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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα θαη ε απνηχπσζε ηεο δνκήο, δηάξζξσζεο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Δηδηθφηεξα, αλαδεηείηαη ε ζπκβνιή ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ζεκείσλ θαη 

ηνκεαθψλ δξάζεσλ, φπνπ ε ελεξγνπνίεζή ηεο δηαζηαπξψλεηαη κε ηo έξγν ησλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ δαζνππξφζβεζεο. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, έγηλε απφπεηξα γηα κηα θαηά ην δπλαηφ 

πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ, κέζσ δηεξεχλεζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο πεξί δαζνππξφζβεζεο, δηελέξγεηαο ζπλαληήζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ κε αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη επηηφπηαο δηαθξίβσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζεζκψλ ζηελ πξάμε. 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο έξεπλαο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο (πξφιεςεο, 

αληηκεηψπηζεο, απνθαηάζηαζεο) ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα. Σν ηξίην θεθάιαην 

απνηππψλεη ηελ επηρεηξεζηαθή δνκή, ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ησλ ζπληνληζηηθψλ θέληξσλ 

δαζνππξφζβεζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην, παξέρνληαη παξαδείγκαηα ζεζκψλ θαη δξάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην ζέκα ησλ 

ππξθαγηψλ. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, δηαηππψλνληαη, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο, νξηζκέλεο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο, ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηηο εζληθέο φζν θαη ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζεο. 
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims both to investigate the issue of confronting forest fires in 

Greece and register the structure, articulation and competences of the suppression mechanism 

and operational centres involved. More specifically, the Local Government’s role in response 

to forest fires is put under examination. Some possible features and fields, where local 

government’s activity meets the work of central fire brigade services, are also traced.   

In order to achieve the aforementioned goal and conduct the best possible registration 

of the current framework, a thorough investigation has been held on legislation, bibliography 

and arthrography on forest fire management. Meetings and discussions with responsible 

official and local actors were also held, together with some practical verification of concrete 

operations and institutions ‘in citu’. 

The issues examined within the dissertation are articulated in five chapters. In the first 

chapter, there is a theoretical approach on the problem of forest fires. The second chapter 

describes the Greek institutional framework of forest fire management (prevention, 

suppression, rehabilitation). The third chapter imprints the structure, operational function and 

cooperation among the fire management coordination centres. In the fourth chapter, there are 

some examples of institutions and activities related to the local societies’ and local 

government’s involvement in fire fighting. Finally, in the fifth chapter there are some 

conclusions made, after having evaluated the operational capability of response mechanism, 

in connection with both national and local actions and some ways of improvement are 

suggested. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ θπζηθφ θαηλφκελν, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο. πληζηνχλ εθδήισζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θχζε ιεηηνπξγεί κέζα ζ’ έλα θαηεμνρήλ ππξηγελέο, απφ άπνςε 

βιάζηεζεο θαη επθιεθηφηεηαο, κεζνγεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεηίδεηαη καθξνπξφζεζκα κε 

ηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο αλαθχθισζεο ηεο δσήο θαη αλαγέλλεζεο ησλ δαζψλ. Δίλαη, 

φκσο θαη θαηλφκελν θαηαζηξνθηθφ, ην νπνίν δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία θαη νκαιή εμέιημε 

ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο επεξγεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ δαζψλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην κέγεζνο ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ πξνθαινχλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηειεί άκεζε ζπλάξηεζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε θπζηθή ζπρλφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηά ηνπο.   

 Ζ εζληθή ηξαγσδία πνπ έδεζε ε Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ 

θαινθαηξηνχ, κε ηηο δεθάδεο ησλ ζπκάησλ θαη ηηο ρηιηάδεο πιεγέλησλ, θαζψο θαη ηελ 

αλππνιφγηζηε πεξηβαιινληηθή, νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή κεγάισλ πεξηνρψλ 

θαζηζηά, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά,  ηελ αλάδεημε θαη κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ άθξσο επίθαηξε θαη αλαγθαία. Ζ παξνχζα έξεπλα, δηεμαγφκελε ρξνληθά 

ελ κέζσ ζπγθινληζηηθψλ πεξηζηάζεσλ, επηρείξεζε λα θξαηήζεη ηελ αλαγθαία ηζνξξνπία θαηά 

ηελ επηζηεκνληθή απνηχπσζε ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ, κε 

παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη, πιένλ, νη ίδηεο νη πξφζθαηεο εμειίμεηο δείρλνπλ λα θαζηζηνχλ 

ππφ ακθηζβήηεζε πνιιά δεηήκαηα, γηα ηελ αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη 

ζίγνπξα ρξφλνο θαη λεθάιηνο δηάινγνο. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηέζηε εθηθηή, κεηαμχ άιισλ, ράξε ζηελ 

επγεληθή θαηάζεζε ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο αξθεηψλ αλζξψπσλ, θπξίσο, φκσο, απηψλ πνπ, 

κε ηε κηα ή ηελ άιιε ηδηφηεηα, ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά ελεξγά, ζπρλά κε απηνζπζία αιιά 

θαη κεξάθη, ζην δχζθνιν έξγν ηεο δαζνππξφζβεζεο. ’ απηνχο θαη αθηεξψλεηαη. Ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Παξαιίθα Απφζηνιν, γηα ηελ 

πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 Οη ππξθαγηέο ησλ Διιεληθψλ δαζψλ απνηεινχλ κείδνλ θπζηθφ θαηαζηξνθηθφ 

θαηλφκελν, πνπ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ ηζνξξνπία ησλ πεξηβαιινληηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, 

αιιά αγγίδεη άκεζα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο δσήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ. Ζ 

αληηκεηψπηζή ηνπ, εηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πεδία ζηα 

νπνία θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ Κξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηε δηαζθάιηζε θαη 

ππεξάζπηζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπ.  

Ζ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε 

ηαπηφρξνλε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ 

κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, πξνβάιιεηαη σο αίηεκα επίθαηξν θαη επηηαθηηθφ. Οη 

πξσηνθαλείο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ απνδεηθλχνπλ φηη, 

ρσξίο θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Ηδηαίηεξα 

πξνζδνθάηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζηφρν ηελ εγγχηεξε 

θαη ακεζφηεξε ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ.     

θνπόο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, κε ηελ 

απνηχπσζε φισλ ησλ βαζηθψλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη επηηπγράλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο (πξφιεςε, 

θαηαζηνιή, απνθαηάζηαζε). 

Δηδηθφηεξν ζηόρν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ην 

ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπληνληζηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ δαζνππξφζβεζεο, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Αλαδεηείηαη ε ζπκβνιή ηνπ  ξφινπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ ζην ζπληνληζκφ 

ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ θαηαζηνιήο θαη ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, κεραληζκνχο θαη θνξείο. 

Σα κέζα πνπ ππνζηήξημαλ ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ 

πεξηιακβάλνπλ, θαηαξρήλ, ηελ πξνζέγγηζε πξσηνγελψλ πεγψλ (λφκνη, απνθάζεηο, δηαηάμεηο, 

επίζεκα έγγξαθα) πεξί δαζνππξφζβεζεο. Μειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη 

αξζξνγξαθία θαη αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

παξάιιεια, ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο κε αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ 
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Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπηθνχο 

απηνδηνηθεηηθνχο θαη εζεινληηθνχο θνξείο, ελψ επηρεηξήζεθε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, λα 

δηαπηζησζεί, κέζσ απηνπξφζσπεο παξνπζίαο, ε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ ζηελ 

πξάμε. 

Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνθξίζεθαλ, ιφγσ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, 

πνπ ζπλδέεηαη έληνλα κε ηελ πξάμε, αθνξνχλ θαηά βάζε: πξνζσπηθέο δηεξεπλεηηθέο 

ζπλεληεχμεηο, σο πνηνηηθή κέζνδνο θαηαγξαθήο αξρηθψλ εθηηκήζεσλ θαη, αθνινχζσο, 

ζπδεηήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο βάζνπο, ζπλνδεία επηηφπηαο παξαηήξεζεο δηαδηθαζηψλ, σο 

πνηνηηθέο αιιά θαη πνζνηηθέο κέζνδνη εμαγσγήο εηδηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηε κειέηε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ, 

ζηνηρεία αληιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ κε ζηειέρε ηνπ Π θαη επηζθέςεηο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ ΠΔΚ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε επηζθφπεζε δηαδηθαζηψλ ζηελ πξάμε. 

Ωο πξνο ηε κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο 

ζπλαληήζεηο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Καηαγξάθεθε ε επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ κε επηζθέςεηο 

ζε εζεινληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζπδήηεζε κε 

εζεινληέο. Γηαπηζηψζεθε απφ θνληά ε ιεηηνπξγία εηδηθψλ δξάζεσλ ησλ ΟΣΑ, κε επηινγή 

αλάδεημεο ηνπ πξφηππνπ πξνγξάκκαηνο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ Πξνζηαζία 

θαη Αλάπιαζε ηνπ Πεληειηθνχ θαη κε επαθέο ζε ΟΣΑ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ 

δαζνππξφζβεζεο αθνξνχλ, θαηαξρήλ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ παξφληνο 

κεραληζκνχ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππξθαγηψλ θαη, θαηά δεχηεξνλ, ην αλ θαη πνχ αθξηβψο 

ηέκλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κε ηελ αληίζηνηρε δξάζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο. Αλαδεηείηαη ην κέγεζνο ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη επηρεηξείηαη λα αμηνινγεζεί ην αλ πξάγκαηη 

δηαζέηνπλ ηε δπλακηθή θαη ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ απηή ε ζπκκεηνρή λα κεγηζηνπνηεζεί θαη λα 

απνδψζεη θαξπνχο. Ζ βαζηθή ππόζεζε εξγαζίαο νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ δηαπίζησζε ηεο 

αλάγθεο λα αλαιεθζεί ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε φιεο ηηο δξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ, ρσξίο, φκσο, λα παξαγλσξίδνληαη θαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

θαη αληηθάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πνξεία ηεο φια απηά ηα ρξφληα. 

Σν βαζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. ην πξώην 

θεθάιαην, επηρεηξείηαη πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο θαη ζπνπδαίαο αμίαο ησλ δαζψλ σο πξνο ηε 
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δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ. Δμεγείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο ππξθαγηάο θαη αλαιχνληαη ηα αίηηα, νη ηχπνη θαη ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, νη (άκεζεο θαη έκκεζεο) ζπλέπεηέο ηνπο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ έλαξμε θαη εμάπισζή ηνπο. Μειεηάηαη ηδηαίηεξα ε νηθνινγία θαη ζεκαζία 

ησλ ππξθαγηψλ ζηα κεζνγεηαθά δάζε θαη παξέρνληαη ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

 ην δεύηεξν θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα. Γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο επηιέρζεθε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ πξόιεςε, θαηαζηνιή 

θαη απνθαηάζηαζε. ηελ ελφηεηα ηεο πξφιεςεο, πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά κέηξα θαη νη 

δξάζεηο πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ ιακβάλνληαη ελφςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, πξνο 

ην ζθνπφ απνθπγήο ή κεηξηαζκνχ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη ξφινη, αξκνδηφηεηεο θαη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ηερληθέο πξφγλσζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

ηηο Γηαηάμεηο πνπ εθδίδεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. ηελ ελφηεηα ηεο θαηαζηνιήο, 

απνηππψλεηαη ε δνκή θαη δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο δαζνππξφζβεζεο απφ ην Π, σο πξνο ηηο 

αληίζηνηρεο, θαηά ηελ ππξνζβεζηηθή ηαθηηθή, θάζεηο ελεξγνπνίεζήο ηνπ θαη επηζεκαίλνληαη 

νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σέινο, παξέρεηαη ην πιαίζην ησλ 

ζπλήζσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 ην ηξίην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε δηάξζξσζε, ιεηηνπξγία θαη ν επηρεηξεζηαθφο 

ξφινο ησλ ζπληνληζηηθψλ θέληξσλ δαζνππξφζβεζεο (199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ). Απνηππψλνληαη 

νη ιεηηνπξγίεο ζπληνληζκνχ ησλ επίγεησλ θαη ελαέξησλ κέζσλ θαη θαηαγξάθνληαη νη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πληνληζηηθψλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ (ΠΔΚ) θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα εζληθά θέληξα, θαζψο θαη 

ζην ξφιν ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δηεζλνχο βνήζεηαο γηα ηηο 

ππξθαγηέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ε επηρεηξεζηαθή ζπλεηζθνξά εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νκάδσλ κε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην πεδίν ηεο δαζνππξφζβεζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε εληφο ηεο δνκήο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο είηε νξγαλψλνληαη απηφλνκα, εληαγκέλεο ζην ζχζηεκα 
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εζεινληηζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή φρη. Παξαηίζεηαη, σο παξάδεηγκα, ε ιεηηνπξγία 

εζεινληηθψλ ζηαζκψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθείσλ ΟΣΑ, ζην Γήκν Δθάιεο θαη ηελ 

Κνηλφηεηα Ρνδφπνιεο Αηηηθήο. Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ε πεξίπησζε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ 

Πξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ Πεληειηθνχ (.Π.Α.Π.), σο πξφηππνπ δηαδεκνηηθνχ 

νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο κε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ππξνπξνζηαζίαο θαη επηρεηξεζηαθή 

εηνηκφηεηα γηα άκεζε επέκβαζε ζε δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη απφπεηξα γεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ κεραληζκνχ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε ηελ εμαγσγή εηδηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ ππνζηήξημε ζρεηηθψλ δξάζεσλ. 

Γηαηππψλνληαη, κάιηζηα, αληίζηνηρεο πξνηάζεηο γηα κηα ελεξγφηεξε θαη δπλακηθφηεξε ηνπηθή 

ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζην έξγν ηεο δαζνππξφζβεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΟΗ ΓΑΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

1.1 Γάζε θαη ππξθαγηέο 

 

«..ε πείζκα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαπνιεκήζεη ηηο ππξθαγηέο κε ηα πην 

ζύγρξνλα ζπζηήκαηα από έδαθνο θαη αέξα, θαζώο θαη κε ηνπο θαιύηεξα εθπαηδεπκέλνπο 

ππξνζβέζηεο ηνπ θόζκνπ, θαίλεηαη βέβαην όηη νη θσηηέο δελ ζα ζηακαηήζνπλ», έγξαςε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 ν θαζεγεηήο Μπίζγνπει ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπέξθιετ, 

αλαθεξφκελνο φρη βέβαηα ζηελ Διιάδα, αιιά ηελ Καιηθφξληα. Δίηε ζέινπκε, φκσο, λα ην 

δερζνχκε είηε φρη, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο πδξνγείνπ φπνπ επηθξαηεί ην ηδηφηππν κεζνγεηαθφ 

θιίκα, κε ην καθξχ, ζεξκφ θαη άλπδξν θαινθαίξη, νη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη γεγνλφο 

επαλαιακβαλφκελν (Μάξγαξεο 2001,ζ.69). 

Σν δάζνο
1
 απνηειεί έλα απφ ηα πνιππινθφηεξα νηθνζπζηήκαηα ζηε θχζε. Απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο, ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα δηαδξακαηίδνπλ νπζηψδε θαη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαθχιαμε ηεο παγθφζκηαο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Δίλαη, φκσο, ζήκεξα γεγνλφο φηη ηα δάζε απνηεινχλ φρη κφλν έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα θαη πην επαίζζεηα ρεξζαία θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη αγαζφ απφ ηα 

πιένλ εππαζή θαη απεηινχκελα. 

 Ζ ζεκαζία ηνπ δάζνπο είλαη απηαπφδεηθηε. Δίλαη ν θχξηνο ξπζκηζηήο ηνπ θιίκαηνο 

ηνπ πιαλήηε, παξάγεη νμπγφλν θαη ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

θαηαθξαηψληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απνηειεί πινχζην 

νηθνζχζηεκα κε ηεξάζηηα ζεκαζία, πνιπζχλζεην βηφηνπν, πνπ θηινμελεί ζεκαληηθή πνηθηιία 

ρισξίδαο θαη παλίδαο. Δίλαη βαζηθφο θξίθνο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, απμάλνληαο ηε 

δηαπεξαηφηεηα ησλ εδαθψλ θαη θαηαθξαηψληαο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ λεξνχ. 

πληζηά βηνινγηθφ εξγαζηήξην πνπ παξάγεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνιχπιεπξεο ζεκαζίαο 

θαη αλππνιφγηζηεο αμίαο γηα ηνλ άλζξσπν, κε νθέιε ηφζν άκεζα (πξψηεο χιεο, δαζηθά 

πξντφληα, μπιεία) φζν θαη έκκεζα (απνηξνπή πιεκκπξψλ, ηνπξηζηηθή, πνιηηηζηηθή αμία). Ζ 

ζεκαληηθφηεξε, φκσο, πξνζθνξά ηνπ δάζνπο ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν είλαη ε επεξγεηηθή 

                                                 
1
 Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ δάζνπο απνδίδεηαη αξθεηά επηζηεκνληθά ζηελ εξκελεπηηθή δήισζε ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ άξζ.24 ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ωο δάζνο ή δαζηθό νηθνζύζηεκα λνείηαη ην 

νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε 

ηελ εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζήο 

ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Γαζηθή έθηαζε 

ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά». 
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επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζή ηνπ, παξέρνληαο 

δπλαηφηεηεο αλαςπρήο θαη επαθή κε ηε θχζε. 

Οη ππξθαγηέο απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαηαξαρή 

ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζπλεπψο ησλ δαζψλ. Ωο ‘Ππξθαγηά’ λνείηαη νπνηνδήπνηε 

είδνο αλεμέιεγθηεο θσηηάο, πνπ δεκηνπξγείηαη επί θάπνηνπ είδνπο θαχζηκεο χιεο (Καηζάλνο 

1970, ζ.43) θαη κπνξεί λα έρεη αλεπηζχκεηεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο. Ζ θσηηά, σο 

γλσζηφ, είλαη θπζηθφ θαηλφκελν νθεηιφκελν ζηελ θαύζε, κηα ρεκηθή αληίδξαζε κεηαμχ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, έλα απφ ηα νπνία είλαη ην νμπγόλν, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθιπζε 

ζεκαληηθνχ πνζνχ ζεξκφηεηαο θαη ηζρπξή θσηαχγεηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

θαχζε νθείιεηαη ζε αληηδξάζεηο εμψζεξκεο νμείδσζεο ελφο θαύζηκνπ πιηθνύ κε έλα 

νμεηδσηηθφ κέζν, ζπλήζσο νμπγφλν (αληίδξαζε ηνπ νμπγφλνπ κε ηελ θαχζηκε χιε). Γηα λα 

πξνθιεζεί, φκσο, θσηηά απφ ηελ θαχζε (αλάθιεμε) απαηηείηαη θαη ε πξνζθνξά ζεξκόηεηαο, 

απφ δηάθνξεο εμσηεξηθέο πεγέο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηα αίηηα ησλ ππξθαγηψλ (φπσο ζα 

αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα). Οη ηξεηο παξάγνληεο (θαχζηκε χιε, νμπγφλν, ζεξκφηεηα) 

απνηεινχλ ην πεξίθεκν ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο. ε θάζε δαζηθή πεξηνρή, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

ζπγθέληξσζεο θαχζηκεο νξγαληθήο χιεο, ππάξρνπλ εηδηθέο θξίζηκεο ζπλζήθεο, δειαδή 

θαζνξηζκέλεο νξηαθέο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ, νη νπνίεο φηαλ μεπεξαζζνχλ, δεκηνπξγείηαη 

αλάθιεμε θαη έλαξμε ππξθαγηάο (Κσλζηαληηλίδεο 2003,ζ.52). 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ερζξνχο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαζψλ. Καλέλαο άιινο παξάγνληαο δελ πξνθαιεί ηφζν γξήγνξεο θαη 

εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα φζν νη θσηηέο ζηα δάζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, παξφιν πνπ θαληάδνπλ σο έλα εμαηξεηηθά θαηαζηξεπηηθφ γεγνλφο, 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ δαζψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

ζεσξνχληαη θαη σθέιηκεο (πρ. ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα). Απηφ πνπ θαίλεηαη ζίγνπξν 

είλαη φηη νη ππξθαγηέο, κε ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ, δεκηνπξγνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηα δάζε. 

Σν αλ νη αιιαγέο ζπληεινχλ ζηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

απφ ηνλ ηξφπν κεηαππξηθήο δηαρείξηζήο ηνπο απφ ηνλ άλζξσπν.    

 

 

1.2 Αίηηα, ζπλέπεηεο θαη ζπρλόηεηα ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

Σα αίηηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαγνχλ (φπσο θαη ζε φιεο ηηο 

ππξθαγηέο) ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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 Φπζηθά (ή ηπραία) αίηηα 

 Δκπξεζκνί απφ ακέιεηα 

 Δκπξεζκνί απφ πξφζεζε  

 Άγλσζηα αίηηα 

Πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλνληαη νη δαζηθέο 

ππξθαγηέο πεξηιακβάλνπλ (Βνξίζεο 2004, ζ.11): 

- Φπζηθά αίηηα. Δδψ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαγνχλ θπξίσο ππξθαγηέο απφ θεξαπλνχο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζβήλνληαη ιφγσ βξνρήο, ζπρλά πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο, θαζψο νη 

θεξαπλνί πέθηνπλ θπξίσο ζε απφθξεκλεο πεξηνρέο πνπ είλαη απξφζηηεο ή ηφζν δχζβαηεο, 

ψζηε λα κεζνιαβεί ρξφλνο έσο ηελ έλαξμε ηεο θαηαζηνιήο (Α.Π.. 1990,ζ.7). Δπίζεο, ζηα 

θπζηθά αίηηα ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαγνχλ νη ππξθαγηέο απφ εθαίζηεηα, πνπ είλαη 

αλχπαξθηεο ζηε ρψξα καο. Οη θπζηθέο ππξθαγηέο, ζαλ πνζνζηφ, είλαη ιίγεο, θαζψο δελ 

μεπεξλνχλ ην 3%.
2
 

- Δκπξεζκνί από ακέιεηα. Οη ππξθαγηέο απφ ακέιεηα απνηεινχλ ηε βαζηθή αηηία ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε πνζνζηφ βεβαησκέλσλ πεξηπηψζεσλ πάλσ απφ 50%. ’ απηέο 

πεξηιακβάλνληαη νη ππξθαγηέο απφ απφξξηςε ηζηγάξνπ, θαχζε θαιακηψλ, ζθνππηδηψλ θαη 

μεξψλ ρφξησλ, απφ ζθνππηδφηνπνπο, θαιψδηα ηνπ ειεθηξηθνχ, ζπηλζήξεο κεραλψλ, 

ζέξκαλζε θαη παξαζθεπή θαγεηνχ ζηελ χπαηζξν, βνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θιπ.  

- Δκπξεζκνί από πξόζεζε. Σν αίηην απηφ πξνθαιεί ην 30% πεξίπνπ ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη είλαη ην πιένλ θαηαζηξνθηθφ, θαζψο νη εκπξεζηέο ιακβάλνπλ κέηξα θαη 

επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο εκέξεο πνπ επλννχλ ηε γξήγνξε θαη κεγάιε εμάπισζε ηεο θσηηάο. 

Ο εκπξεζκφο απφ πξφζεζε, κε δηάθνξεο κεζφδνπο, γίλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία βνζθνηφπσλ, 

γηα ηελ νηθνπεδνπνίεζε, γηα ιφγνπο αληεθδίθεζεο, γηα βιάβε ηεο αζθάιεηαο ή ηνπ ηνπξηζκνχ 

κηαο πεξηνρήο, θιπ. (Κατιίδεο 1990,ζ.186 επ., Αλησλόπνπινο 1997).  

Σέινο, ζηα άγλσζηα αίηηα ηαμηλνκνχληαη εθείλα πνπ δε κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά 

ή λα απνδεηρζνχλ θαη αθνξνχλ γχξσ ζην 17% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Δίλαη νινθάλεξν φηη ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ππξθαγηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη, εηδηθφηεξα, ηελ αλζξψπηλε βνχιεζε ή αδηαθνξία. 

 

                                                 
2
 αλ θπζηθφ αίηην αλαθέξεηαη ζπρλά θαη ην θαηλφκελν ηεο (παξαηεηακέλεο) μεξαζίαο, εηδηθά ζε ρψξεο φπσο ε 

Απζηξαιία ή νη Ζ.Π.Α. Πην νξζή, φκσο, θαίλεηαη ε θαηάηαμε ηεο μεξαζίαο ζηνπο παξάγνληεο πνπ απιά 

επηδξνχλ ζηελ έλαξμε κηαο θσηηάο, θαζψο αλεμαξηήησο ηεο μεξαζίαο κηαο πεξηνρήο, δελ εθδειψλεηαη ππξθαγηά 

αλ δελ ππάξμεη αλάθιεμε. (βι. ελδεηθηηθά Λέθθαο 2000, ζει.213). 
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Ζ θσηηά, σο ζνβαξή δηαηαξαρή ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, επεξεάδεη φινπο 

εθείλνπο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δηαρεηξίδνληαη ηα δάζε 

(Καιακπνθίδεο 2002)
1
, ζηεξψληαο απφ απηέο πνιιέο θαη ζεκαληηθέο σθέιεηεο. 

Οη δεκίεο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. 

Οη άκεζεο  είλαη εθείλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ μπιψδνπο 

θεθαιαίνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο απψιεηεο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ (πρ. ξεηίλεο), θαζψο θαη 

ηεο βιάζηεζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη ζε 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθηθέο-κειηζζνθνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηνηθίεο, 

βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ή άιιεο κνλάδεο, απφ ηε κεηάδνζε ζ’ απηέο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Οη έκκεζεο δεκίεο πξνθαινχληαη ζηηο έκκεζεο σθέιεηεο ηνπ δάζνπο θαη είλαη: 

- Οηθνινγηθέο. Μεηά απφ κία δαζηθή ππξθαγηά παξαηεξείηαη ζνβαξή δηαηαξαρή ηνπ 

δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, θαζψο αιινηψλεηαη ην επίπεδν ηζνξξνπίαο ζην νπνίν ε 

βηνθνηλφηεηα απηνδηαηεξείηαη θαη βξίζθεηαη ζε άξηζηε ελαξκφληζε κε ην βηφηνπν. 

πληειείηαη νπηζζνδξφκεζε θαη εγθαηάζηαζε εηδψλ κηθξφηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο, ελψ 

θαηαζηξέθεηαη θαη ε δσνθνηλφηεηα. 

- Τδξνινγηθέο. Λφγσ θαηαζηξνθήο ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο (ρνχκνπ), 

ειαηηψλεηαη ε δηαπεξαηφηεηά ηνπ. Έηζη, ην πεξηζζφηεξν λεξφ απνξξέεη επί ηνπ εδάθνπο, 

παξαζχξνληάο ην θαη πξνθαιψληαο πιεκκχξεο θαη απνζέζεηο θεξηψλ πιηθψλ ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

- Απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. Με ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δάζνπο, ζπληειείηαη απψιεηα 

ζέζεσλ εξγαζίαο, πρ. ησλ δαζεξγαηψλ θαη ξεηηλνζπιιεθηψλ πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηφ.  

- Τπεξβόζθεζε. Ζ θαηαζηξνθή ησλ βνζθνηφπσλ εμαηηίαο ηεο ππξθαγηάο δεκηνπξγεί 

ζπλσζηηζκφ θνπαδηψλ ζε άιιεο πεξηνρέο κε βιάζηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ ππεξβφζθεζε θαη 

ηελ πξφθιεζε δεκηψλ, ππνβαζκηζκνχ θαη θαηαζηξνθήο ησλ λέσλ βνζθνηφπσλ. 

- Ζ αηζζεηηθή, ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία ηνπ δάζνπο ράλεηαη, κε δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, πνπ αλαδεηά νινέλα πεξηζζφηεξν 

ηελ αλαδσνγφλεζε θνληά ζηε θχζε.  

- Οη πγεηνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο είλαη κεγάιεο, ηδηαίηεξα 

ζηηο επαίζζεηεο νκάδεο. Σν δάζνο είλαη ην «εξγνζηάζην νμπγφλνπ» ηνπ πιαλήηε, ελψ 

παξάιιεια θηιηξάξεη ην κνιπζκέλν αέξα, θαηαθξαηψληαο ηνπο ξχπνπο. εκαληηθή είλαη θαη 

ε επηβάξπλζε ζηε δεκφζηα πγεία απ’ ηνπο θαπλνχο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ κνιχλνπλ 

ηελ αηκφζθαηξα. 
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- Γεκηνπξγείηαη θνηλσληθννηθνλνκηθό θόζηνο, ιφγσ ηεο αλάγθεο λα δηαηίζεληαη 

νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ θαηαζηνιή θαη ηε δηαηήξεζε αμηφκαρσλ δπλάκεσλ αληηκεηψπηζεο 

(Βνξίζεο 2004, ζ.12 επ).  

Ωο πξνο ηελ εηήζηα ζπρλόηεηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηε ρψξα καο θαη κάιηζηα 

ησλ πην θαηαζηξνθηθψλ, απηέο ζπκβαίλνπλ, θαηά κέζν φξν 80% πεξίπνπ, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1
ε
 Ηνπλίνπ έσο θαη 31

ε
 Οθησβξίνπ, αλ θαη δελ είλαη ζπάληεο ππξθαγηέο ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ννεκβξίνπ ή Μαΐνπ, ηδίσο θαηά ηα μεξά έηε. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, ην 90% πεξίπνπ εθδειψλεηαη απφ 08.00 έσο 23.00 ην βξάδπ, κε 

κέγηζην, ζην δηάζηεκα απφ 14.00 έσο 17.00. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη ζαθή ζρέζε κε ηελ 

εκεξήζηα πνξεία δηαθχκαλζεο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(Καηζάλνο 1970, ζ.64 επ.).  

 

 

1.3 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ έλαξμε θαη εμάπισζε ησλ ππξθαγηώλ 

ζηα δάζε 

 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ έλα θαηλφκελν ζην νπνίν επηδξνχλ αξθεηνί 

παξάγνληεο, κε δηαθνξεηηθή, θάζε θνξά, βαξχηεηα. Οη θπξηφηεξνη απ’ απηνχο δηαθξίλνληαη 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

- Μεηεσξνινγηθνί παξάγνληεο. ’ απηνχο ζπγθαηαιέγεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε 

αηκνζθαηξηθή πίεζε (θαη εηδηθφηεξα νη κεηαβνιέο ηεο θαηά ηφπν θαη ρξφλν, πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηηο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο), ε ζεξκνθξαζία αέξα (αζθεί επίδξαζε ζηε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ αέξα, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ μήξαλζε ηεο θαχζηκεο χιεο) θαη ε 

ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο (επηδξά ηδηαίηεξα ζηελ πνψδε βιάζηεζε ηνπ εδάθνπο). 

Δπίζεο ε εμάηκηζε (σο ν θπξηφηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κεηψλεηαη ε πεξηερφκελε πγξαζία 

ζηελ θαχζηκε χιε), ε ζηαζεξόηεηα ή αζηάζεηα ηεο αηκόζθαηξαο (ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο 

θηλήζεηο ησλ ξεπκάησλ ησλ αεξίσλ καδψλ θαη επνκέλσο κε ηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο κηαο 

ππξθαγηάο) θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα (πνπ επηδξά αληηζηξφθσο αλάινγα ζηελ έλαπζε 

θαη επέθηαζε κηαο ππξθαγηάο). 

Ζ βξνρή θαη ν άλεκνο είλαη, επίζεο, δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

έλαξμε θαη εμάπισζε ησλ ππξθαγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο, ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ πέθηεη 

ζην έδαθνο, ε δηάξθεηα ησλ βξνρψλ θαη ε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο επηδξνχλ ζηε κεηαθνξά ησλ πδξαηκψλ ηεο αηκφζθαηξαο ζην έδαθνο θαη ζηελ 
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αχμεζε ηεο πεξηερφκελεο, ζηα θαχζηκα πιηθά, πγξαζίαο. Ο άλεκνο αζθεί ζεκαληηθφηαηε 

επίδξαζε ζηηο  δαζηθέο ππξθαγηέο, γηαηί αθ’ ελφο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηάδνζήο ηνπο 

θαη αθεηέξνπ ηελ ηαρχηεηα εμάπισζήο ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, ζχκθσλα κε 

ππνινγηζκνχο, φηαλ ε ηαρχηεηα αλέκνπ απμάλεηαη, ε ηαρχηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο 

απμάλεηαη ζην ηεηξάγσλν. Ηδηαίηεξα, ζηελ Διιάδα, ε επίδξαζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηθίλδπλεο γηα ππξθαγηέο πεξηφδνπ (μεξνζεξκηθή πεξίνδνο) κειεηάηαη σο πξνο 

ζπγθεθξηκέλα είδε αλέκσλ, φπσο νη εηεζίεο (κειηέκηα), ν ιίβαο, ε ζαιάζζηα θαη απφγεηα 

αχξα θαη ε αχξα νξέσλ θαη θνηιάδσλ. 

- Σνπνγξαθηθνί παξάγνληεο. ’ απηνχο πεξηιακβάλνληαη ην πςόκεηξν (ην νπνίν 

επηδξά ζηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία ηνπ 

αέξα) θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο πεξηνρήο (πνπ επηδξά ζηελ πεξηερφκελε ζηα θαχζηκα 

πγξαζία, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θάζε πεξηνρήο).  

Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε (αλάγιπθν), πνπ επηδξά 

ζεκαληηθά, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο. Ζ θιίζε ηνπ 

εδάθνπο έρεη, κάιηζηα, απμεηηθή επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο, αληίζηνηρε κ’ απηή ηνπ 

αλέκνπ, θαζψο ηα αλεξρφκελα ζεξκά αέξηα κηαο ππξθαγηάο πνπ βαίλεη αλνδηθά ζε κηα πιαγηά 

πξνζεξκαίλνπλ ηε βιάζηεζε πνπ ζα ζπλαληήζεη ε θσηηά. Αληίζηνηρα, ε δηακφξθσζε ηνπ 

εδάθνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε ηνπηθή θιίκαθα (ραξάδξεο-

θαηλφκελν ηεο ‘θακηλάδαο’, δηάζεια, θνξπθνγξακκέο, θιπ.) κε επηθίλδπλεο πξνεθηάζεηο. 

- Βιάζηεζε. Παξάγνληεο, φπσο είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία ηεο θαύζηκεο ύιεο, 

καδί κε ηνλ ξπζκό απνβνιήο ηεο  (πνπ δηαθέξεη αλά θαηεγνξία θπηηθήο χιεο θαη εμαξηάηαη 

απφ ην πάρνο ηεο) θαη νη ζπλζήθεο ηεο βιάζηεζεο (πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηεο βιάζηεζεο αλά επνρή ή πεξηνρή) παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ 

ππξθαγηψλ.  

Δπίζεο, ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, σο παξάγνληαο πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε επθιεθηφηεηα, επηδξά ζεκαληηθά ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, φζν θαη 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πξφιεςεο, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή πνπ γίλεηαη γηα ηα 

θαηαιιειφηεξα, πξνο αλαδάζσζε, είδε.
3
    

 

 

 

  

                                                 
3
 Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο θπζηθήο επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηελ 

έλαξμε θαη εμάπισζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βι. Κατιίδεο 1990, ζει. 145 επ.  
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1.4 Σύπνη ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

Γηα ηε κεζνδνινγηθή δηάθξηζε ησλ ηχπσλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη γεληθά ησλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ έγηλαλ θαηά ην παξειζφλ αξθεηέο ζπδεηήζεηο θαη πξνηάζεηο. 

Τπνζηεξίρζεθε ε άπνςε φηη ε δηάθξηζε απηή ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο 

θαηφκελεο βιάζηεζεο θαη ηε κνξθή ηεο (πρ. ππξθαγηέο ριφεο, ζάκλσλ, ρνχκνπ, ξηδψλ, 

θνξκψλ) ή ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ επειζνχζα δεκία ή ηελ έληαζε ηεο ππξθαγηάο (Καηζάλνο 

1970). 

  Φαίλεηαη φηη, πιένλ, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία,
4
 έρεη επηθξαηήζεη ε δηάθξηζε 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο θαύζηκεο ύιεο θαη ηε ζέζε ησλ ππξθαγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 - Ππξθαγηέο εδάθνπο (ή ππόγεηεο). 

 ’ απηέο  θαίγεηαη ε νξγαληθή χιε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιινζηξψκαηνο ηνπ 

δάζνπο. Οη ππξθαγηέο απηέο έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηε βξαδεία θαχζε θαη είλαη δπλαηφ λα 

κελ ππάξρεη παξαγσγή θαπλνχ, νπφηε γίλνληαη δχζθνια αληηιεπηέο. Οη ππξθαγηέο απηέο 

λεθξψλνπλ ηα θπηά πνπ ζπλαληνχλ δηφηη θαηαζηξέθνπλ ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα ή πξνθαινχλ 

ηελ επφκελε θαηεγνξία, ησλ επηθαλεηαθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο, εθφζνλ ππάξρεη εχθιεθηε 

βιάζηεζε, ε θσηηά κεηαδίδεηαη ζ’ απηή. Οη ππξθαγηέο απηέο κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ 

βαζχηεξα, πάλσ απφ 1-2 κέηξα θαη λα εμαπισζνχλ ππφγεηα. Δμαπιψλνληαη αξγά θαη είλαη 

απφ ηηο πην δχζθνιεο ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηέο. Δπηπρψο, είλαη ζπάληεο ζηελ Διιάδα θαη 

εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε δάζε Βνξείσλ ρσξψλ. 

 - Ππξθαγηέο επηθαλείαο (ή έξπνπζεο). 

 Οη ππξθαγηέο επηθαλείαο θαίλε ηε μεξή νξγαληθή χιε (μεξνηάπεηα) θαη ηε ρακειή 

βιάζηεζε έσο θαη 2 κέηξα. Απφ απηέο ζπλήζσο εμειίζζεηαη ελ ζπλερεία κηα ππξθαγηά θφκεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε κεγάιε ηαρχηεηα δηάδνζεο (ηδίσο φηαλ πλέεη άλεκνο), κε θιφγα 

θαη ζεξκφηεηα. Ο θαπλφο ηνπο εμαπιψλεηαη ζε κηθξφ ζρεηηθά χςνο, ζπλήζσο σο εθείλν ησλ 

δέληξσλ. Απνηεινχλ ην πην ζπρλφ είδνο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

 - Ππξθαγηέο θόκεο (ή επηθόξπθεο). 

 Οη ππξθαγηέο θφκεο (ή επηθφξπθεο) θαίλε ηελ ελαέξηα θαχζηκε χιε, πνπ βξίζθεηαη ζε 

χςνο κεγαιχηεξν ησλ 2 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη θαηαζηξέθνπλ ηελ θφκε 

ησλ δέληξσλ. πλήζσο νη επηθφξπθεο ππξθαγηέο πξνέξρνληαη απφ ηηο έξπνπζεο, φπνπ κέζσ 

ησλ ρακειψλ θιαδηψλ, ησλ ιεηρήλσλ ηνπ θνξκνχ, ησλ ηνκψλ γηα ηε ζπιινγή ηεο ξεηίλεο 

                                                 
4
 βι. ελδεηθηηθά Βνξίζεο 2004, ζει.54 επ., Κσλζηαληηλίδεο 2003, ζει.71 επ., Κατιίδεο 1990, ζει.79 επ., 

Αξρεγείν Π.. 1990, ζει.11, Αξρεγείν Π.. 1981, ζει.22 επ., Καηζάλνο 1970, ζει. 43 επ.   
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θ.ά., ε θσηηά κεηαθέξεηαη ζηα θιαδηά θαη θχιια ησλ δέληξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε 

πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα δηάδνζεο θαη ε εμαθφληηζε, απφ ηνλ άλεκν θαη ηα αλνδηθά ξεχκαηα 

ηεο ππξθαγηάο, αλακκέλσλ ηεκαρηδίσλ θαχζηκεο χιεο. Δίλαη νη πην θαηαζηξνθηθέο, θαζψο 

πξνθαινχλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ κεγάισλ δαζψλ.
5
 

 - Μηθηέο (ή ζαξσηηθέο) ππξθαγηέο. 

 Σα ηξία παξαπάλσ είδε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη δπλαηφ λα ζπλππάξρνπλ γηαηί 

ην θαζέλα θαίεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο θαπζίκνπ. Όηαλ ζπλππάξρεη επηθφξπθε θαη έξπνπζα 

ππξθαγηά ηφηε, πνιιέο θνξέο, δεκηνπξγείηαη έλα κέησπν θινγψλ πνπ επεθηείλεηαη απφ ην 

έδαθνο έσο κεξηθά κέηξα πάλσ απφ ηηο θνξπθέο ησλ δέληξσλ, πνπ θηλείηαη ζαξψλνληαο ηελ 

ππάξρνπζα βιάζηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά κηαο ζαξσηηθήο ππξθαγηάο είλαη:  

 α) ε πνιχ κεγάιε έληαζε ηεο θσηηάο,  

 β) ην κεγάιν χςνο ηεο δεκηνπξγνπκέλεο, πάλσ απφ ηηο θιφγεο, ζεξκηθήο ζηήιεο θαη  

 γ) ε αδπλακία πξφβιεςεο ηεο ηηκήο δηάδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο. 

 

 

1.5 Ζ  ηδηαίηεξε νηθνινγία ησλ ππξθαγηώλ ησλ ειιεληθώλ δαζώλ 

 

  Γηα λα θαηαλνεζεί ην θαηλφκελν ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηάδεηαη ν ρψξνο φπνπ απηέο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα, θαζψο θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.  

 ηελ Διιάδα, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε 

κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, νη ππξθαγηέο απνηεινχζαλ, απνηεινχλ θαη ζα απνηεινχλ κφληκν 

επνρηθφ νηθνινγηθφ θαηλφκελν, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο πνπ είλαη ηππηθά 

Μεζνγεηαθή. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε πνπ εκθαλίδνπλ ηαθηηθά 

ζεξηλέο ππξθαγηέο είλαη φηη φιεο βξίζθνληαη ππφ ηελ επίδξαζε κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. 

 Μεζνγεηαθό θιίκα θαιείηαη ν θιηκαηηθφο ηχπνο, φπνπ ηα θαινθαίξηα είλαη πνιχ 

ζεξκά θαη μεξά θαη νη ρεηκψλεο ήπηνη θαη κέηξηα βξνρεξνί. Υαξαθηεξίδνληαη, δειαδή, απφ 

ιηγνζηέο βξνρέο, νη νπνίεο θαη απηέο πέθηνπλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (Κσλζηαληηλίδεο 

2003,ζ.32). 

 ηα κεζνγεηαθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη ηέηνηεο, ψζηε ν 

ξπζκφο κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ε θπηηθή βηνκάδα, κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, είλαη 

                                                 
5
 βι. Καηζάλνο 1970, ζει. 47, φπνπ δηαθξίλεηαη ν ηχπνο ηεο ‘ππξθαγηάο πνιιψλ εζηηψλ’, σο επαθφινπζνο ησλ 

ππξθαγηψλ θφκεο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εμαθφληηζε ησλ ζπηλζήξσλ, αλακκέλσλ ηεκαρηδίσλ ή άιισλ 

πιηθψλ, κπξνζηά απφ ην θχξην κέησπν ηεο ππξθαγηάο, δεκηνπξγψληαο πνιιέο λέεο εζηίεο, πνπ θαζηζηνχλ 

δχζθνιν ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο. 
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κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ δηάζπαζεο ηεο λεθξήο βηνκάδαο, κέζσ ηεο δξάζεο ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζήςεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα πιεφλαζκα, ην νπνίν, ρσξίο ηελ 

χπαξμε ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δηάζπαζεο ηεο βηνκάδαο, ζα νδεγνχζε ζε ηέηνηα 

ζπζζψξεπζή ηεο πνπ δε ζα επέηξεπε ηελ αλαλέσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Δπίζεο, επεηδή ην 

θαινθαίξη, φηαλ ε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηψλ είλαη έληνλε, ε θπζηθή βιάζηεζε 

είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαπηχζζεηαη κε ειάρηζην λεξφ, γηα λα επηβηψζνπλ ηα θπηά ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφδνπλ ηηο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ην 

λεξφ κε κεγάιε νηθνλνκία. Ζ πξνζαξκνγή απηή γίλεηαη κε εηδηθφ κεραληζκφ. πγθεθξηκέλα, 

ε βιάζηεζε ηνπ εδάθνπο ζπγθξνηείηαη απφ ππθλφηαηνπο ζάκλνπο, νη νπνίνη είηε θξχβνπλ ην 

έδαθνο θαη εμαθαλίδνπλ θάζε δπλαηφηεηα θχηξσζεο λέσλ ζπφξσλ πνπ πέθηνπλ απφ ηα 

δέληξα (θπξίσο πεχθα) ή εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ λεαξψλ 

θπηψλ, αλαζηέιινληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο, πξνο ην ζθνπφ ηεο εμνηθνλφκεζεο πγξαζίαο γηα 

ην έδαθνο. 

 Με άιια ιφγηα, ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα αδπλαηνχλ λα αλαλεσζνχλ, εθηφο εάλ 

ππάξμεη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ ηνπ εδάθνπο γηα θχηξσζε λέσλ ζπφξσλ. ηε θχζε 

ν ηξφπνο απηφο ππάξρεη θαη είλαη ε θσηηά. Δπνκέλσο, θαηάιιειν έδαθνο γηα αλάπηπμε λέσλ 

θπηψλ βξίζθεηαη κφλν κεηά απφ ππξθαγηά. Απηή είλαη θαη ε ελ κέξεη ζεηηθή δηάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ κεζνγεηαθήο βιάζηεζεο θαη θσηηάο. 

 Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, σο αλεζπρεηηθφ, είλαη νη ζπρλέο ππξθαγηέο. Ζ 

κείσζε ησλ κεζνδηαζηεκάησλ ησλ ππξθαγηψλ, εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, 

απνηειεί κηα πνιχ ζνβαξή δηαηαξαρή. Γάζε πνπ μαλαθαίγνληαη, πξηλ σξηκάζνπλ βηνινγηθά 

θαη πξηλ δεκηνπξγήζνπλ απφζεκα ζπφξσλ, νδεγνχληαη ζε κε αλαζηξέςηκεο ππνβαζκίζεηο. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα απαηηείηαη λα δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λεαξψλ αλψξηκσλ δαζψλ. 

 

 

1.6 Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηζρπξφηεξνο θαη ππθλφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζσξεπηηθά 

αλαηαξάζζεη ηε θπζηθή ηζνξξνπία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ είλαη νη εθηεηακέλεο ππξθαγηέο ησλ 

δαζψλ. Απνηεινχλ θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη κε θαηαζηξνθηθή ζπρλφηεηα θαη έληαζε, ζε 

έλα θαηεμνρήλ ππξηγελέο θαη εχθιεθην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ άπνςε θιίκαηνο θαη 

βιάζηεζεο (Λεκνλίδεο 1993,ζ.46). 
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Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ειιεληθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη έλα ζέκα θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο, θαζψο απνηεινχλ κηα κφληκε πεγή θαηαζηξνθήο, ηφζν ησλ δαζψλ ηεο ρψξαο, φζν 

θαη γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ππνδνκψλ, θιπ. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο 

απνηεινχλ, καδί κε ηελ ππεξβφζθεζε, ην θχξην αίηην ησλ γπκλψλ βνπλψλ ηεο ρψξαο. ηελ 

Διιάδα, ρψξα νξεηλή κε δάζε, θπξίσο ζε απφηνκεο πιαγηέο, κεηά ηηο ππξθαγηέο 

δεκηνπξγείηαη απφπιπζε ηνπ εδάθνπο απφ ηηο βξνρέο, νπφηε ε αλαδεκηνπξγία ηνπ δάζνπο 

γίλεηαη ζρεδφλ αδχλαηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, θαηά ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, ην 

πνζνζηφ δαζνθάιπςεο έρεη κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ. Δμάιινπ, ηα ζχκαηα θαη νη 

ηξαπκαηίεο απφ ηηο ππξθαγηέο είλαη πνιιά, ζρεδφλ θάζε θαινθαίξη, απφ άηνκα πνπ ξίρλνληαη 

ζηε κάρε θαηά ηεο θσηηάο ή απφ εθείλα πνπ ηπραία εγθισβίδνληαη απ’ απηή.  

Ο αξηζκφο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (ζηαζεξφο σο ην 1975 κε πεξίπνπ 700 πεξηζηαηηθά 

αλά έηνο) παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε ηα επφκελα 20 ρξφληα, αλεξρφκελνο ζε αξθεηέο 

ρηιηάδεο πεξηζηαηηθά, ελψ ηα ηειεπηαία έηε, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο δαζνππξφζβεζεο απφ ην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα (1998), ηα κεγέζε παξνπζίαζαλ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ωο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, κεηά απφ δχν δεθαεηίεο κε απμεηηθή ηάζε (1980-2000), φπνπ 

είρακε εμαθάληζε, θαηά κέζν φξν, εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ δαζηθήο θαη 

αγξνηνδαζηθήο έθηαζεο, ε θαηάζηαζε εκθαλίζζεθε ζηαζεξνπνηεκέλε θαη βειηησκέλε ηα 

ηειεπηαία έηε. Σν 2006 ήηαλ ε έθηε ζπλερφκελε ρξνληά, φπνπ ηα θακέλα ζηξέκκαηα ζε δάζε 

θαη δαζηθέο εθηάζεηο θπκάλζεθαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο 50εηίαο (30.000-

100.000 ζηξέκκαηα).
6
 

Οη πξσηνθαλείο θαηαζηξνθέο ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ (2007), κε ηνπο δεθάδεο 

λεθξνχο θαη ηα εθαηνκκχξηα θακέλσλ εθηάζεσλ (άλσ ησλ 2.500.000 ζηξεκκάησλ, ζχκθσλα 

κε πξφρεηξνπο ππνινγηζκνχο), έβαιε, κε ηνλ πιένλ ηξαγηθφ ηξφπν, ηέινο ζε φπνηα ραξακάδα 

αηζηνδνμίαο είρε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη. Ζ ηεξάζηηα εζληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή 

δεκία πνπ πξνθάιεζαλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο έρνπλ ζέζεη ην ζέκα ηεο δαζνπξνζηαζίαο ζε 

άιιεο βάζεηο. Σν δήηεκα, πιένλ, ησλ ππξθαγηψλ αθνξά ηδίσο ηελ επηβίσζε νιφθιεξσλ 

πεξηνρψλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη, ελ κέζσ φισλ ησλ άιισλ 

πνιηηηθψλ, ε ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηε 

κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

 

                                                 
6
 βι. Απνινγηζκφ Αληηππξηθήο Πεξηφδνπ εηψλ 2005-2006, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ αλαθνηλψλνληαη, θάζε 

ρξφλν, θαηά ηε ζχζθεςε ζην .Δ.Κ.Τ.Π.., παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηεο Ζγεζίαο ηνπ Π, 

ζην ηέινο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ. Πεγή: www.ydt.gr  θαη  Ππξνζβ.Δπηζώξεζε 2006 θαη 2005, η.120 θαη 114 



 20 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΧΝ ΓΑΗΚΧΝ 

ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Σν ζεζκηθό πιαίζην δαζνπξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα 

 

 Σν ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία θπξηαξρείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ. Ζ 

ζχληνκε αλαθνξά ζηα θχξηα ζεκεία ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δαζνπξνζηαζία 

θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νκαιφηεξε θαη πην θαηαλνεηή ε κεηάβαζε 

ζηελ εηδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηε δαζνππξφζβεζε. 

 Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, 

παξνπζηάδεηαη ζηε ρψξα καο πεξηζζφηεξν εληζρπκέλε θαη νπζηαζηηθή. Σν ύληαγκα ηεο 

Διιάδνο έρεη ζπζηήζεη, ζε ζεζκηθφ πνιηηεηαθφ επίπεδν, έλα ηδηαίηεξν πξνζηαηεπηηθφ 

θαζεζηψο γηα ηα δάζε (Παλαγόπνπινο 2001, Κνπηνύπα-Ρεγθάθνπ 2007), νη βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 24 παξ. 1 εδ.γ,δ,ε θαη 117 παξ.3 θαη 4 . 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 24  «..Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ. Η ζύληαμε δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. 

Απαγνξεύεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνύ ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, εθηόο εάλ 

πξνέρεη γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε, πνπ ηελ 

επηβάιιεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ». Ηδηαίηεξν ζηνηρείν απνηειεί ε εξκελεπηηθή δήισζε πνπ 

πξνζηέζεθε ζην άξζξν 24, κε ηελ πξφζθαηε Αλαζεψξεζε, ε νπνία παξέρεη νξηζκφ ηνπ 

δάζνπο ή ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, πξνο ην ζθνπφ άξζεο ακθηζβεηήζεσλ. Παξάιιεια, 

νη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξ.117 . επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή θαηαζηξέθνληαη απφ ππξθαγηά ή πνπ κε άιιν 

ηξφπν απνςηιψλνληαη, ψζηε λα κελ απνβάιινπλ γηα ην ιφγν απηφ ην ραξαθηήξα πνπ είραλ 

πξηλ θαηαζηξαθνχλ, θεξχζζνληαο ππνρξεσηηθά αλαδαζσηέεο ηηο εθηάζεηο απηέο θαη 

απνθιείνληαο λα δηαηεζνχλ γηα άιιν πξννξηζκφ. 

 Ο  Ν. 998/1979 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο 

Υψξαο» εθδφζεθε ζε εθηέιεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξ. 24 παξ.1 εδ.γ΄. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκηθφ λνκνζέηεκα πνπ πξαγκαηψλεη ηε ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, 

επηδηψθνληαο λα κεηαθεξζεί ην πλεχκα ηεο ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ (Δππξαμία-Αίζξα 

1998 ζει.42).Πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηφζν ηα δάζε φζν θαη ηα είδε 
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ρισξίδαο θαη παλίδαο. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο 

ρψξαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ «ππφ ηηο νπνίεο ηα δάζε θαη δαζηθέο 

ελ γέλεη εθηάζεηο ή ηκήκαηα απηψλ είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιινπλ ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε 

ηνπο ή λα εμππεξεηνχλ θαη άιιεο ρξήζεηο, γηα ιφγνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ην λφκν, ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο 

ζπληζηνχλ εζληθό θεθάιαην, ε δε πξνζηαζία ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηφζν ησλ θξαηηθψλ 

νξγάλσλ, φζν θαη ησλ πνιηηψλ.  

 Πεξαηηέξσ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ απνηεινχλ ν ηζρχσλ Γαζηθφο Κψδηθαο 

(ΠΓ 86/69), πνπ ελζσκάησζε δηάθνξα παιαηφηεξα λνκνζεηήκαηα (πεξί «πξνζηαηεπηηθψλ 

δαζψλ», «Δζληθψλ Γξπκψλ», «αηζζεηηθψλ δαζψλ» θαη «δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο», 

ν Ν.1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν Ν.3208/03 γηα ηελ «πξνζηαζία 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί 

δαζψλ». 

  

 Ο Ν. 998/79 παξείρε, εθηφο ησλ άιισλ θαη ηε λνκηθή νξγαλσηηθή βάζε ηεο 

δαζνππξόζβεζεο ζηελ Διιάδα. Γηα πεξίπνπ 20 ρξφληα, κέρξη ην 1998, ηελ επζχλε γηα ηελ 

δαζνππξφζβεζε είραλ νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο (Γαζαξρεία), κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο, εάλ ππήξρε αλάγθε. Σνλ Μάην ηνπ 1998, κε ην Ν. ππ’ αξηζ. 2612/1998 

«Αλάζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 

112/Α/25-51998) ε ζρεηηθή επζχλε θαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαηαζηνιήο ησλ 

ππξθαγηψλ ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο αλαηέζεθε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. 

Οξίζηεθε φηη ε αξκνδηφηεηα απηή αζθείηαη απφ ηηο θαηά ηφπν Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο θαη 

φηη φινη νη θνξείο πνπ παξέρνπλ ζπλδξνκή ελεξγνχλ ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ επηθεθαιήο ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ (άξ.1 Ν.2612/98). Δμάιινπ, φια ηα ελαέξηα θαη επίγεηα κέζα, 

θαζψο θαη θάζε άιιν ππξνζβεζηηθφ πιηθφ πνπ δηέζεηε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο παξαδφζεθε 

ζην Π (αξ.2 Ν.2612/98). 

 ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο) παξέκεηλε, θαηά βάζε, ε πξόιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, εθηφο 

«..απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ νξγάλσζε πεξηπφισλ, ηελ επηηήξεζε ησλ δαζψλ κε 

επίγεηα θαη ελαέξηα κέζα, ηελ θαηαλνκή ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, ηε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο αξρέο θαη θνξείο, ηε θχιαμε γεο πεξηνρήο γηα αλαδσππξψζεηο», ηα νπνία αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Π (άξ.1παξ.2). 
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 Έθηνηε, πιένλ, κε ην άξζ. 1 Ν. ππ’ αξηζ. 3511/2006 (ΦΔΚ258/Α΄) «αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα έρεη σο πξνο ηε δαζνππξφζβεζε, σο βαζηθή απνζηνιή «.. Σελ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηνπ θξάηνπο, θαζώο θαη ηνπ 

δαζηθνύ πινύηνπ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ρώξαο από ηνπο θηλδύλνπο ησλ ππξθαγηώλ, 

ζενκεληώλ θαη άιισλ θαηαζηξνθώλ» θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο, α) ηελ πεξηθξνχξεζε θαη 

δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε απφ ππξθαγηέο ή άιιεο 

θαηαζηξνθέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά φξγαλα ή ηνπο θαηφρνπο ηεο, β) ηε 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο απφ ηα εγθιήκαηα εκπξεζκνχ (άξ. 

264,265,266,267 ΠΚ), γ) ηε ζέζπηζε θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο 

ππξνπξνζηαζίαο θαη δ) ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην 

Ν.1951/91 θαη ησλ εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νκάδσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο απνζηνιήο ηνπ Π, αιιά δελ έρνπλ νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν Νφκν 

(άξ.2 Ν. 3511/2006) (www.fireservice.gr) 

 

 Σέινο, ζρεηηθή κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχλ νη 

θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 χκθσλα κε ην Ν. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη, εθ ηεο απνζηνιήο ηεο, ηελ 

επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε, 

εηνηκφηεηα, ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχλ 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (άξζξν 6). 

 Δίλαη αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν παξφλ Γεληθό 

ρέδην ΠΠ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» (ΤΑ 1299 ΦΔΚ 423/Β/10-4-2003) 

πξνζδηνξίδεη ηηο εκπιεθφκελεο, ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ππεξεζίεο θαζψο 

θαη ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ζε φια ηα 

επίπεδα, παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο ζρεδίαζεο πξνο φινπο ηνπο ππφρξενπο 

γηα ηε ζχληαμε Δηδηθψλ ρεδίσλ θνξείο θαη ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη ξνήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ, ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 
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 Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ξεηά ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Πξνζζήθε 1, Παξάξηεκα Α΄ ζρεδίνπ ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ) θαη σο 

ηέηνηα, ε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχλ, απαηηεί επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ, 

αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ πνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ νη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ δαζνππξφζβεζε θνξείο. Σέινο, φπσο νξίδεηαη ζην άξ.1 Ν. 3511/2006, 

ην Π εηδηθά, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ πξνθαιείηαη ζε πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζπλαξκφδηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο άκπλαο ηεο ρψξαο. (www.fireservice.gr) 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδνληαη νη ππφρξενη (απφ ηνλ ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ) 

θνξείο πξνο ζρεδίαζε, αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 1. Δκπιεθόκελνη θνξείο αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ, Πεγή: ρέδην „Ξελνθξάηεο‟, 

Παξάξηεκα Α΄,  ΓΓΠΠ-ΤΠΔΓΓΑ 
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2.2 Ζ πξόιεςε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

 2.2.1 πλήζε κέηξα θαη δξάζεηο πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο πνπ εθαξκόδνληαη  

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

 Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ θπζηθφ θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Ζ δηαρείξηζε θάζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο έρεη ζαλ βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνλ πξνθαηαζηαιηηθφ ζρεδηαζκφ (pre-disaster planning) (Παπαδόπνπινο 2000) θαη 

ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, έηζη ψζηε φηαλ ζπκβεί ην θαηλφκελν λα κπνξεί λα εθηνλσζεί 

κέζα απφ ηα κέηξα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ πξνθαηαζηαιηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ λα κελ μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο. 

 Ζ άξζε ησλ αηηίσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα πξνθαινχλ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο απνηειεί 

ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηδίσμε ηεο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, σο ηδεψδνπο ζηφρνπ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ θαη γεληθφηεξα 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Δίλαη γλσζηφ φηη νη δαζηθέο ππξθαγηέο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθά αίηηα (πρ. 

θεξαπλνί) ή απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (θάςηκν ζθνππηδηψλ, ππνιείκκαηα 

θαιιηεξγεηψλ, θιπ.). ηελ Διιάδα, ν θίλδπλνο εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη κεγάινο. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Γηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αηηηώλ πξόθιεζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηε 

ρώξα καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην 35% ησλ ππξθαγηψλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα (θαθφο 

ππνινγηζκφο ζηηο θαχζεηο γηα θαζαξηζκνχο, βξαρπθπθιψκαηα γξακκψλ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αλεμέιεγθηνη ρψξνη θαχζεο απνξξηκκάησλ, παξαιείςεηο ή ιάζε 

εθδξνκέσλ, θιπ.), ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ, πεξίπνπ 20%, νθείιεηαη ζε 

θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. Σν ππφινηπν 45%, εθηφο απφ άγλσζηα αίηηα, θαηαλέκεηαη αλαιφγσο 

αλάκεζα ζηελ ακέιεηα θαη ηελ πξφζεζε (δειαδή πεξίπνπ 50% ακέιεηα θαη 30% πξφζεζε). 

πλεπψο, εθφζνλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππξθαγηψλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ θίλδπλν 

πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ακέιεηα. (www.civilprotection.gr/dasikespyrkagies) 

 Πξνθχπηεη, επνκέλσο, αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε άξζε ησλ 



 25 

αηηίσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ηηο πξνθαινχλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. 

ηε ρψξα καο ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ιακβάλεη ρψξα 

ελφςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ κέρξη 31

εο
 

Οθησβξίνπ (ζχκθσλα κε ην άξζ. 25 Ν.998/79). Σελ πεξίνδν απηή ν ππξνζβεζηηθφο 

κεραληζκφο ηεο ρψξαο νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ. Οη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα 

ηελ εθδήισζε ππξθαγηψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 575/1980 

(ΦΔΚ157Α/9-7-1980), φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε:  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. Υάξηεο ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ γηα ππξθαγηά πεξηνρώλ ηεο ρώξαο, Πεγή:  www.civilprotection.gr 
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Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα 

καο  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά, ζχκθσλα θαη 

κε ηελ εγθχθιην «ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ» πνπ εμέδσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο γηα ην 2007, (www.civilprotection.gr) σο εμήο: 

1. Πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο (βειηίσζε-ζπληήξεζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε δεμακελψλ 

λεξνχ θαη ππξνθπιαθείσλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, θιπ.) πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο. 

2. Πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαη πξνζηαζίαο απφ 

επεξρφκελε ππξθαγηά κε απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ 

ππνδνκέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, άιζε, πάξθα, θιπ.), θαζψο θαη 

ζηε δψλε κίμεο δαζψλ-πφιεσλ. 

3. Μέηξα πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ χπαηζξν ιφγσ 

ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ.  

4. Μέηξα πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο απφ ηελ εθηέιεζε 

γεσξγηθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηελ χπαηζξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ.  

5. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ 

θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο.  

6. Έθδνζε εκεξήζηνπ ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο σο κέηξν πνπ ζπκβάιεη 

ζηελ πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθφ ζπληνληζκφ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ, κε ηελ άκεζε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

εηνηκφηεηαο, ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πςειφο θίλδπλνο.  

7. Πξνιεπηηθή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε 

εζληθνχο δξπκνχο, δάζε θαη πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ν θίλδπλνο 

εθδήισζεο ππξθαγηάο ζεσξείηαη πςειφο.  

8. πκκεηνρή εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε δξάζεηο 

επηηήξεζεο δαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε 

ππξθαγηψλ.  

9. χγθιηζε πληνληζηηθψλ Ννκαξρηαθψλ Οξγάλσλ (ΝΟ) κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ. 
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2.2.2 Ο ζρεδηαζκόο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ πξόιεςε ησλ ππξθαγηώλ – 

πλεξγαζία, ξόινο θαη αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ 

 

Ζ Διιεληθή εκπεηξία αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ε νπνία πεγάδεη απφ 

ηελ ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα, ηδηαίηεξα, ηεο 

ζεξηλήο πεξηφδνπ, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ελεξγνπνίεζε ζπληνληζκέλσλ έξγσλ 

θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

ππξθαγηψλ. Ζ κνλνιηζηθή άπνςε, φηη κφλν κε ηελ αχμεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δαζνππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ ην θαηλφκελν ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχλ ζα πεξηνξηζζεί, είλαη φρη κφλν μεπεξαζκέλε αιιά 

θαη ζίγνπξα αλεπαξθήο (Κσλζηαληηλίδεο 2003 ζει.179). Κπξίσο, φκσο, ε αληηκεηψπηζε 

απαηηεί ζπληνληζκφ θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζην ζρεδηαζκφ 

γηα ηε ιήςε ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ απνηειεί ε απνζαθήληζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη αλά δξάζε. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκφδην ζεζκνζεηεκέλν επηηειηθφ 

φξγαλν ηεο πνιηηείαο, έρεη, εθ ηεο απνζηνιήο ηεο, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην άξζ. 6 Ν. 

3013/2002 ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ 

πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, επνκέλσο θαη απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο.  

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ βαζίδεηαη, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ εγθχθιην «ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο ΠΠ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ» (www.civilprotection.gr) ζε έλα πλνιηθφ Δζληθφ ρεδηαζκφ, πνπ γίλεηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε Κεληξηθφ Δπίπεδν θαη ζε έλα 

Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ, πνπ γίλεηαη κε επζχλε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Πεξηθέξεηαο. Ο 

ζπληνληζκφο ηεο Γηνίθεζεο ζε Δζληθφ επίπεδν απνθαζίδεηαη ζε ζχζθεςε ηνπ Κεληξηθνύ 

πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ), πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ, φπνπ ζπδεηείηαη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο, δηαηππψλνληαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζε 

θάζε ηνκέα επζχλεο ησλ θνξέσλ θαη θαζνξίδνληαη νη δηαηηζέκελνη πφξνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. Καηφπηλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο, 

ηεξαξρνχληαη ηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ, κε βάζε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ ΚΟΠΠ, ηα νπνία θαη πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ.  

Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, σο έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ (παξ. 2.2.1), νη 
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αξκνδηφηεηεο θαη ν ξφινο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη αλά δξάζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

πξφιεςεο έρνπλ πεξηιεπηηθά σο εμήο: 

 

- Δξγαζίεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ αληηππξηθή πξνζηαζία 

ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πεξηιακβάλεη θαηεμνρήλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηερληθά έξγα, 

δηαλνίμεηο θαη ζπληεξήζεηο δαζηθψλ δξφκσλ, αληηππξηθέο δψλεο, δηαρείξηζε ηεο θαχζηκεο 

δαζηθήο χιεο (αξαηψζεηο, θιαδεχζεηο θιπ.), ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ, κε ηε κνξθή εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο, ζχληαμεο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νδεγηψλ, απνηειεί επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο. Ήδε, σο αλαθέξζεθε, ζηελ ελ ιφγσ Γεληθή Γηεχζπλζε  έρεη αλαηεζεί, κε ηελ 

παξ. 2 άξζ. 1 ηνπ Ν. 2612/1998, ε γεληθή αξκνδηόηεηα γηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο 

δαζηθέο ππεξεζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο. 

Οη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

επνπηείαο ζχληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζ’ απηέο (άξζ. 5 ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999). Γη’ απηέο ηηο εθηάζεηο, 

ππνβάιινπλ, εγθαίξσο, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, πνπ ζα απνηειέζεη 

βαζηθφ κέξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηηο ππξθαγηέο. Ζ πξφηαζε απηή θαηαηίζεηαη 

αθνχ πξψηα ιεθζνχλ ππφςε: α) ηα εγθεθξηκέλα (απφ ηα Ννκαξρηαθά πκβνχιηα) 

πξνγξάκκαηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Γαζώλ ησλ Ννκώλ γηα έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε 

πνπ ππάγνληαη ζ’ απηέο, θαζψο θαη νη ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο, β) ε γλψκε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Γηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 1 Ν. 

2612/1998), γ) ηα αληηππξηθά έξγα πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ νη ΟΣΑ ή νη ύλδεζκνί ηνπο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΤΠΔΓΓΑ ή άιιε πεγή. 

Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) 

πνπ ζπγθαινχληαη εγθαίξσο ζε θάζε Ννκφ, κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

εηνηκφηεηαο γηα ηηο ππξθαγηέο. 

Σέινο, σο πξνο ηα αληηππξηθά έξγα, νξίδεηαη φηη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ελψ ε επζχλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ βιαβψλ αλήθεη ζηηο εηαηξείεο χδξεπζεο, νη 

νπνίεο επίζεο πξέπεη λα εγθαζηζηνχλ λέα πδξνζηφκηα, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο.  
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- Πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

πξόθιεζεο ππξθαγηάο.  Ζ πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε θαη ν θαζαξηζκφο ηεο βιάζηεζεο γχξσ 

απφ ππνδνκέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, άιζε, πάξθα, θιπ.), θαζψο 

θαη ζηε δψλε κίμεο δαζψλ-πφιεσλ
7
, απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο 

ππξθαγηάο ζηνπο επαίζζεηνπο απηνχο ρψξνπο. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΚΤΑ 

12030/Φ 109.1/1999 (πνπ ξπζκίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ γηα ηε δαζνππξφζβεζε) θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηε πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαηάμεσλ 4/87, 9/2000 θαη 

9
Α
/2005, νη θαζαξηζκνί απνηεινχλ επζχλε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ν ρψξνο. 

Δλλνείηαη φηη σο ηέηνηνη θνξείο ζεσξνχληαη θπξίσο νη ΟΣΑ, θαζψο θαη νξηζκέλα 

Τπνπξγεία ή Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο θξίζηκεο ππνδνκέο 

ηδηαίηεξεο αμίαο, θαζψο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, π.ρ. ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο εληφο θαη γχξσ 

απφ ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ απνηειεί ππνρξέσζε, φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, λα θαζαξίδεηαη ε βιάζηεζε εληφο θαη πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

ελψ ην ίδην ηζρχεη σο πξνο ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, γηα ηελ πξνζηαζία 

αεξνδξνκίσλ θαη ειηθνδξνκίσλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο. Γηα ηε ΓΔΗ θαη ηνλ 

ΟΔ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε πξνιεπηηθψλ θαζαξηζκψλ ηεο βιάζηεζεο, θιαδεκάησλ θαη 

απνςηιψζεσλ ζε πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (ή βξίζθνληαη θάησ απφ ζεκεία δεχμεο) θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, αληίζηνηρα 

(άξζ. 7 θαη 8 ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999). Σέινο, ην ΤΠΔΥΩΓΔ, νθείιεη, κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ (ΓΔΔ) θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ (Σερληθέο Τπεξεζίεο), λα 

πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ βιάζηεζεο θαηά κήθνο ηνπ εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 

Δηδηθά σο πξνο ηνπο ΟΣΑ, ην ΤΠΔΓΓΑ ρξεκαηνδνηεί ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ 

πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο ζε ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζ’ 

απηνχο ή θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, γηα ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

πνιενδνκηθψλ ηνπο ζπγθξνηεκάησλ, ζηε δψλε κίμεο δαζψλ-πφιεσλ (πεξηαζηηθά δάζε). 

Ζ ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ ηεο 

ΑΣΑ πνπ αθνξά ζηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ησλ ΟΣΑ θαη πλδέζκσλ ηεο ρψξαο, γηα ηελ 

θάιπςε δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δηδηθφηεξα, νη ΟΣΑ, κ’ απηά ηα 

                                                 
7
 Γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ νη ππξθαγηέο ζηηο δψλεο κίμεο δαζψλ-πφιεσλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο, βι. 

Ξαλζόπνπινο Γ. 2003, Ππξνζβεζηηθή Δπηζεώξεζε, η 100 
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θνλδχιηα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ, πέξαλ ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ, 

ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ αθνξνχλ: ηνλ θαζαξηζκφ θαη ειέγρνπο ρσκαηεξψλ, ηελ ελίζρπζε 

εζεινληηθψλ δξάζεσλ ζε επίπεδν δήκνπ, ζέκαηα εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα (φπσο νη 

ζρεηηθέο δξάζεηο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα). Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ γηα 

δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο, ζε φιε ηε ρψξα, έθηαζε, γηα ην έηνο 2007, ζην πνζφ ησλ 

18.111.000,00€. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη, εληειψο ελδεηθηηθά, ε θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππξνπξνζηαζία ζε δείγκα 16 ΟΣΑ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο.
8
 

 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηεο ΑΣΑ/2007 αλά ΟΣΑ, Πεγε: ΤΠΔΓΓΑ, Γελ.Γ/λζε Αλαπη. Πξνγξ/ησλ, Γ/λζε 

Αλαπη. Πξνγξ/ησλ & Γ.Ο. 

 

Γ/Κ Ολνκαζία ΟΣΑ ΝΟΜΟ ΠΟΟ 

Γ Αγίνπ Παχινπ Θεζζαινλίθεο 8.000,00 

Γ Ακπεινθήπσλ -//- 5.000,00 

Γ Δγλαηίαο -//- 10.000,00 

Γ Δπφζκνπ -//- 4.000,00 

Γ Θέξκεο -//- 5.000,00 

Γ Θεζζαινλίθεο -//- 50.000,00 

Γ Καιακαξηάο -//- 3.000,00 

Γ Μελεκέλεο -//- 6.000,00 

Γ Νεαπφιεσο -//- 2.000,00 

Γ Παλνξάκαηνο -//- 10.000,00 

Γ Πνιίρλεο -//- 4.000,00 

Γ Ππιαίαο -//- 7.000,00 

Γ ηαπξνππφιεσο -//- 2.000,00 

Γ πθεψλ -//- 10.000,00 

Γ Σξηαλδξίαο -//- 10.000,00 

Γ Υνξηηάηε -//- 10.000,00 

                                                 
8
 Ζ ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ έιαβε ρψξα απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γ. Θεζζαινλίθεο 
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 - Μέηξα γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο από ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ 

ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ.  Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο 

απνξξηκκάησλ, έρεη θαηαδείμεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ ησλ ρψξσλ (ζρεδφλ 

75%) ζπλνξεχεη κε εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, γεγνλφο 

πνπ θαλεξψλεη πηζαλφ θίλδπλν πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, θαηά ην 2006 θαηαγξάθεθαλ 971 ελ ελεξγεία 

ρψξνη αλεμέιεγθηεο  ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ εθ ησλ νπνίσλ 726 ζπλνξεχνπλ κε δαζηθέο ή 

ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο (απφ 

www.civilprotection.gr) 

 Σν θαζεζηψο ειέγρνπ απηψλ ησλ ρψξσλ επηρεηξεί λα ξπζκίζεη ε Ππξνζβεζηηθή 

Γηάηαμε ππ’ αξηζ. 9 ηνπ 2000 (ΦΔΚ 1459/Β/30-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Ππξ.Γ. ππ’ αξηζ. 9
Α
 ηνπ 2005 (ΦΔΚ 1554/Β/10-11-2005) ε νπνία απαγνξεχεη ηελ θαχζε 

απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ΟΣΑ, ηφζν ζηνπο ΥΤΣΑ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο 

ελαπφζεζεο πνπ γεηηληάδνπλ ή βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ απφ 

εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Γαζηθή Ννκνζεζία.  

 Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ 

ιακβάλεη ρψξα, ζχκθσλα κε ηελ Ππξ.Γ 9
Α
/2005 (αξζ.7παξ.4), θάζε ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, κε ηελ κνξθή απηνςίαο απφ ηξηκειή Δπηηξνπή αλά λνκφ, πνπ 

ζπγθξνηείηαη γηα θάζε Πεξηθέξεηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη 

απνηειείηαη απφ έλαλ Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, έλαλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη έλαλ ππάιιειν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ είλαη 

Γαζνιφγνο ή Γαζνπφλνο. Ζ απηνςία γίλεηαη γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ πξφηαζε ησλ ειιεηπφλησλ (πρ ε Ππξ.Γ 9
Α
/2005 επηηάζζεη ηελ 

παξνπζία πδξνθφξνπ νρήκαηνο κε κέξηκλα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη δείθηεο 

θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνιχ πςειφο ή ζπλαγεξκνχ). Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, σο θαη ζηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ Πεξηθέξεηα ζα απνζηείιεη ηελ έθζεζε γηα πινπνίεζε ζηελ 

αξκφδηα Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Αξρή θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηελ έθζεζε ζηελ 

αξκφδηα Δηζαγγειία. 

 

 - Μέηξα γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο από ηελ εθηέιεζε γεσξγηθώλ 

εξγαζηώλ ζηελ ύπαηζξν.  Ζ Ππξ.Γ 9/2000, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Ππξ.Γ 9
Α
/2005,  
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θαζνξίδεη θαη δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην άλακκα θαη ρξήζε θσηηάο ζηελ χπαηζξν γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, θαζψο θαη ηελ θαχζε θαιιηεξγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ. Ζ θαχζε, σο γεσξγηθή πξαθηηθή, νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ αδείαο πνπ 

εθδίδεη ε αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αθνχ ιεθζεί ππφςε ν πξνβιεπφκελνο γηα εθείλε 

ηελ εκέξα δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αλαθνηλψλεη ε ΓΓΠΠ θαη ε ηήξεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ (απφ ηε Ππξ.Γ 9
Α
/2005) κέηξσλ αζθαιείαο. 

 

- Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηνλ θίλδπλν από ηηο ππξθαγηέο.  Ζ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ζε θεληξηθφ επίπεδν, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο βαζηθνχο λφκνπο 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο), αιιά θαη ησλ θαηά ηφπνπο, πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ, 

Τπεξεζηψλ ηνπο (Γαζηθέο, Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). 

 

- Πξνιεπηηθή απαγόξεπζε θπθινθνξίαο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ, είλαη δπλαηφ λα εθαξκφδεηαη ην κέηξν ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνχο δξπκνχο, δάζε θαη επάισηεο πεξηνρέο ζε εκέξεο θαη 

ψξεο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα εθδήισζε ππξθαγηάο. Σελ επζχλε γηα ηελ ιήςε ηνπ ελ 

ιφγσ κέηξνπ έρνπλ ηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα (ΝΟ), ηα νπνία ζε ζπλεδξηάζεηο 

ηνπο έρνπλ θαζνξίζεη ηηο αθξηβείο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ (νξηνζέηεζε 

ηφπνπ, δηάξθεηα απαγφξεπζεο). Σα ΝΟ εμνπζηνδνηνχλ νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, εθφζνλ έρεη απνθαζίζεη ζρεηηθά ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.). 

 

- πκκεηνρή εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε δξάζεηο 

επηηήξεζεο δαζώλ.  Ζ επηηήξεζε ησλ δαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, κε 

ζηφρν ηελ επηζήκαλζε θαη άκεζε αλαγγειία ππξθαγηψλ, κπνξεί λα αλαηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηηο, εληαγκέλεο ζην ΝΟ, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην Ννκφ. Σα κέηξα θαη δξάζεηο ζπκπιεξσκαηηθήο 

επηηήξεζεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ΝΟ ελφςεη ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ, αθνχ πξψηα έρνπλ ππνβάιιεη επί απηψλ πξνηάζεηο, αλά ΟΣΑ, νη Γηνηθεηέο 

Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ννκνχ ζην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε.  
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- ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο.  εκαληηθφηαηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πληνληζηηθνύ 

Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΝΟ). Σν ΝΟ, ζην νπνίν πξνεδξεχεη ν Ννκάξρεο θαη ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ζε επίπεδν 

Ννκνχ, πξαγκαηνπνηεί εηδηθή ζπλεδξίαζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, κε 

ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα έξγα, νη δξάζεηο, νη θνξείο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο θαη λα επηηεπρζεί ν αλαγθαίνο ζπληνληζκφο θαη 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην ΝΟ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζε επίπεδν 

Ννκνχ δηαβηβάδνληαη, θαηφπηλ, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Ννκνχ ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (επίζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο), απνηειψληαο ηε «καγηά», κε ηελ νπνία νη 

Πεξηθέξεηεο (καδί κε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηα 

απαηηνχκελα έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο) πξνβαίλνπλ ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο.  

 

 

2.2.3 Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο – Έθδνζε εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο 

 

Ο φξνο «θίλδπλνο ππξθαγηάο» είλαη αξθεηά ζχλζεηνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εθθξάζεη κηα εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ επθνιία αλάθιεμεο, ην ξπζκφ εμάπισζεο, ηε 

δπζθνιία ειέγρνπ θαη ηηο επηπηψζεηο κηαο ππξθαγηάο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο ππξθαγηάο δηαθξίλνληαη ζε κόληκνπο θαη κεηαβιεηνύο. Οη κφληκνη παξάγνληεο, 

φπσο ην θιίκα, ε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ, νη θπζηθνί θίλδπλνη, ε ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε 

θαη ην είδνο ηεο θαχζηκεο χιεο είλαη ζρεδφλ ακεηάβιεηνη γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Οη 

κεηαβιεηνί παξάγνληεο κεηαβάιινληαη, ζηελ νξηζκέλε πεξηνρή, απφ κέξα ζε κέξα θαη απφ 

ρξφλν ζε ρξφλν θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο θαηξηθνχο παξάγνληεο, ηελ πγξαζία ηεο θαχζηκεο 

χιεο, θαζψο θαη εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο (Καΐιίδεο 1990 ζει. 223).  

Ζ πηζαλφηεηα γηα έλαξμε κηαο ππξθαγηάο σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο 

ησλ γελεζηνπξγψλ απηήο αηηίσλ νξίδεηαη σο επηθηλδπλόηεηα. Ζ επηθηλδπλφηεηα 

κεηαβάιιεηαη ζε θάζε πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εμαξηψκελε θπξίσο απφ ηελ 

χπαξμε ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ παξαγφλησλ (πρ. επθιεθηφηεηα ηεο θαχζηκεο χιεο, 

θαηξηθέο ζπλζήθεο) πνπ επελεξγνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο κφληκνπο (πρ. ηχπνο θαπζίκνπ). 
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Ζ γλψζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζε κία πεξηνρή. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ν 

αληηππξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

έλα ζχζηεκα πνπ εθηηκά αληηθεηκεληθά ηνλ θίλδπλν θαη αλαιχεη ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ρξνληθά ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο ζε κία 

πεξηνρή, κε ζθνπφ ηελ άκεζε επέκβαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα απνηειεί ζηξαηεγηθό εξγαιείν πξνιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ 

αληηππξηθνχ αγψλα, κε ζηφρν: α) ηε ζπγθξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

ηεο ρψξαο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο πνπ δηαηξέρνπλ, 

β) ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη γ) ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηνλ θίλδπλν, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ακέιεηα. 

(www.civilprotection.gr/dasikespyrkagies) 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη ηε κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε (ζπλήζσο ζε ςεθηαθή κνξθή) 

πνπ κπνξεί λα αλαβαζκίδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (θαζεκεξηλά). Βαζηθή επηδίσμε 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ πξνβιέςεσλ κε ηελ παξαπάλσ κνξθή είλαη ε απεηθφληζε ηνπ θηλδχλνπ, 

φπσο απηφο εθηηκάηαη ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηε 

ζπγθξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ πνπ απεηθνλίδνληαη. 

Ζ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο απνηειεί επζχλε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ρέδην Ξελνθξάηεο ΦΔΚ 423/10-4-2003). 

Δθδίδεηαη θαζεκεξηλά απφ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο ΓΓΠΠ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ (αλειιηπψο απφ 1
εο

 Μαΐνπ έσο ηελ 30
ε
 Οθησβξίνπ)  θαη εκθαλίδεη ηα 

δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γαζαξρείσλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο ην ειάρηζην 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν ζα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο.  

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ Υάξηε, ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε νη πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηηο ππξθαγηέο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην επφκελν 24σξν, νη κεηξήζεηο πξνεγεζείζεο 

βξνρφπησζεο, πθηζηάκελεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο, ε θαηάζηαζε ηεο 

βιάζηεζεο θαζψο θαη θάζε άιιε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, απφ δηάθνξεο θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη θνξείο, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο κηαο πεξηνρήο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ αθξίβεηα ηνπ Υάξηε 

εμαξηάηαη πάλησο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

πξνγλψζεσλ 
9
 θαη δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. 

                                                 
9
 Γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηα 

είδε δηθηχσλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Διιάδα, βι. αλαιπηηθά Θενδώξνπ Φ-Μπαιαηζόο Π. 2001, 

Ππξνζβ. Δπηζεώξεζε η. 87. 
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Δηθόλα 3 Υάξηεο Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα ηελ 11/07/07, Πεγή: www.civilprotection.gr 

 

 

ηνλ εκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο δηαθξίλνληαη 5 

θιηκαθνχκελεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 5 Δπίπεδα Γείθηε Κηλδύλνπ 

Ππξθαγηάο, φπσο απηά απνδίδνληαη θαζεκεξηλά ζε θάζε πεξηνρή. Σα επίπεδα απηά είλαη: 1. 

Υακειό 2. Μέηξην 3. Τςειό 4. Πνιύ Τςειό 5. πλαγεξκνύ. 
10

 Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ν 

Γείθηεο Κηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειφο σο εμαηξεηηθά πςειφο (θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ) εθδίδεηαη ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

ΓΓΠΠ κε απνδέθηεο φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο. Αληίζηνηρα, ηφηε, 

                                                 
10

 Όιεο νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (www. civilprotection.gr) 
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απμάλεηαη ην επίπεδν εηνηκφηεηαο φισλ ησλ θνξέσλ θαη ηδίσο ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα (επηθπιαθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κεγαιχηεξε δηαζπνξά ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα επαίζζεηα 

ζεκεία, κεηαζηάζκεπζε ελαέξησλ κέζσλ). Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ ΟΣΑ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο γίλεηαη κε επζχλε ησλ Γηεπζχλζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ελψ ε ελεκέξσζε ησλ εηδηθψλ Οκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε πξφζζεησλ 

κέηξσλ επηηήξεζεο γηα ηελ άκεζε αλαγγειία ηπρφλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ησλ ΝΟ, γίλεηαη απφ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηψλ. Σέινο, ε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ δειηίσλ ηχπνπ, γηα ηελ πςειή επηθηλδπλφηεηα κηαο πεξηνρήο 

πνπ δείρλεη ν Υάξηεο, απνηειεί επζχλε ηεο ΓΓΠΠ. 

 

 

2.2.4 Οη Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ πξόιεςε ησλ ππξθαγηώλ 

 

χκθσλα κε ην άξζ. 14 Ν.3511/2006 «Πεξί αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Π θαη 

αλαβάζκηζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ», θαζψο θαη ην άξζ. 3 ηεο ΚΤΑ 12030 Φ109.1/10-5-99, 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο θαη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο Νφκνπ, Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο 

ζεζπίδνληαη: α) πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη κέζα παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, β) θαηαζηαιηηθά κέηξα ζηα δάζε 

θαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Οη Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Δηδηθά πξνο ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη δάζε, 

έρνπλ εθδνζεί νη εμήο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο: 

Ζ Ππξ.Γ ππ’ αξηζ. 4 ηνπ 1987 «Μέηξα Πξφιεςεο ππξθαγηψλ ζε νηθφπεδα θαη ινηπνχο 

αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 

724/Β/22-12-1987) πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ηδηνθηεηψλ ή εθκεηαιιεπηψλ νηθνπέδσλ θαη 

ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ, εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, λα πξνβαίλνπλ ζηελ απνςίισζε ή 

ζηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ εχθιεθησλ πιηθψλ θαη λα κελ αλάβνπλ θσηηά εληφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ. Οξίδεηαη φηη ηελ ίδηα 

ππνρξέσζε έρνπλ ην Γεκφζην, νη ΟΣΑ, Ννκηθά Πξφζσπα, Οξγαληζκνί, εθφζνλ θαηέρνπλ 

ηέηνηνπο ρψξνπο. 
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Ζ Ππξ.Γ ππ’ αξηζ. 9 ηνπ 2000 «Καλνληζκφο ξχζκηζεο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο» (ΦΔΚ 1459/Β/30-11-2000), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Ππξ.Γ. ππ’ αξηζ. 9
Α
 ηνπ 2005 (ΦΔΚ 1554/Β/10-11-2005) 

νξηνζεηεί ελλνηνινγηθά ηηο δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο, δηαηππψλεη γεληθέο απαγνξεχζεηο γηα ην άλακκα θσηηάο ζηελ χπαηζξν, θαζψο 

θαη γηα ρξήζε θσηηάο πιεζίνλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζέηεη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ρξήζε 

θσηηάο γηα γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θνληά ζε δαζηθέο εθηάζεηο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεη κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ΥΤΣΑ φζν θαη γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ πνπ 

γεηηληάδνπλ κε εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο ή βξίζθνληαη 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ απ’ απηέο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ δηελεξγνχλ απηνςίεο 

ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ, ελφςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ. 

Οη παξαβάηεο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαηάμεσλ δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 433 θαη 458 Π.Κ., ελψ γηα ηνπο παξαβάηεο ηεο Ππξ.Γ 9 θαη 9
Α
 

πνπ είλαη θαη αηξεηά φξγαλα ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ ηζρχνπλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. Σέινο, ν έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαηάμεσλ 

αλήθεη ζηα ππξνζβεζηηθά φξγαλα, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ππφρξενπο 

ζηελ ηήξεζή ηνπο. 

 

 

2.3 Ζ αληηκεηώπηζε – θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

2.3.1 Γνκή θαη δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

 

 Ζ δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 

Ζγεζία, ην Αξρεγείν, ηηο Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο (άξζ. 4 θαη 5 Ν. 

3511/2006 ΦΔΚ 258 Α΄). 

 Ζ Ηγεζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πεξηιακβάλεη : 

 ηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο 

 ην Γεληθφ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο 

 ηνλ Αξρεγφ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

 ηνλ Τπαξρεγφ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 



 38 

 ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή Τπεξεζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο 

 ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή Τπεξεζηψλ Ννηίνπ Διιάδνο 

 

Σν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Α.Π..) έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα θαη 

είλαη ε αλψηαηε επηηειηθή Τπεξεζία, κε ηελ νπνία ν Αξρεγφο αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ 

ψκαηνο. Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δηαξζξψλεηαη ζε δχν Κιάδνπο: 

 Α΄ Κιάδνο Ππξνζβεζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Β΄ Κιάδνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο.  

Σνπο Κιάδνπο θαζνδεγεί, ζπληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ν Πξντζηάκελνο Δπηηειείνπ ηνπ 

Αξρεγείνπ.  

 Ο Α΄ Κιάδνο Ππξνζβεζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ππξφζβεζεο θαη 

δαζνππξφζβεζεο, δηάζσζεο, ελαέξησλ κέζσλ θαη ηεο πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Ο 

Κιάδνο απηφο δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο: 

 Γηεχζπλζε Ππξφζβεζεο – Γηάζσζεο 

 Γηεχζπλζε Γαζνππξφζβεζεο 

 Γηεχζπλζε Δλαέξησλ Μέζσλ 

 Γηεχζπλζε Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο 

 Γηεχζπλζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

 Ο Β΄ Κιάδνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πξφζιεςεο, εθπαίδεπζεο, 

πεηζαξρίαο θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο, θαηάξηηζεο, εξκελείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο, άζθεζεο ησλ δεκνζίσλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ, πιηθνηερληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηψλ, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Δπίζεο, ρεηξίδεηαη 

ζέκαηα ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνκεζεηψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ 

ππνζέζεσλ, αζθαιηζηηθά θαη θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ην έξγν ησλ Τπεξεζηψλ ζηα ζέκαηα 

απηά. Γηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο:  

 Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

 Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο – Ννκνζεζίαο 

 Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

 Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο – Δπηθνηλσληψλ 

 Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

 Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ  
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Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο είλαη απηέο ησλ νπνίσλ ε ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη είλαη νη εμήο: 

 Σν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Α.Π..) 

 Σν πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο «199 

.Δ.Κ.Τ.Π..» 

 Η Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία 

 Η Γηαρείξηζε Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΙ.Π.ΤΛ.) 

 Η Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνύ  

 Η Τπεξεζία Δλαέξησλ Μέζσλ (Τ.Δ.Μ.Π..) 

 Η Γηεύζπλζε Τγεηνλνκηθνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Γ.Τ.Π..) 

 Η Γηεύζπλζε Αληηκεηώπηζεο Δγθιεκάησλ Δκπξεζκνύ (Γ.Α.Δ.Δ.) 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε 

 

Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο είλαη απνθεληξσκέλεο 

Τπεξεζίεο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα, πνπ εθηείλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή πεξηνρή θαη 

είλαη νη εμήο: 

 Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ (Π.Γ.Π.Τ.), νη νπνίεο 

ππάγνληαη απ’ επζείαο ζην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Δίλαη 13 ζηνλ αξηζκφ 

θαη εδξεχνπλ ζε θάζε κία δηνηθεηηθή έδξα ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

 Οη Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ Ννκώλ (Γ.Π.Τ.Ν.) 

 Οη Δηδηθέο Μνλάδεο Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ (Δ.Μ.Α.Κ.) 

 Οη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ή ηαζκνί Πόιεσλ, Αεξνδξνκίσλ θαη Ληκέλσλ (Π.Τ. ή 

Π..) 

 Σα Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα (Π.Κ.) 

 Σα Ππξνζβεζηηθά πλεξγεία 

 Οη εζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί 

 Σα εζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα 

 

ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο Π.Τ. ππάγνληαη: α) νη Γηνηθήζεηο Π.Τ. ησλ Ννκψλ, β) ε 

Δηδηθή Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ θαη γ) ην Ππξνζβεζηηθφ πλεξγείν ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο. 

ηηο Γηνηθήζεηο Π.Τ. Ννκνύ ππάγνληαη νη Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί ή Τπεξεζίεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Ννκφ. 



 40 

ηνπο Ππξνζβεζηηθνύο ηαζκνύο ή Τπεξεζίεο ππάγνληαη: α) ηα Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα, 

β) νη εζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί θαη γ) ηα εζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα. 

Σα Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα, νη εζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί θαη ηα εζεινληηθά 

Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα δελ έρνπλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, εμππεξεηνχλ κφλν επηρεηξεζηαθέο 

αλάγθεο θαη ππάγνληαη ζηηο αξκφδηεο θαηά ηφπν Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ή 

ηαζκνχο.(www.fireservice.gr).  

 

 

2.3.2. Ο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ – 

Φάζεηο επηρεηξεζηαθήο ελεξγνπνίεζεο 

 

Με βάζε ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νξηζκέλεο θάζεηο επηρεηξεζηαθήο ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ  ππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ φια ηα ρξνληθά ζηάδηα, απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην δηαπίζησζεο ηεο έλαπζεο κηαο ππξθαγηάο κέρξη θαη εθείλν ηεο νξηζηηθήο θαηάζβεζεο 

θαη θχιαμήο ηεο. Σα ζηάδηα απηά (θαη νη αληίζηνηρεο θάζεηο ελεξγνπνίεζεο) είλαη θαηά βάζε 

ηα εμήο (Βνξίζεο 2004, Α.Π.. 1981, Καηζάλνο 1974): 

- Αλαγγειία.  Ζ αλαγγειία ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ πνιίηεο 

είηε απφ ην ζχζηεκα έγθαηξεο εληφπηζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί (παξαηεξεηήξηα-επηηήξεζε απφ 

ππξνθχιαθεο-ελαέξηα επηηήξεζε). Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγγειίαο απφ ην ζχζηεκα 

έγθαηξεο εληφπηζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηε ζέζε 

θαη ην κέγεζνο ηεο ππξθαγηάο, ην είδνο ηνπ θαηγφκελνπ πιηθνχ, βαηφηεηα ησλ νδψλ 

πξφζβαζεο, ζέζεηο πδξνιεςίαο αεξνζθαθψλ, επίδξαζε ηνπ αλέκνπ, ξπζκφο εμάπισζεο ηεο 

ππξθαγηάο, θιπ.  

- Αλίρλεπζε.  Ζ αλίρλεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηάδην, ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο κεζφδνπ πξνζβνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα κηθξή 

ππξθαγηά, απηή γίλεηαη απφ ην ζπληνληζηή ησλ δπλάκεσλ ζην πεδίν, εάλ, φκσο, είλαη κεγάιε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη έκπεηξα άηνκα, σο αληρλεπηέο, πνπ αλαθέξνπλ ζρεηηθά ζην 

ζπληνληζηή. Σα ζηνηρεία πνπ αληρλεχνληαη αθνξνχλ ην είδνο θαη ηε δηάηαμε ηεο δαζηθήο 

πεξηνρήο, ην αλάγιπθν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο, ηπρφλ θηλδχλνπο γηα ηε 

δσή πνιηηψλ πνπ δηακέλνπλ θνληά θαζψο θαη γηα ζεκεία ηδηαίηεξεο αμίαο πνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζνχλ, πεξηνρέο πεξηνξηζκνχ ηεο ππξθαγηάο απφ θπζηθά εκπφδηα, νδνχο πξφζβαζεο, 

ζεκεία πδξνιεςίαο, θιπ. 
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- Κηλεηνπνίεζε. Ακέζσο κε ηελ έιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην πληνληζηηθφ Κέληξν, ν 

ππεχζπλνο ηε ρξεζηκνπνηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ράξηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηε γλψζε ηνπ θαη 

απνθαζίδεη γηα ζέκαηα, φπσο α) ηελ εχξεζε ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ εζηία ππξνζβεζηηθήο 

δχλακεο θαη ησλ πιεζηέζηεξσλ κνλάδσλ πξνο ελίζρπζε, β) ηνλ αξηζκφ ησλ αλδξψλ θαη ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη θαη γ) ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ απαηηνχληαη θαη 

είλαη δπλαηφ λα δηαηεζνχλ. Παξάιιεια, ε κεηαθίλεζε δπλάκεσλ δεκηνπξγεί θάπνηα θελά ηα 

νπνία απαηηείηαη λα θαιπθζνχλ κε δπλακηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή, 

θαηφπηλ ζπλερνχο εθηηκήζεσο ηεο θαηάζηαζεο. 

- Δπηινγή κεζόδνπ θαηάζβεζεο.   Αθνινπζεί ε επηινγή ηεο πξνζθνξφηεξεο κεζφδνπ 

θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο. Οη κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο. Καηά ηελ 

άκεζε πξνζβνιή νη ελέξγεηεο θαηεπζχλνληαη απεπζείαο ζην κέησπν ηεο ππξθαγηάο, κε ην 

ζβήζηκν θαη δηαρσξηζκφ ησλ θακέλσλ πιηθψλ απφ εθείλα πνπ δελ έρνπλ πξνζβιεζεί απ’ 

απηή. Καηά ηελ έκκεζε πξνζβνιή ε γξακκή αληηκεηψπηζεο ηεο ππξθαγηάο, ζηελ νπνία 

γίλνληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο, βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ πεξίκεηξφ ηεο θαη ην θαχζηκν 

κεηαμχ ηνπ κεηψπνπ θαη ηεο γξακκήο αληηκεηψπηζεο θαίγεηαη. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

κεηψπνπ θαη ηεο γξακκήο αληηκεηψπηζεο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο. Ζ παξάιιειε πξνζβνιή ελεξγείηαη θαηά ηηο αξρέο ηεο έκκεζεο πξνζβνιήο θαη 

αθνξά ηε δηάλνημε αληηππξηθψλ ισξίδσλ ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ ην κέησπν ηεο 

ππξθαγηάο (Α.Π.. 1981). 

- Απνθάζαξζε πεξηκέηξνπ-θύιαμε.  Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ππξθαγηάο είλαη αλαγθαία ε 

απνθάζαξζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο, δειαδή ν δηαρσξηζκφο ηεο θακέλεο απφ ηελ άθαπηε 

πεξηνρή. Αθνινπζεί ε θχιαμε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξακνλή αξηζκνχ αηφκσλ θνληά 

ζηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο γηα ζβήζηκν ηπρψλ αλαδσππξψζεσλ. Όζν θαιχηεξα έρεη γίλεη 

ε απνθάζαξζε ηεο πεξηκέηξνπ, ηφζν επθνιφηεξν είλαη ην έξγν ηεο θχιαμεο. 

 

 

Ο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί, σο 

ήδε αλαθέξζεθε, βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Ωο ηέηνηνο νξίδεηαη «ε 

νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ ππξφζβεζεο θαη 

δηάζσζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ άιισλ κέζσλ θαη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, αλαγγειία θαη επέκβαζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ 

απφ απηέο» (άξ. 1 Ν.3511/2006). 



 42 

Σν Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο νξγαλψλεη, θάζε ρξφλν, ζχζθεςε, ηεο νπνίαο 

πξνεδξεχεη ν Τπνπξγφο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζηε δαζνππξφζβεζε Φνξείο, Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί. 

Δθεί ζπδεηνχληαη ζέκαηα νξγάλσζεο γηα ηελ επεξρφκελε αληηππξηθή πεξίνδν. Οη 

ζπκθσλεζείζεο απνθάζεηο, κε ηε κνξθή πξαθηηθνχ, απνζηέιινληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

είλαη δεζκεπηηθέο γη’ απηνχο.
11

 

Σν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Καηαξηίδεη ηνλ ηειηθφ 

ζρεδηαζκφ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηαλέκεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ηνπ Τπεξεζίεο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη ηε ζηειέρσζε επηπιένλ πεξηπνιηθψλ 

νρεκάησλ θαη ππξνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ην ΤΔΘΑ 

θαη ηα αξκφδηα Δπηηειεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε ελαέξηα θαη επίγεηα κέζα θαη 

ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δαζνππξφζβεζε (άξζ. 3 ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999). 

Οη Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ θάζε Ννκνύ ζπληάζζνπλ, θάζε ρξφλν, εληφο 

ηνπ κελφο Μαξηίνπ, έλα ρέδην Αληηκεηψπηζεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο 

ηνπο, ην νπνίν απαηηείηαη θπξίσο λα πεξηιακβάλεη: α) ηε ζέζε ησλ Τπεξεζηψλ, Κιηκαθίσλ, 

παξαηεξεηεξίσλ θαη δαζηθψλ πεξηπνιηθψλ, β) ηηο δηαηηζέκελεο δπλάκεηο θαη κέζα, ηφζν απφ 

ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, φζν θαη απφ άιιεο Γεκφζηεο Αξρέο, θαζψο θαη απφ ηδηψηεο πνπ 

κπνξνχλ λα επηηαρζνχλ, γ) ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, δ) ηηο 

επαίζζεηεο-επηθίλδπλεο πεξηνρέο, ε) ηηο εζεινληηθέο νκάδεο, ζηαζκνχο θαη ππξνθπιάθεηα. 

Αληίηππν ηνπ ρεδίνπ απηνχ απνζηέιιεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθώλ 

Τπεξεζηώλ γηα έγθξηζε. Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε πξνβαίλεη, κέρξη ηέινο Απξηιίνπ, ζηελ 

έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο Π.Τ. ησλ 

Ννκψλ επζχλεο ηεο θαη απνζηέιιεη αληίγξαθα ζην αληίζηνηρν Πεξηθεξεηαθφ πληνληζηηθφ 

Κέληξν (ΠΔΚ), ζην πληνληζηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν Τπεξεζηψλ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο (199 ΔΚΤΠ) θαη ζε άιινπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο (άξζ. 1 θαη 2 Απφθαζε ΤΓΣ 

17961/Φ109.1/1998). 

Σα πεξηερφκελα ελφο ελδεηθηηθνχ ρεδίνπ ζε επίπεδν Ννκνχ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Βι. Γειηίν Σχπνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, κε ην πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ ηεο ζχζθεςεο γηα ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν έηνπο 2007 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 16/04/2007, www.ydt.gr 
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Πίλαθαο 2. Πεξηερόκελα ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Ππξθαγηώλ Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο ζε επίπεδν 

Ννκνύ, Πεγή: Α.Π.. 
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2.3.3. Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

 

Ζ ζπλεξγαζία θνξέσλ κε ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ξπζκίδεηαη θαηά βάζε κε ηελ ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999 θαη κε δηαηάμεηο ηνπ 

Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

δηνίθεζεο πξνο άκεζε αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο (άξ. 6 Ν.3013/2002). Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ 

δηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ Πεξηθεξεηψλ, 

Ννκαξρηψλ ή Γήκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμειηζζφκελσλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Γη’ απηφ, είλαη ππνρξεσηηθή ε άκεζε ελεκέξσζή ηνπ, απφ φινπο 

ηνπο θνξείο πνπ είλαη εθ ηνπ Ν.3013/2002 ππεχζπλνη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ππξθαγηέο. 

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηώλ, νη Ννκάξρεο θαη νη Γήκαξρνη έρνπλ ηελ επζχλε 

ζπληνληζκνχ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ, φπνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αληίζηνηρεο 

Τπεξεζίεο ηνπο είλαη ζεκηηφ λα έρνπλ επηθπξσκέλνπο θαηαιφγνπο ησλ επηρεηξεζηαθά 

έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ, νη νπνίνη ζα ζπλνδεχνπλ ηα ζρεηηθά κλεκφληα ελεξγεηψλ ηνπο. 

Σα κέζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, πνπ είλαη ν 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ζχγθιεζε ησλ 

πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) ή ησλ πληνληζηηθώλ Σνπηθώλ Οξγάλσλ 

(ΣΟ), ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, γηα ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ησλ Ννκαξρψλ ή Γεκάξρσλ. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο είλαη θαη ε δηάζσζε πνιηηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Σν Δ.Κ.Α.Β. αλαιακβάλεη ζηε 

ζπλέρεηα ηε δηαθνκηδή ησλ δηαζσζέλησλ ζε θέληξα πεξίζαιςεο (άξ.8 ΚΤΑ 12030). Ζ 

Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκκεηέρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο δαζνππξφζβεζεο, ζηελ 

εθθέλσζε πεξηνρψλ ιφγσ ππξθαγηψλ. Δπίζεο, εθαξκφδεη κέηξα ηξνραίαο γηα δηεπθφιπλζε 

ηεο θίλεζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ ή άιισλ νρεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζηνιή θαη 

πξνβαίλεη ζε εθηξνπή ηεο ξνήο θπθινθνξίαο ινηπψλ νρεκάησλ κέζσ άιισλ νδψλ, πξνο 

απνθπγή εγθισβηζκνχ ηνπο ζηελ ππξθαγηά (άξ.4 ΚΤΑ 12030). 
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2.4 Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο 

 

 Ζ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ θαηαζηξνθηθέο 

ππξθαγηέο, πνπ έρεη, σο αληηθείκελν, ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, ηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ., 

ελεξγνπνηείηαη κε εηδηθέο λνκνζεζίεο θαη, ζπλεζέζηεξα, κε ad hoc θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, 

φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 Ζ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ησλ πιεγέλησλ, εμαηηίαο θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ, 

(π.ρ. αλάγθεο δηαηξνθήο-δηακνλήο) γίλεηαη, θαηαξρήλ, απφ ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κε 

ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαιακβάλνπλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (αξκφδηεο είλαη νη Γηεπζχλζεηο 

Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ). Οη πξνυπνζέζεηο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 

πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε δεπηεξεπφλησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαζνξίδνληαη κε Κνηλέο 

Απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο 

εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) αλήθεη ε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε 

θηίξηα πνπ πξνθάιεζαλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο. Κνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

ΔΓΓΑ, Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΩΓΔ ξπζκίδνπλ ηα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ 

πιεγεί, ππνινγηζκνχ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ θαη ρνξήγεζεο δαλείσλ. 

 Ωο πξνο ηηο θακέλεο εθηάζεηο, ε θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ηνπο (εθφζνλ εκπίπηνπλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο) είλαη αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ 

Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ. Γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ ηηο ηνπηθέο αξκφδηεο 

Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο θαη είραλ επηρεηξήζεη γηα ηελ θαηάζβεζή ηνπο. Οη 

Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ Γαζηθέο Τπεξεζίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 

εκπξφζεζκε έθδνζε ηεο αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ βνζθήο 

θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ θακέλσλ δαζψλ. Οη 

Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ησλ αλαδαζσηηθψλ πξάμεσλ, ελψ κεξηκλνχλ γηα έγθαηξε θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ησλ 

αλαγθαίσλ κειεηψλ  πεξί απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ηνπ δάζνπο (άξ. 5 ΚΤΑ 12030). 

 Σέινο, ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηηο πιηθέο δεκίεο πνπ πξνθαινύλ νη ππξθαγηέο ζε βαζηθά 

δίθηπα, ε ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ έρνπλ ηελ επζχλε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, κεηά απφ ππξθαγηέο (άξ. 8 ΚΤΑ 12030). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΓΑΟΠΤΡΟΒΔΖ 

 

3.1 Σν πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο (.Δ.Κ.Τ.Π..) 

 

 Σν πληνληζηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν Τπεξεζηψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (199 

.Δ.Κ.Τ.Π..) απνηειεί ηελ «θαξδηά» ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληνληζκνχ ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Απνηειεί Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ ππάγεηαη 

απεπζείαο ζην Αξρεγείν Π.. θαη δηνηθείηαη απφ αλψηεξν Αμησκαηηθφ Γεληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Ο Καλνληζκφο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. (Απόθ.Α.Π.. 34542 

Φ109.1/ ΦΔΚ Β΄37/1996, φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηελ Απόθ.Α.Π.. 20367 Φ109.1/ ΦΔΚ 

Β΄695/2007) πεξηγξάθεη, σο θχξηα απνζηνιή ηνπ, ηελ ιήςε ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ απφ 

νιφθιεξε ηελ Αηηηθή, γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Π.. θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, κε ηα εγθαηεζηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνχληα ζ’ απηφ κέζα αζχξκαηεο ή ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ιακβάλεη ηπρφλ 

θιήζεηο απφ φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηνπηθά ζπκβάληα, ηα νπνία δηαβηβάδεη ακέζσο ζηα 

πληνληζηηθά Πεξηθεξεηαθά Κέληξα (.Π.Δ.Κ.) θαη απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ θαηά ηφπν 

αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (άξζ. 1).  

 ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ, ζπληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Ζγεζίαο ηνπ ψκαηνο, γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο 

έθηαζεο πνπ εθδειψλνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή δχν ε πεξηζζφηεξσλ Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ζπλεξγάδεηαη δε άκεζα πξνο αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γήκνπο, ΔΛΑ, ηξαηφ, Ληκεληθφ ψκα, 

ΓΔΚΟ, θιπ.). 

 Σν 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. ιεηηνπξγεί θαζ’ φιν ην 24σξν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ε επηρεηξεζηαθή θαη ζπληνληζηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. πληνλίδεη θαη έρεη ηνλ επηρεηξεζηαθό έιεγρν ησλ ζπκβάλησλ πνπ 

εθδειψλνληαη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Αζήλαο-Πεηξαηψο, 

παξάιιεια, φκσο, επνπηεχεη θαη ζπλδξάκεη ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν ηηο πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Π.. (άξζ. 2). Καζεκεξηλά ιακβάλεη θαη θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ δειηίν φια ηα 

ζπκβάληα ηνπ 24ψξνπ ζηα νπνία επειήθζεζαλ νη Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο. Δθηφο απηνχ, 
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ζπληάζζεη εκεξήζην δειηίν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζνβαξά θαη κεγάια ζπκβάληα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθχθιηεο δηαηαγέο ηνπ Αξρεγνχ Π. 

 Σν 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., θαηά ηε δηαρείξηζε ζπλήζσλ ζπκβάλησλ, ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

δέρεηαη, κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ ηνπ θέληξνπ, ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα δηάθνξα 

ζπκβάληα, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ηειεθσλεηέο ηνπ Κέληξνπ ζε εηδηθφ έληππν 

(«ηνηρεία πκβάληνο») θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ Τπεξεζίαο, δηαβηβάδεηαη ζην 

πιεζηέζηεξν πεξηπνιηθφ φρεκα ή Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

εηδνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, άιιεο κνλάδεο ηνπ ψκαηνο ή άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

θαη Οξγαληζκνί, γηα λα ζπλδξάκνπλ ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν. Μεηά ηελ αξρηθή θηλεηνπνίεζε 

ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηα νρήκαηα γηα ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή επέκβαζε. Δλεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ επηθεθαιήο ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

δπλάκεσλ γηα ηε βαξχηεηα θαη εμέιημε ηνπ ζπκβάληνο θαη απνζηέιιεη ηηο απαξαίηεηεο θαηά 

πεξίπησζε εληζρχζεηο ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζην 

Κέληξν δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ ζπκβάλ, κεηαθηλεί ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο θαη 

πξηλ απφ ηελ άθημε ηεο δηνίθεζεο ζην ηφπν ηνπ ζπκβάληνο. 

 Σν 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., αθνχ ζπγθεληξψζεη ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξσζεί 

απφ ηνλ επηθεθαιήο ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, ελεκεξψλεη ηελ Ηεξαξρία, θαζψο θαη ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ δειηίνπ ηχπνπ. 

 Σέινο, νξίδεηαη (άξζ. 13) φηη φιεο νη ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο ζπλνκηιίεο ηνπ 199 

.Δ.Κ.Τ.Π.. θαηαγξάθνληαη, φιν ην 24σξν, απφ εηδηθφ θαηαγξαθηθφ κεράλεκα. Οη ηαηλίεο 

θαηαγξαθήο επέρνπλ ζέζε εγγξάθσλ. Απνηεινχλ απφξξεηα έγγξαθα, αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ ρνξεγνχληαη κφλν ζε φζνπο δηελεξγνχλ ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο 

εμεηάζεηο θαη ζηηο αλαθξηηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, εθφζνλ δεηεζνχλ. Οη ηαηλίεο 

θαηαζηξέθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε 4κήλνπ, εθηφο αλ ζην δηάζηεκα απηφ πξνθχςνπλ 

γεγνλφηα πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζή ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνο 

δηαθχιαμε αηνκηθνχ ή ππεξεζηαθνχ ζπκθέξνληνο. 

 Οη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη, 

εθηφο ηνπ βαζηθνχ θέληξνπ ηνπ, θαη έλα εθεδξηθφ θέληξν) αλαβαζκίζζεθαλ, ελφςεη ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004, γηα ην ζθνπφ ησλ νπνίσλ εθνδηάζζεθαλ κε κνληέξλν εμνπιηζκφ. 

Ζ λέα ππνδνκή ζηεξίδεη, πιένλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο, 

Διέγρνπ, Δπηθνηλσλίαο θαη πληνληζκνχ», ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ζπζηήκαηα θαη 

ππνζπζηήκαηα: 

 - ύζηεκα Φσλεηηθώλ Δπηθνηλσληώλ «TETRA». Δίλαη πξφηππν αλνηρηνχ, ςεθηαθνχ, 

ζπγθαλαιηθνχ αζπξκάηνπ, κε πξνδηαγξαθή ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
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Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ, γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε απφ Οξγαληζκνχο Γεκφζηαο 

Αζθάιεηαο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο Οξγαληζκνχο ζηελ Δπξψπε έρεη δηαηεζεί θνηλή 

ζπρλφηεηα, ζηε νπνία ιεηηνπξγεί θαη ην Διιεληθφ TETRA. Πιενλεθηήκαηα είλαη ε θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο ζπρλνηήησλ κεηαμχ ησλ Οξγαληζκψλ, ην πςειφ 

επίπεδν αζθάιεηαο, ε ηαπηφρξνλε κεηάδνζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ε κεγάιε ηαρχηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεο. 

 - ύζηεκα Απηόκαηνπ Δληνπηζκνύ Ορήκαηνο AVL.  Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα απηφκαηνπ εληνπηζκνχ θηλνχκελσλ κέζσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ απεηθφληζε 

ηεο ζέζεο ηνπο ζε ςεθηαθφ ράξηε, σο θαη ηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ κε βάζε ηα 

απνζεθεπκέλα δεδνκέλα εληνπηζκνχ ζέζεο θαη θαηάζηαζεο νρήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη ε 

ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ TETRA γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 

 - ύζηεκα Τπνζηήξημεο Γηνίθεζεο θαη Λήςεο Απνθάζεσλ «ΔΣΔΑΜ», ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: α) ππνζύζηεκα Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ (G.I.S.), σο 

ζπλδπαζκφο ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απφδνζή ηνπο, β) κνληέια Πξνζνκνίσζεο Ππξθαγηώλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Τιηθώλ (CATS), ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη κνληέιν Πξνζνκνίσζεο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, γ) εθαξκνγή Ππξαζθάιεηαο θαη δ) ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο θαη Γηάζεζεο 

Πόξσλ.
12

   

 

 

3.1.1 Σν πληνληζηηθό Κέληξν Γαζνππξόζβεζεο (.ΚΔ.Γ) 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. ιεηηνπξγεί ην πληνληζηηθφ Κέληξν 

Γαζνππξφζβεζεο. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ .ΚΔ.Γ πεξηγξάθεηαη ζηελ Απόθ. Α.Π.. 

20367 Φ109.1/ ΦΔΚ Β΄695/2007, κε ηελ νπνία ζπκπιεξψζεθε ν Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Κ.Τ.Π.. (Απόθ.Α.Π.. 34542 Φ109.1/ ΦΔΚ Β΄37/1996)θαη ε νπνία 

εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.2
 
εδ.Γ άξ.5 ηεο 17961 Φ.109.1/1998 Απφθαζεο 

Τ.Γ.Σ. «πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ». 

                                                 
12

 Γηα κηα ελδειερέζηεξε παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ (θαη ππνζπζηεκάησλ) επηθνηλσλίαο, δηνίθεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., βι. Νηάζηνπ, 2004, Ππξνζβ. Δπηζεώξεζε η. 106., φπνπ ζεκεηψλεηαη, 

πάλησο, σο δηαπίζησζε, φηη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ μερσξηζηά, 

αιιά θαη καδί σο ζχλνιν, θαζηζηά ηελ πξνζαξκνγή θαη εμνηθείσζε θπξίσο ηνπ, έκπεηξνπ κελ αιιά 

παιαηφηεξνπ, πξνζσπηθνχ κε ηε λέα ηερλνινγία σο αξθεηά πξνβιεκαηηθή. 
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 Σν .ΚΔ.Γ. ιεηηνπξγεί, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, απφ 1
ε
 Μαΐνπ έσο 31

ε
 Οθησβξίνπ. Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Π.. 

 Όπσο νξίδεηαη ζρεηηθά (άξ.16 Απ.20367/2007), ζθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο είλαη ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε, ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν, φισλ ησλ ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθψλ ππξθαγηψλ, ν ζπληνληζκφο, ε 

δηαρείξηζε θαη απνζηνιή ησλ δηαηηζεκέλσλ Δζληθψλ θαη Μηζζσκέλσλ ελαέξησλ κέζσλ 

δαζνππξφζβεζεο (αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ), πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηάζβεζή ηνπο, 

απφ θνηλνχ κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο. Δπίζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελαέξησλ επηηεξήζεσλ, 

ε έγθξηζε αηηεκάησλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπληήξεζε εζληθψλ ελαεξίσλ κέζσλ, θαζψο θαη ε 

απνζηνιή αεξνπνξηθψλ κέζσλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ινηπψλ 

ζπκβάλησλ. 

 Καηφπηλ εληνιήο ηνπ Αξρεγνχ Π.., ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα δηάζεζε ελαέξησλ 

κέζσλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηρείξεζε απφ αέξνο 

(ζπληνληζκφο-δηαρείξηζε-αεξνππξφζβεζε-επηηήξεζε-κεηαθνξά, θιπ.). Δηδηθά, θαζνξίδεη ηε 

δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ (θπξίσο C-130 ή ειηθνπηέξσλ) γηα ηελ απνζηνιή-κεηαθνξά 

πεδνπφξσλ ηκεκάησλ ή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη. 

 Ωο πξνο ηε ζπγθξφηεζή ηνπ
13

, ζηελ πιήξε ζχλζεζε ηνπ .ΚΔ.Γ. ζπκκεηέρνπλ: 

α) Αλώηεξνο Αμησκαηηθόο ηνπ Π.., ν νπνίνο νξίδεηαη σο Πξντζηάκελφο ηνπ. 

β) Αλώηεξνη Αμησκαηηθνί ηνπ Π.. σο πληνληζηέο Δπηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε 

Γηαηαγή ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π../.ΚΔ.Γ. 

γ) Αμησκαηηθνί ηνπ Π.. νη νπνίνη έρνπλ πηπρίν δαζνιόγνπ, κεηεσξνιόγνπ ή άιιν ζπλαθέο 

πηπρίν, ην νπνίν νξίδεηαη κε Γηαηαγή ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π../.ΚΔ.Γ. 

δ) Αμησκαηηθνί-εθπξόζσπνη Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γ.Δ.ΔΘ.Α) νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε Γηαηαγή ηνπ ΓΔΔΘΑ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αξρεγείνπ Π. (σο ‘ζχλδεζκνη’ 

ηνπ .ΚΔ.Γ. κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ιακβάλνληαο θαη δηαβηβάδνληαο θάζε εληνιή, πρ. γηα 

ηε δηάζεζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη κέζσλ, απφ θαη πξνο ην .ΚΔ.Γ.). 

ε) Αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛΑ), νη νπνίνη νξίδνληαη κε Γηαηαγή ηεο ΔΛΑ, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αξρεγείνπ Π. (σο ‘ζχλδεζκνη’ ηνπ ΚΔΓ κε ηελ Διιεληθή 

                                                 
13

 Βι. σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηηο αλαιπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ .ΚΔ.Γ., ην αλαιπηηθφ 

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο, 2006, 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., Αξρεγείν Π.., Τπ. 

Γεκόζηαο Σάμεο 
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Αζηπλνκία, ιακβάλνληαο θαη δηαβηβάδνληαο θάζε εληνιή, γηα δηάζεζε αζηπλνκηθψλ, 

ζπιιήςεηο, θαηαδηψμεηο, δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο, θιπ.) 

ζη) Αμησκαηηθνί-Τπαμησκαηηθνί Διεγθηέο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ 

Αεξνπνξίαο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε Γηαηαγή ηνπ ΓΔΑ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Αξρεγείνπ Π.. 

(σο ‘ζχλδεζκνη’ κε ηηο κνλάδεο θαη ηα θιηκάθηα ησλ εζληθψλ ελαέξησλ κέζσλ, πνπ ππάγνληαη 

ζην ΓΔΑ, δηαβηβάδνληαο εληνιέο γηα ηελ απνγείσζε αεξνζθαθψλ, εξρφκελνη ζε επαθή κε ηα 

ελαέξηα κέζα πνπ επηρεηξνχλ, κε φπνην ηξφπν θξίλεηαη πξφζθνξνο, πρ. αζπξκάηνπο, Radar, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ αλαθνξά γηα ηελ πνξεία ηεο ππξθαγηάο απφ ηνπο ρεηξηζηέο).  

δ) Δθπξόζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε εηδηθόηεηα δαζνιόγνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ Αξρεγείνπ Π.. (πνπ ελεκεξψλνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηηο θαηά ηφπνπο Γαζηθέο 

Τπεξεζίεο γηα απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία θαη αληηκεηψπηζε κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπ Π, 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην αλάγιπθν, ηε βιάζηεζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ 

ηεο ππξθαγηάο). 

ε) Αξρηππξνζβέζηεο-Ππξνζβέζηεο ηειεθσλεηέο-γξακκαηείο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε Γηαηαγή 

ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π../.ΚΔ.Γ. (σο απνδέθηεο ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ηνπ 

ΚΔΓ, ελεκεξψλνληαο ην Κέληξν θαη θαηαγξάθνληαο ιεπηνκεξψο θάζε πιεξνθνξία ή 

αλαθνξά ζην βηβιίν-εκεξνιφγην πνπ ηεξείηαη). 

 

 

3.1.2 πληνληζκόο ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο 

 

 Σα ελαέξηα κέζα δαζνππξφζβεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην φπιν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Υξεζηκεχνπλ θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ 

κεγάιεο έθηαζεο, φζν θαη ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε επηθίλδπλσλ ππξθαγηψλ πξηλ απηέο 

κπνξέζνπλ λα εμειηρζνχλ θαη λα θιηκαθσζνχλ. 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ην ζπληνληζκφ ησλ ειιεληθψλ ελαέξησλ κέζσλ, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηελ εληνιή απνγείσζεο γηα δαζνππξφζβεζε, επηηήξεζε, κεηαθνξά, ζπληήξεζε 

ή εθπαίδεπζε δίλεη ν Αξρεγφο Π, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ 199 ΔΚΤΠ/ 

ΚΔΓ (άξζ.18 Καλνληζκνχ). 

 Ο Γηνηθεηήο 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ ελεκεξψλεηαη γηα θάζε δαζηθή ππξθαγηά απφ ηνλ 

Αμησκαηηθφ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔΓ θαη απνθαζίδεη ηελ απνζηνιή ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ 

ελαεξίσλ κέζσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο άκεζεο θαηάζβεζεο. Καζνξίδεη ηε 

ζηαδηαθή απνζηνιή ησλ αεξνζθαθψλ (Α/Φ)θαη ειηθνπηέξσλ (Δ/Π) θαη, επίζεο, ηνλ 
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αλεθνδηαζκφ ηνπο, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο ππξθαγηάο λα ππάξρεη ζπλερήο 

ππνζηήξημε ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ. Δπίζεο, νξίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αηηνχκελσλ 

πεξηπνιηψλ ελαέξηαο επηηήξεζεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο ΠΤ, κε 

βάζε ην δείθηε επηθηλδπλφηεηαο γηα θάζε πεξηνρή, θαζψο θαη ηε δηάζεζε C-130 ή Δ/Π γηα ηελ 

κεηαθνξά πεδνπφξσλ ηκεκάησλ ή νρεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο, φηαλ απαηηείηαη. 

 Ο Αμησκαηηθφο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔΓ ιακβάλεη θάζε πξσί, κέζσ ηνπ ειεγθηή 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ Α/Φ, θαη, κέζσ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηελ 

αληίζηνηρε ησλ κηζζσκέλσλ ελαέξησλ κέζσλ. Όηαλ απαηηείηαη απνζηνιή Α/Φ γηα θαηάζβεζε 

ππξθαγηάο ή ζπληνληζκφ, δηαβηβάδεη εληνιή απνγείσζεο σο εμήο: α) γηα εζληθά ελαέξηα κέζα, 

ζηνλ ζχλδεζκν ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, β) γηα κηζζσκέλα ειηθόπηεξα, ζηνλ εθπξφζσπν-

ζχλδεζκν ηνπ Διηθνπηέξνπ, γ)γηα ζηξαηησηηθά ειηθόπηεξα, ζηνλ εθπξφζσπν ΓΔΔΘΑ, δ) γηα 

ηα ειηθόπηεξα ηνπ Π, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Δλαέξησλ Μέζσλ  ηνπ Π(άξζ.20).  

Γηα ηε κεηαζηάζκεπζε ησλ ελαέξησλ κέζσλ, δίδεηαη εληνιή απφ ηνλ Γηνηθεηή 

ΔΚΤΠ/ΚΔΓ, φηαλ απηά κεηέρνπλ ζε επηρείξεζε θαηάζβεζεο κέρξη ην ηειεπηαίν θσο ηεο 

εκέξαο θαη ε ππξθαγηά βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ψζηε ηελ επνκέλε λα κπνξνχλ λα επηρεηξήζνπλ 

ακέζσο (άξζ.19). Δλψ, ε κεηαζηάζκεπζε ησλ κηζζσκέλσλ κέζσλ γίλεηαη κε ίδηα εληνιή, 

αλάινγα κε ην πξνβιεπφκελν Γείθηε Δπηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ επφκελε κέξα. 

Σα ελαέξηα κέζα δηαθξίλνληαη ζε εζληθά θαη κηζζσκέλα. Σα εζληθά αλήθνπλ είηε ζην 

Π ή ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Σα κηζζσκέλα πνηθίινπλ αλά έηνο σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη 

ηνλ αξηζκφ ηνπο. Μηζζψλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν. Οη ηχπνη ησλ δηαζέζηκσλ εζληθώλ ελαέξησλ κέζσλ είλαη: 

 
Πίλαθαο 3. Σύπνη εζληθώλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο, Πεγή: Α.Π.. 

 

Σύπνο Αξηζκόο 

Canadair CL-415 14 

Canadair CL-215 10 

C-130/MAFFS 1 

Pezetel 18 

Grumman 3 

BK-117 (Δ/Π) 3 

Super Puma (Δ/Π) 1 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ελαέξησλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ κεηαζηάζκεπζή ηνπο 
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ιακβάλεη ρψξα φηαλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ (πρ. απμεκέλνο δείθηεο 

θηλδχλνπ ππξθαγηάο, έθηαθηεο θαηαζηάζεηο). Ζ δηαζπνξά ησλ εζληθψλ θαη κηζζσκέλσλ 

κέζσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ (2006) θαη ε εκβέιεηά 

ηνπο, αληίζηνηρα, θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Γηαζπνξά εζληθώλ θαη ελαέξησλ κέζσλ 2006, Πεγή: Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο πληνληζηηθνύ 

Κέληξνπ Γαζνππξόζβεζεο, 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., Αξρεγείν Π.. 
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3.1.3 Ζ Δθαξκνγή Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηνλ επηρεηξεζηαθό 

ζρεδηαζκό δαζνππξόζβεζεο 

 

 Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) είλαη έλα νινθιεξσκέλν, 

ζχγρξνλν θαη πνιπδηάζηαην εξγαιείν πνπ πξνέξρεηαη θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ζθνπφ έρεη λα ζπκβάιεη ζηελ ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Απνηειεί 

έλα πςειήο ηερλνινγίαο ηζνδχλακν ηνπ ζχγρξνλνπ ράξηε, πνπ πεξηέρεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (Νηάζηνπ 2005). 

 Ωο γλσζηφ, ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ησλ ΓΠ είλαη ηα Γεδνκέλα. Σα δεδνκέλα 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ΓΠ είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζέκαηα 

θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή (πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο). Απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε 

ΓΠ, είλαη ε γεσαλαθνξά ηνπο, ν εληνπηζκφο δειαδή ηεο ζέζεο ηνπο ζην ρψξν, ζε ζρέζε κε 

θάπνην ζχζηεκα αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ. 

 Σα γεσγξαθηθά δεδνκέλα είλαη γλσζηφ φηη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο, ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηα ρσξηθά δεδνκέλα θαη ζηα 

πεξηγξαθηθά (κε ρσξηθά δεδνκέλα). Σα ρσξηθά δεδνκέλα εηζάγνληαη κε ηελ ςεθηνπνίεζε, 

είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ απνθιεηζηηθά ηε ζέζε ζην ρψξν ζε ζρέζε κε θάπνην ζχζηεκα 

αλαθνξάο θαη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο ζην ρψξν ζε ζεκεηαθά, γξακκηθά, 

πνιπγσληθά, νγθνκεηξηθά (ηξηζδηάζηαηα). Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα εηζάγνληαη ζε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη είλαη απηά πνπ πξνζζέηνπλ επηπιένλ γλψζεηο γηα ηδηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο 

ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Οη γλψζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Ζ 

ζχλδεζε ηεο ρσξηθήο κε ηε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο θνηλνύ 

πεδίνπ θαηαρώξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

 Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απαηηεί ηε ζπλερή 

αμηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ-δεδνκέλσλ πνπ κεηαβάιινληαη δπλακηθά. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ απνηχπσζε θαη αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία ραξηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ ΓΠ, νη ηειηθνί ςεθηαθνί ράξηεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο (ρσξηθά θαη πεξηγξαθηθά δεδνκέλα) γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Γεληθά, ηα ΓΠ έρνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν: α) 

ζηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πνπ αλαθηψληαη κε απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν, β) ζηε 
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δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο αμηφπηζησλ κνληέισλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνθαινχλ ηηο ππξθαγηέο, γ) ζηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ εθδήισζή ηνπο, δ) ζηελ θαηαζηνιή ηνπο, φηαλ 

απηέο εθδεισζνχλ (Καιακπνθίδεο 2002)
2
. 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ ραξηψλ εθθηλεί απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

ζπιινγή ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο φπσο, πρ. πφιεηο, νηθηζκνχο, 

ππξνθπιάθεηα, αεξνδξφκηα, ζέζεηο πδξνιεςίαο θαη αλεθνδηαζκνχ ειηθνπηέξσλ θαη 

αεξνζθαθψλ, πεξηπνιηθά, ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο θαη θιηκάθηα θαη πεξηνρέο επζχλεο ηνπο, 

ρσκαηεξέο, δαζηθέο νδνχο, αληηππξηθέο δψλεο, δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθηίλεο θάιπςεο 

αεξνζθαθψλ, ηχπν βιάζηεζεο, ρξήζεηο γεο, φξηα πεξηνρψλ Natura, Ramsar θαη Δζληθψλ 

Γξπκψλ. Μεηά αθνινπζεί ε ζπιινγή ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο πρ. γηα κηα 

ππξθαγηά, ε εκεξνκελίαο εθδήισζήο ηεο, ε θακέλε έθηαζε θαη νη δπλάκεηο πνπ επηρείξεζαλ. 

 

 

 

Δηθόλα 5. Απνηύπσζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ράξηεο ρξήζεσλ γεο Ν Εαθύλζνπ ζηηο 6-9-2004, Πεγή: 199 

.Δ.Κ.Τ.Π.. 

 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξνη ςεθηαθνί ράξηεο, φπσο θαιιηεξγεηψλ θαη ρξήζεσλ γεο, δηαζπνξάο 

θαη αθηίλσλ θάιπςεο ελαέξησλ κέζσλ θαη επίγεησλ κέζσλ, θιίζεσλ εδαθψλ, δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, θ.ά. Δπίζεο, ε ζπιινγή ςεθηαθψλ εηθφλσλ απφ δνξπθόξνπο 
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ζα βνεζνχζε ζηε δεκηνπξγία ραξηψλ κε δεδνκέλα πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαπαξάγνπκε, 

φπσο  βιάζηεζεο, δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, κέηξεζεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ 

κεγάισλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φηαλ νη δνξπθνξηθέο εηθφλεο είλαη πξφζθαηεο, έγρξσκεο θαη 

πςειήο αλάιπζεο.  

 

 

 

Δηθόλα 6. Γνξπθνξηθή εηθόλα πςειήο αλάιπζεο (ICONOS), όπνπ δηαθξίλεηαη θαζαξά ε ππξθαγηά ζηελ 

Πάξλεζα, 30/6/2007. Πεγή: www.kathimerini.gr/paratiritirio 

 

 

Σα ΓΠ κπνξνχλ, ελδεηθηηθά, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. (αιιά 

θαη ηα πληνληζηηθά Πεξηθεξεηαθά Κέληξα-.Π.Δ.Κ.- πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ) γηα ηνπο 

εμήο ζθνπνχο: 

  απνζηνιή πεξηζζφηεξσλ ελαέξησλ κέζσλ (κφλν γηα .Δ.Κ.Τ.Π../.ΚΔ.Γ.), 

επίγεησλ κέζσλ θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηνπο. 

 ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ραξηψλ βιάζηεζεο, νδηθνχ δαζηθνχ δηθηχνπ, 

θιίζεσλ εδαθψλ, δηαζπνξάο επίγεησλ κέζσλ θαη ππξνθπιαθείσλ, θ.ά. 

  δεκηνπξγία εηδηθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ππξθαγηάο θαη πξφβιεςε ηεο 

εμέιημήο ηεο. 
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 ηε δεκηνπξγία δείθηε επηθηλδπλφηεηαο, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα ηνπνγξαθίαο, βιάζηεζεο θαη θαχζηκεο 

χιεο αλά Πεξηθέξεηα. 

Δπίζεο, ηα ΓΠ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν εμέιημεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ νδψλ πξφζβαζεο, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ην είδνο, ηε δηάηαμε θαη ην αλάγιπθν ηνπ δάζνπο, ηελ πξφβιεςε 

ηαρχηεηαο θαη θίλεζεο ηεο ππξθαγηάο, ηε ζσζηή επηινγή δψλεο αληηκεηψπηζήο ηεο, ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ έγθαηξε εθθέλσζε ρσξηψλ, θ.ά. (Κνληνγεσξγίνπ 2005). 

 

 

3.2 Σα πληνληζηηθά Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα (.Π.Δ.Κ.) 

 

 Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ πληνληζηηθψλ-Δπηρεηξεζηαθψλ Κέληξσλ 

ηνπ Π, κε αξκνδηφηεηα απνθεληξσκέλε ηνπηθά αλά ηελ επηθξάηεηα θαη κε ιεηηνπξγία θαη 

ξφιν ζπκπιεξσκαηηθφ σο πξνο ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. θαη ηνπ .Κ.Δ.Γ. 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα κηα πην εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπο θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ. 

 Με ηελ Απόθ. ΤΓΣ 3172 Φ109.1/31-01-2001 επηηξέπεηαη, κε Γηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ 

Π, ε ζπγθξφηεζε, ζηελ έδξα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, 

πιελ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, πληνληζηηθνχ-Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ πνπ έρεη ηνλ ηίηιν 

«πληνληζηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν» (.Π.Δ.Κ.).
14

 

 Σα .Π.Δ.Κ. ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιν ην 24σξν θαη φιν ην έηνο, έρνπλ ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη απνζηνιή ηνπο είλαη ε ιήςε ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ γηα ζπκβάληα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Π, ε άκεζε δηαβίβαζε απηψλ ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ππξνζβεζηηθέο 

Τπεξεζίεο θαη ε θηλεηνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππξνζβεζηηθψλ 

δπλάκεσλ, θαζψο θαη ησλ δπλάκεσλ άιισλ Αξρψλ θαη Φνξέσλ πνπ ηηο επηθνπξνχλ (άξζ. 1). 

Γηα θάζε ζπκβάλ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηαγέο. Αληίζηξνθα, σο έρεη ήδε αλαθεξζεί (3.1), ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. ιακβάλεη 

                                                 
14

 Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ .Π.Δ.Κ. ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(πιελ Αηηηθήο), εθηφο απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο Ηνλίσλ Νήζσλ, Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. 
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θιήζεηο απφ φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηνπηθά ζπκβάληα, ηα νπνία δηαβηβάδεη ζηα .Π.Δ.Κ., γηα 

λα ηα δηαβηβάζνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηηο αξκφδηεο ηνπηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο. 

 Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπληνληζηηθφο ξφινο ησλ .Π.Δ.Κ. σο πξνο ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ ελφςεη ησλ ζπκβάλησλ πνπ εθδειψλνληαη ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο, αθνξά, θαηά βάζε, κφλν ηηο επίγεηεο δπλάκεηο θαη φρη ηα ελαέξηα κέζα, 

θαζψο ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ ελαέξησλ κέζσλ έρεη, ζε θεληξηθφ επίπεδν, ην ΚΔΓ. Οη 

εληνιέο γηα ηελ απνζηνιή, δηάζεζε, κεηαζηάζκεπζε θαη ελεξγνπνίεζε εζληθψλ ελαέξησλ  

κέζσλ ζηελ πεξηνρή, πξνο ην ζθνπφ ηεο δαζνππξφζβεζεο ή ελαέξηαο επηηήξεζεο, δίδνληαη 

απφ ην ΚΔΓ, θαηφπηλ εηζήγεζεο απφ ηελ αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε. 

 Σα .Π.Δ.Κ. δελ απνηεινχλ απηνηειή νξγαληθή κνλάδα-Τπεξεζία ηνπ ψκαηνο, νχηε 

έρνπλ δηνηθεηηθή ή άιιε απηνηέιεηα. Λεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Γηνίθεζεο 

Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ θαη κε επζχλε ησλ Γηνηθεηψλ απηήο θαη ηεο 

αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Π.Τ. Δπηρεηξεζηαθά ππάγνληαη, ζπληνλίδνληαη θαη 

επνπηεχνληαη γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., 

ην νπνίν εθδίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο αλαγθαίεο δηαηαγέο (άξζ.2). 

 ηειερψλνληαη κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ΠΤ. Σσλ .Π.Δ.Κ. πξνΐζηαηαη Αμησκαηηθφο Γεληθψλ 

Τπεξεζηψλ. Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο νξίδεηαη φηη ξπζκίδνληαη κε δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ Π, ελψ γηα φηη δελ 

ξπζκίδεηαη, πξνβιέπεηαη φηη έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή γηα ηα ίδηα ζέκαηα νη εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο γηα ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. Σέινο, νξίδεηαη φηη γηα ηελ 

απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ππάξρεη ε κέξηκλα γηα εγθαηάζηαζε ζ’ απηά φινπ 

ηνπ αλαγθαίνπ ζχγρξνλνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη  πιηθνηερληθψλ κέζσλ.
15
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 Φαίλεηαη πάλησο φηη ε λνκνζεηηθή κέξηκλα γηα ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ .Π.Δ.Κ. δελ έρεη 

κεηνπζησζεί, ηνπιάρηζηνλ, αθφκε, ζε επαξθείο ελέξγεηεο ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ. Όπσο επηζεκάλζεθε 

ραξαθηεξηζηηθά απφ Αμησκαηηθφ ηεο Π.Τ., θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςήο κνπ ζην .Π.Δ.Κ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο Π.Τ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηε Θεζζαινλίθε, ε έιιεηςε ή αλεπάξθεηα αξθεηψλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ ππνζηήξημεο ηνπ ζπληνληζηηθνχ έξγνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ΠΔΚ (πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

αληίζηνηρεο αλεπάξθεηεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηα ινηπά Πεξηθεξεηαθά Κέληξα), ζπληζηά 

αδπλακία, πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηερλνινγηθή επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. 

πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε ε αλππαξμία ηνπ ζπζηήκαηνο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ TETRA, ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνχ GPS θαη εθαξκνγψλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS), ελψ θαη ν εμνπιηζκφο κε 

αλαιψζηκα Ζ/Τ θαη ινηπά κέζα, πνπ είρε αγνξαζηεί ελφςεη Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη επξφθεηην λα δηαηεζεί ζηα 

ΠΔΚ, κφιηο πξηλ ιίγνπο κήλεο ρξεψζεθε ζ’ απηά. 
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3.3 Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο – θηλεηνπνίεζε ηνπ 

Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 

 Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ.Δ.Π.Π.) είλαη ην θχξην φξγαλν κε 

ην νπνίν ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξαθνινπζεί, δηεπζχλεη θαη 

ζπληνλίδεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ ή άιισλ θαηαζηξνθψλ. Σν ΚΔΠΠ ζπληνλίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη, ζε 

εζληθφ επίπεδν, ηηο δξάζεηο, δπλάκεηο θαη κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, φπσο απηέο ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζε πεξηπηψζεηο θηλεηνπνίεζεο ΠΠ, κε ζηφρν 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (ΤΑ 770/28-4-99, ΠΓ 151/2004). 

 Λεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο, 365 εκέξεο ην ρξφλν θαη ζηειερψλεηαη κε 

εηδηθεπκέλα ζηειέρε ΠΠ θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη, θπξίσο, 

επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ΔΛΑ, ηνπ Ληκεληθνχ θαη ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Δπίζεο, δηαζέηεη θιηκάθηα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ επηηφπην 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, δηαζέηεη 

θαη Κηλεηά Κέληξα ΠΠ, ησλ νπνίσλ ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνηεί επηρεηξεζηαθά. 

 Σν ΚΔΠΠ κεξηκλά γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα 

ησλ εζληθψλ θνξέσλ έθηαθηεο αλάγθεο (Π.., ΔΛΑ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, Ληκεληθφ ψκα, 

ΔΚΑΒ, θιπ.), θαζψο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Κέληξσλ ζε Πεξηθεξεηαθφ ή Ννκαξρηαθφ 

επίπεδν. Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη αλαθνξέο, ζε κεραληζκνχο 

ελεξγνπνίεζεο κε αληίζηνηρα Κέληξα ΠΠ άιισλ ρσξψλ (άξ.6 ΠΓ 151/2004). 

 Ζ ηειεπηαία, απηή, αξκνδηφηεηα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ωο γλσζηφ, κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ην 2001, ζεζπίζζεθε ν Κνηλνηηθόο Μεραληζκόο γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, 

απνζθνπψληαο λα δηεπθνιχλεη ηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ησλ επεκβάζεσλ ΠΠ, εληφο ή 

εθηφο ηεο ΔΔ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ. Βάζεη απηνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία 

ρψξα πιήηηεηαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη δπλαηφ λα γίλεη θηλεηνπνίεζε 

επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ γηα λα παξαζρεζεί βνήζεηα. πγθεθξηκέλα, ν Μεραληζκφο παξέρεη ηελ 

ππνζηήξημε, ψζηε λα θαζηεξσζεί κηα δηαδηθαζία παξνρήο ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο, πνπ δχλαληαη λα δηαηεζνχλ γηα επεκβάζεηο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 

θηλεηνπνίεζε νκάδσλ επέκβαζεο, εκπεηξνγλσκφλσλ θαη άιισλ πφξσλ (Μπίθαο 2007). 

 Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ έρεη ζπγθξνηεζεί ην Κέληξν Παξαθνινύζεζεο θαη 

Πιεξνθόξεζεο-MIC (Monitoring and Information Centre), σο επηρεηξεζηαθφ θέληξν, κέζσ 
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ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο λα ππνβάινπλ 

αίηεκα παξνρήο βνήζεηαο ζηελ ΔΔ θαη ε απφθξηζε λα είλαη ζπληνληζκέλε γηα φια ηα θξάηε 

κέιε. Κάζε ηέηνηα ρψξα, φπσο ε Διιάδα, πνπ πιήηηεηαη απφ κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή, 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην Μεραληζκφ, κέζσ ηνπ MIC, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκφο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Μεραληζκνχ, ηεο πιεγείζαο ρψξαο θαη ησλ νκάδσλ πνπ 

απνζηέιινληαη ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο. 

 

 
 

 

 

 

Δηθόλα 7.  Δλεκέξσζε από ην MIC (κέζσ CECIS) ησλ ρσξώλ ηνπ Μεραληζκνύ σο πξνο ηελ απνδνρή από 

ηελ Διιάδα ηεο πξνζθεξόκελεο βνήζεηαο, γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζε Πάξλεζα θαη Κόξηλζν, 27/6/2007. 

Πεγή: Γ/λζε Γηεζλώλ ρέζεσλ, ΓΓΠΠ, ΤΠΔΓΓΑ 

 

Σν MIC (κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο CECIS) δηαζπλδέεη ηα ζεκεία επαθήο 

ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μεραληζκφ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε (Δζληθά 
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Κέληξα επηρεηξήζεσλ ΠΠ), επνκέλσο θαη ην ΚΔΠΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ην αίηεκα γηα βνήζεηα δηνρεηεχεηαη απφ ην MIC ζην 

δίθηπν ησλ εζληθψλ αξρψλ ΠΠ, πνπ είλαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Σα ζεκεία επαθήο 

ελεκεξψλνπλ ζηε ζπλέρεηα ην MIC γηα ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νη 

ρψξεο ηνπο. Σν MIC δηαζηαπξψλεη ηα κελχκαηα κε ηηο αλάγθεο γηα βνήζεηα ηεο πιεγείζαο 

ρψξαο θαη ελεκεξψλεη ηελ ρψξα γηα ηε δηαζέζηκε βνήζεηα. Ζ ρψξα ελεκεξψλεη ην MIC γηα 

ην πνηα βνήζεηα απνδέρεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα απηφ ελεκεξψλεη ηηο ρψξεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ, 

γηα ηελ απνδνρή ηεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο απνζηνιήο ηεο βνήζεηαο ζηελ 

πιεγείζα ρψξα. 

 Οη πξσηνθαλείο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ (2007), κε ηα 

εθαηνληάδεο πχξηλα κέησπα θαη ηα δεθάδεο ζχκαηα, νδήγεζαλ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ζηελ 

ελεξγνπνίεζε, κέζσ ηεο ΓΓΠΠ, ηνπ Κνηλνηηθνχ Μεραληζκνχ, γηα πξψηε θνξά ιφγσ 

θαηαζηξνθψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο
16

, κε αίηεκα γηα απνζηνιή ελαέξησλ κέζσλ 

δαζνππξφζβεζεο πξνο ππνβνήζεζε ησλ εζληθψλ ελαέξησλ κέζσλ. Ζ αληαπφθξηζε ησλ 

ρσξψλ ηνπ Μεραληζκνχ, κέζσ ηεο απνζηνιήο ζπληνληζκέλεο βνήζεηαο (ελαέξηα κέζα, 

εηδηθέο επίγεηεο νκάδεο δαζνππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο) απνδείρζεθε θαηαιπηηθή ζηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο θαη ηνπ κεηξηαζκνχ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο 

θαηαζηξνθήο. 
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 ην παξειζφλ ε Διιάδα είρε ελεξγνπνηήζεη ηνλ Κνηλνηηθφ Μεραληζκφ κία θαη κνλαδηθή θνξά, γηα δηάζσζε 

αηφκσλ, ιφγσ πιεκκχξαο ζε ζπήιαην, ην Ννέκβξην ηνπ 2002. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
: ΟΦΔΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΓΑΗΚΧΝ 

ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ 

 

 

4.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζεινληηζκνύ ζην πεδίν ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ 

ππξθαγηώλ 

 

 Οη ξίδεο ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη βαζηέο κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε 

ηεο θνηλσλίαο. Ο εζεινληηζκόο απνηειεί επγελή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

πνπ απεπζχλεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπληζηά εθνχζηα πξνζθνξά ππεξεζίαο γηα 

θνηλσθειείο ζθνπνχο.  

Ωο εζεινληηζκφο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε κε ακεηβόκελε θαη δίρσο επαγγεικαηηθή 

εμέιημε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, πνπ απνβιέπεη ζηελ επεκεξία ηνπ ζπλαλζξψπνπ, ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, ε νπνία δελ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθνχ 

θέξδνπο. Γελ πεξηνξίδεηαη, φκσο, κφλν ζηελ παξνρή αληδηνηεινχο θνηλσληθνχ έξγνπ, αιιά 

πεξηζζφηεξν αθνξά ζε κηα ζηάζε δσήο κε ηδηαίηεξεο αμίεο, φπσο ε θηιαλζξσπία, ε 

αιιειεγγχε, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Ζ πξνζθνξά εζεινληηθνχ 

έξγνπ απνηειεί πνιχηηκν θνκκάηη θάζε πγηνχο θνηλφηεηαο. Οη εζεινληέο πξνέξρνληαη απφ 

φια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη παξέρνπλ ζπρλά νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο.  

Σν θίλεκα ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα (ηνπιάρηζην πξηλ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 2004) πζηεξνχζε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Παξφια απηά, ν εζεινληηζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο Ππξφζβεζεο-Γαζνππξφζβεζεο-

Γηάζσζεο είλαη έλα θαηλφκελν φρη πξφζθαην. Αλέθαζελ ππήξραλ εζεινληέο πνπ 

ζπκκεηείραλ, ηππηθά ή άηππα, ζε νξγαλσκέλεο ή φρη, νκάδεο αληηκεησπίδνληαο ππξθαγηέο, 

ζψδνληαο αλζξψπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο.  

Σν ζχγρξνλν πιαίζην εζεινληηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνππξφζβεζεο πεξηιακβάλεη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη κεκνλσκέλνπο εζεινληέο, πνπ είηε νξγαλψλνληαη ζεζκηθά κέζα 

ζην πιαίζην ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π, πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ (εζεινληέο 

ππξνζβέζηεο Ν.1951/1991), είηε νξγαλψλνληαη απηφλνκα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (εζεινληέο 

θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο δαζνππξφζβεζεο-δηάζσζεο, αλεμάξηεηεο ή ππνζηεξηδφκελεο 

απφ ΟΣΑ, πλδέζκνπο ή άιινπο θνξείο) θαη είηε εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα εζεινληηζκνχ 
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Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002) ή φρη. Δίλαη έλα πιαίζην αξθεηά πνιχπινθν, πνπ δελ 

πξέπεη λα αλαηξεί, σζηφζν, θάηη βαζηθφ: ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάγθε γηα θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε θάζε αηφκνπ ή νκάδαο πνπ επηζπκεί λα πξνζθέξεη, ζε έλα πεδίν, φπνπ απαηηείηαη 

αθέξαηε ε ζχκπξαμε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο.  

 

 

4.1.1 Σν ζύζηεκα εζεινληώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη νη εηδηθεπκέλνη 

εζεινληέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 3 Ν. 3013/2002, θνκκάηη ηνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ΠΠ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο, είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εζεινληηζκνχ ΠΠ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ, ηεξεί, απφ ην 2001, εηδηθφ Μεηξψν, ζην Σκήκα Δζεινληηζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο, 

φπνπ εληάζζεη θαη αμηνπνηεί ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ΠΠ θαη ηνπο εηδηθεπκέλνπο 

εζεινληέο ΠΠ θαη κπνξεί λα ηηο εληζρχεη θαη λα ηηο ρξεκαηνδνηεί (άξ.14 Ν.3013/02).  

Ζ έληαμε κηαο Δζεινληηθήο Οξγάλσζεο ζην Μεηξψν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ΠΠ (φπνπ αλαθέξεηαη εηδηθά ν ρψξνο δξάζεο ηεο-επηθξάηεηα, πεξηθέξεηα, λνκφο, 

δήκνο) θαη, επηπιένλ, απαηηείηαη α) λα είλαη Ννκηθό Πξόζσπν θαη β) ν ζθνπόο ηεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην νηθείν θαηαζηαηηθφ, λα επηθεληξώλεηαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ΠΠ θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε 

θαη απνθαηάζηαζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, επνκέλσο θαη δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε έληαμε ζην Μεηξψν Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληώλ, πνπ είλαη 

θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία, ιφγσ επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο ή 

απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλσηέξσ δξάζεηο. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εζεινληέο ππάγνληαη επηρεηξεζηαθά ζηελ ΓΓΠΠ., ε νπνία κπνξεί λα ηνπο 

θαηαλέκεη ζε νκάδεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηηο νξγαλψζεηο θαη ηνπο εηδηθεπκέλνπο εζεινληέο ΠΠ ξεηά, πιένλ, 

πεξηιακβάλνληαη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο (άξ.14 παξ. 6 Ν.3013/02, φπσο πξνζηέζεθε κε ην Ν.3536/2007). 

Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθεπκέλσλ 

εζεινληψλ, νξίδεηαη φηη ε ΓΓΠΠ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, πξνβιέπεη 

εηδηθφ θνλδχιην γηα ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ θαηαλνκή ηνπ, θαζψο θαη ε 
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δηάζεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΠ (άξ.14 

παξ.3 Ν.3013). Δμάιινπ, ε ΓΓΠΠ ππνζηεξίδεη εηήζηα ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ηνπ 

Μεηξψνπ, κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κέζσ ησλ Ννκαξρηψλ, γηα αγνξά 

επηρεηξεζηαθνχ εμνπιηζκνχ (www.civilprotection.gr). 

Δθπξφζσπνη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ΠΠ κε δξάζε ζηα φξηα θάζε λνκνχ ή δήκνπ, 

κεηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην Νφκν (άξ.12, 13 Ν.3013/2002), ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

.Ν.Ο. θαη .Σ.Ο. Όζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηελ αξρή 

θάζε αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΓΓΠΠ, ζπγθαιείηαη, ζηελ 

έδξα θάζε Ννκαξρίαο, ην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (.Ν.Ο.), φπνπ θαη 

απνθαζίδνληαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Δλφςεη απηνχ, νη 

Γηνηθεηέο ΠΤ ησλ λνκψλ ππνβάινπλ ζην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε πξφηαζε αλά ΟΣΑ γηα 

δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή επηηήξεζε ησλ δαζψλ κε ζηφρν ηελ άκεζε 

αλαγγειία ππξθαγηάο. Σηο δξάζεηο απηέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα 

ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δηάθνξνη θνξείο ή θαη νη 

εληαγκέλεο ζην ΝΟ απφ ηε ΓΓΠΠ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

λνκφ. 

ην Μεηξψν ηεο ΓΓΠΠ είλαη ζήκεξα εγγεγξακκέλεο πεξίπνπ 170 εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο θαη πεξίπνπ 20 εηδηθεπκέλνη εζεινληέο, απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, ελψ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Γαζνππξόζβεζεο-Γηάζσζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 85 απ’ απηέο.  

Δίλαη, πάλησο, αμηνζεκείσην φηη, εηδηθά ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο, εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν, νξγαλψζεσλ 

δαζνππξφζβεζεο, ιίγεο απφ απηέο ρξεκαηνδνηνύληαη θηφιαο απ’ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ΓΓΠΠ. Όπσο δηαπηζηψζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Δπίιεθηεο 

Οκάδαο Δηδηθώλ Απνζηνιώλ Γ. Θεζζαινλίθεο» ζηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

νξγάλσζε είλαη ε κφλε πνπ επηρνξεγεί ε ΓΓΠΠ ζην επξχηεξν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

πφιεο (κάιηζηα, σο νξγάλσζε κε απνζηνιή ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε δξάζεηο πξφιεςεο-

επηηήξεζεο ππξθαγηψλ είλαη ε κνλαδηθή πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γήκν, κέζσ ησλ 

θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνιεπηηθή ππξνπξνζηαζία πνπ θαηαλέκεη ην ΤΠΔΓΓΑ ζηνπο ΟΣΑ). 

Παξφκνηα είλαη θαη ε επηζήκαλζε γηα ηελ Αηηηθή, φπνπ, φπσο απνζαθελίζζεθε ζε 

ζπλάληεζε κε κέιε ηνπ σκαηείνπ «Δζεινληηθώλ Γπλάκεσλ Γαζνππξόζβεζεο & Γηάζσζεο» 

ζηελ Κνηλφηεηα Ρνδφπνιεο, ζηελ Πεληέιε, θαηά ην ηξέρνλ έηνο (2007) ε ΓΓΠΠ επέιεμε λα 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηξεηο εζεινληηθέο νκάδεο ζηα φξηα ηεο Ννκαξρίαο Αηηηθήο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε. 
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4.1.2 Ο εζεινληηζκόο ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα 

 

 Ο ζεζκφο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε, θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ην Ν. 1951/1991. 

Αλ θαη θαηλνθαλήο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, έρεη καθξά ηζηνξία, κε κεγάιε πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηηο Ζ.Π.Α.,
17

 κε απνηέιεζκα λα έρεη 

εμαπισζεί ζην επξχ θνηλφ θαη λα ζεσξείηαη ηηκεηηθή έθθαλζε ηεο εζεινληηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. θνπόο ηεο θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνχ ππήξμε ε ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο 

ππξνπξνζηαζίαο κε ηελ εζεινχζηα ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

ππξνπξνζηαζίαο ζηελ Δπηθξάηεηα. Ωο απνζηνιή ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ, ην έξγν ησλ 

νπνίσλ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν, νξίδεηαη ε ‘αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ 

πνιηηψλ, σο θαη ηεο πεξηνπζίαο απηψλ θαη ηνπ θξάηνπο θαηά ησλ θηλδχλσλ ηνπ ππξφο, ησλ 

πιεκκπξψλ θαη ινηπψλ ζενκεληψλ’ (άξ. 1). Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα πξνσζεί θαη ζηεξίδεη ην 

ζεζκφ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε, θαζψο έηζη θαιχπηνληαη νη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη 

δεκηνπξγείηαη έλα πιήξεο θαη νξγαλσκέλν δίθηπν ππξνπξνζηαζίαο ζε φιε ηε ρψξα 

(www.fireservice.gr).  

 Ο ζεζκφο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ίδξπζε Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ ή 

Κιηκαθίσλ ζε Γήκνπο, Κνηλφηεηεο ή πλδέζκνπο δήκσλ-θνηλνηήησλ, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, 

κε θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Οηθνλνκηθψλ , ζε 

φζνπο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρψξν, ηνλ ειάρηζην εμνπιηζκφ ζε νρήκαηα θαη 

ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εζεινληψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 32/5-2-1992 (φπνπ ηίζεηαη ν 

Καλνληζκφο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Δζεινληηθψλ Π θαη ΠΚ θαη ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα). Οη Δζεινληηθνί Π θαη ΠΚ ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο εδξεχνπλ (άξ. 2Ν.1951/91). 

 Σελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άηνκα ειηθίαο 18-55 

εηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο θαηνηθνχλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αλαθεξφκελα, ζην Νφκν (άξ. 4) δηθαηνινγεηηθά. Πξνέξρνληαη απφ άλδξεο ή γπλαίθεο πνιίηεο 

πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πνπ εδξεχεη ν Δζεινληηθφο Π 

ή ην Δζεινληηθφ ΠΚ. Γηα απηνχο, πξνβιέπνληαη επίζεο νξηζκέλα θίλεηξα πξνζέιεπζεο, φπσο 

ε πνζφζησζε ζηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Π πνπ ππνρξεσηηθά πιεξνχληαη απφ 

                                                 
17

 Γηα κηα ελδεηθηηθή ζπγθξηηηθή παξάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δζεινληή ππξνζβέζηε ζε Ζ.Π.Α. 

θαη Ζλ.Βαζίιεην, βι. αληίζηνηρα www.usfa.fema.gov.com(US Fire Administration) θαη www.london-

fire.gov.uk/volunteers(London Fire Brigade) 
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εζεινληέο, ε πξνηίκεζή ηνπο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Π, θαζψο θαη, νη πξνβιεπφκελεο γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο, εζηθέο θαη πιηθέο ακνηβέο (άξ.8). 

 Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο, πξηλ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, εθπαηδεχνληαη, 

ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, απφ ππαιιήινπο ηνπ Π πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζηνλ 

Δζεινληηθφ Π ή ΠΚ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη αθνχ πηζηνπνηεζεί ε 

ηθαλφηεηά ηνπο, νη εθπαηδεπζέληεο εθνδηάδνληαη κε εηδηθή θάξηα πνπ βεβαηψλεη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ θαζήθνληά ζηνλ Δζεινληηθφ Π ή ΠΚ, πνπ ππεξεηνχλ. Καη κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ εζεινληηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, εθπαηδεχνληαη ζπλερψο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ηαζκνχ ή ππαιιήινπο ηεο ΠΤ, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο εδξεχνπλ. 

 

 

 4.1.3 Οη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο δαζνππξόζβεζεο - νη εζεινληηθνί ζηαζκνί ηνπ 

Γήκνπ Δθάιεο θαη ηεο Κνηλόηεηαο Ρνδόπνιεο 

 

 Δθηφο απφ ηνπ εζεινληέο ππξνζβέζηεο ηνπ Ν.1951/91 πνπ νξγαλψλνληαη εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ππάξρνπλ, ζηελ 

Διιάδα, πιήζνο άιισλ εζεινληηθώλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γαζνππξφζβεζεο-Γηάζσζεο. 

 Απνηεινχλ σκαηεία ή πιιόγνπο εζεινληψλ ή θαη ππεξεζίεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

πνπ ππάγνληαη ή φρη ζην ζχζηεκα εζεινληηζκνχ ηεο ΓΓΠΠ. Γηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή δξάζεο ηνπο, ζε εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο. Δθηφο απφ ηελ εηήζηα επηδφηεζε 

πνπ ιακβάλνπλ νη εληαγκέλεο ζηελ ΓΓΠΠ νξγαλψζεηο, νη ππφινηπεο ζπρλά ππνζηεξίδνληαη 

νηθνλνκηθά θαη πιηθνηερληθά απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δμάιινπ, ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ νη ρνξεγίεο ηδησηψλ ή εηαηξηψλ πξνο απηέο, θαζψο θαη νη ηαθηηθέο ζπλδξνκέο ησλ 

κειψλ ηνπο.   

 ηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο, παξαηεξείηαη έληνλα ε απηνδηαρείξηζε ησλ εζεινληηθψλ 

νκάδσλ. Τπάξρνπλ νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία θαη άιιεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ραιαξή νξγάλσζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελζπλείδεηε πξνζθνξά θαη ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ, ρσξίο λα ζηεξνχληαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε φιεο, ζρεδφλ, ηηο νκάδεο 

απαληάηαη έλαο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ (νξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ), ν νπνίνο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Π , ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο (Φηιηππόπνπινο 2005, www.fireman.gr/apopseis).  

 Δίλαη θπζηθφ λα ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ΟΣΑ ζηα 

φξηα επζχλεο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ, ζηεξηδφκελε ζην γεγνλφο φηη, θαηά θχξην ιφγν, νη 



 66 

εζεινληέο κέιε έρνπλ δεζκνχο εληνπηφηεηαο κε ηελ πεξηνρή. Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο 

ιακβάλνπλ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ην ΤΠΔΓΓΑ γηα δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηε θξνληίδα γηα νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή ζηήξημε εζεινληηθψλ 

νκάδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

 Πξνζθάησο, ε ελ ιφγσ κέξηκλα εθδειψλεηαη κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

εζεινληηθώλ ζηαζκώλ ζε Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. Απνηεινχλ ρψξνπο φπνπ ζηαζκεχνπλ νη 

εζεινληηθέο νκάδεο θαη ζηεγάδεηαη ν πιηθνηερληθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπο, ηελ 

πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ νη ΟΣΑ. 

 Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, φπνπ παξαηεξείηαη θαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ δαζνππξφζβεζεο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη νξγαλσκέλνη 

εζεινληηθνί ζηαζκνί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, θαηά ηελ αληηππξηθή θαη φρη κφλν πεξίνδν, ζηηο 

πεξηνρέο Δθάιεο, Ρνδφπνιεο, Αγίνπ ηεθάλνπ, Καηζαξηαλήο, Βχξσλα, Ζιηνχπνιεο. ηνπο 

πην δξαζηήξηνπο ζπγθαηαιέγνληαη νη ζηαζκνί ηεο Δθάιεο θαη Ρνδφπνιεο. 

Ο ζηαζκφο ηνπ Γήκνπ Δθάιεο ιεηηνπξγεί απφ ην 2000 θαη ζηειερψλεηαη απφ 

εζεινληηθή νκάδα δαζνππξφζβεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκν, ελψ ζηνλ αληίζηνηρν ηεο 

Κνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο ζηεγάδεηαη ην ζσκαηείν ‘Δζεινληηθψλ Γπλάκεσλ Γαζνππξφζβεζεο 

θαη Γηάζσζεο’, κε εγθεθξηκέλν θαηαζηαηηθφ απφ ην 2002 θαη έληαμε ζην Μεηξψν ηεο ΓΓΠΠ 

ην 2003. Καη νη δχν νκάδεο δηαζέηνπλ ππξνζβεζηηθά θαη βνεζεηηθά νρήκαηα θαη αηνκηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ, πνπ πξνκεζεχνπλ νη νηθείνη ΟΣΑ, νη νπνίνη θαιχπηνπλ, άιισζηε, 

ην ζχλνιν ησλ, ζπλήζσο κεγάισλ, ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζηαζκψλ (θαχζηκα, θφξνη, 

ελνίθηα, θιπ.). 

Ζ επηρεηξεζηαθή ελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ γίλεηαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ ηεο Ππξνζβεζηηθήο (199 ΔΚΤΠ) ή θαη αηηήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο (γηα ην ζσκαηείν Ρνδφπνιεο, πνπ είλαη εληαγκέλν 

ζην ζχζηεκα εζεινληψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). Ζ ηειηθή έγθξηζε, φκσο, παξέρεηαη κε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή (ελ 

πξνθεηκέλσ ν 9
νο

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Αζελψλ), εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηείηαη ε 

ζπλδξνκή ησλ εζεινληψλ γηα ζπκβάληα εθηφο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. Δληφο ηεο δψλεο 

δξάζεο ηνπο, νη εζεινληέο ηεο Δθάιεο ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο δαζνππξφζβεζεο θαη 

δηελεξγνχλ πεξηπνιίεο γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη αλαγγειία ππξθαγηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, νη εζεινληέο ηεο Ρνδφπνιεο ζπκκεηέρνπλ, εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ζε 

δξάζεηο δηάζσζεο, φπνπ απαηηείηαη. ε θάζε πεξίπησζε, ην έξγν ηνπο θαζνδεγείηαη θαη 

αμηνινγείηαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ ηεο πεξηνρήο. 
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 Ο επηρεηξεζηαθόο ζπληνληζκόο θαη ζπλεξγαζία ησλ δχν εζεινληηθψλ νκάδσλ κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ Π απνηειεί, ζπρλά, πεδίν δπλεηηθψλ δπζρεξεηψλ, πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ 

ηε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ην 199 ΔΚΤΠ ή ηελ απξνζπκία ηεο Ππξνζβεζηηθήο γηα 

ελεξγνπνίεζή ηνπο ζε νξηζκέλα ζπκβάληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ κε θαηαγξαθήο, ππάξρεη 

άγλνηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη εθπαίδεπζε θάζε εζεινληηθήο νξγάλσζεο. πκβαίλνπλ, 

εμάιινπ, επαλεηιεκκέλα πεξηζηαηηθά κε λένπο εθθσλεηέο, νη νπνίνη, ιφγσ απνπζίαο 

ελεκέξσζεο, δε γλσξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θάζε νκάδαο, ελψ 

άιινηε δηαπηζηψλεηαη άγλνηα γηα ηελ χπαξμε ηεο νκάδαο, ζε ρψξν φπνπ εθδειψλεηαη 

ζπκβάλ. Πξφζζεην πξφβιεκα ζπληνληζκνχ δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο TETRA, πνπ παξαρσξείηαη, ελφςεη αληηππξηθήο πεξηφδνπ κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο επαγγεικαηηθήο Π.Τ. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εζεινληέο φηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπζθεπψλ δελ επαξθεί, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

νρεκάησλ ηνπο πνπ δξνπλ ζην πεδίν ηνπ ζπκβάληνο θαη ηελ πξνθαλή ζπλέπεηα λα εθηίζεληαη 

ηα πιεξψκαηά ηνπο ζε ζνβαξφ θίλδπλν.
18

 

   

 

4.4 Ζ πεξίπησζε ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

Πξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ Πεληειηθνύ (.Π.Α.Π.) 

 

Σν πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζε δηεζλέο επίπεδν, έρεη 

αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάιεςε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, πξνο ην ζθνπφ ηεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνήζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ θεληξηθνχ Κξάηνπο. ηελ Διιάδα, απηή ε δηαπίζησζε 

ηείλεη λα ζεσξείηαη σο κηα νπηνπία. Πνιηηηθέο πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηαζηνιή, ΟΣΑ πνπ αδπλαηνχλ λα αλαιάβνπλ ζπζηεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πξφιεςεο, κε 

πεληρξά κέζα, έιιεηςε νξάκαηνο θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Ζ πεξίπησζε ηνπ «πλδέζκνπ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάπιαζε ηνπ Πεληειηθνύ Όξνπο (.Π.Α.Π.)», 

κε ην νινθιεξσκέλν πηινηηθφ πξφγξακκα ππξνπξνζηαζίαο-ππξαζθάιεηαο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη, απνηειεί, θαηά πνιινχο, έλα πξφηππν γηα ηνλ ζνβαξφ ζεζκηθφ ξφιν ηνλ νπνίν ε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, εάλ είλαη αλάινγα νξγαλσκέλε, εμνπιηζκέλε θαη ρξεκαηνδνηνχκελε, 

κπνξεί λα παίμεη. 

                                                 
18

 Σα ζηνηρεία γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ελεξγνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ απφ ην 199 .Δ.Κ.Τ.Π.., παξαζρέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

εζεινληηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Δθάιεο θαη ηεο Κνηλόηεηαο Ρνδόπνιεο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο εζεινληέο. 
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Ο .Π.Α.Π. απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πεληειηθνχ Όξνπο θαη ηελ Διιάδα, 

επξχηεξα, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δηαδεκνηηθά φξγαλα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

πζηάζεθε ην 1992, κε ηδξπηηθά κέιε ηέζζεξεηο Γήκνπο (Κεθηζηάο, Ν.Δξπζξαίαο, 

Μειηζζίσλ, Βξηιεζζίσλ) θαη ηξεηο Κνηλφηεηεο, ζήκεξα Γήκνπο (Δθάιεο, Ν.Πεληέιεο, 

Πεληέιεο). Μεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ 1995 θαη, ηδίσο, ηνπ Απγνχζηνπ 1998, ν 

.Π.Α.Π. αλαδηνξγαλψζεθε θαη ελζσκαηψζεθαλ ζ’ απηφλ λένη Γήκνη. 

ήκεξα, απαξηζκεί 22 Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο: Γήκνη Αγίνπ ηεθάλνπ, Ακαξνπζίνπ, 

Άλνημεο, Αξηέκηδνο, Βξηιεζζίσλ, Γηνλχζνπ, Γξνζηάο, Δθάιεο, Κεθηζηάο, Μειηζζίσλ, Νέαο 

Δξπζξαίαο, Νέαο Μάθξεο, Νέαο Πεληέιεο, Πεληέιεο, Ραθήλαο, Υαιαλδξίνπ, Γαιαηζίνπ θαη 

νη Κνηλφηεηεο Αλζνχζαο, Πηθεξκίνπ, Ρνδφπνιεο, ηακάηαο, Κξπνλεξίνπ. Σα φξηα επζχλεο 

ηνπ .Π.Α.Π. αλαπηχζζνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ Πεληειηθνχ Όξνπο θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κειψλ ηνπ. Απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ Πεληειηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Πεληειηθνχ Όξνπο. 

Ωο ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ, φπσο νξίζηεθαλ ελδεηθηηθά ζηελ εγθξηηηθή Απφθαζε 

χζηαζήο ηνπ (Αξηζ. 36415/ΦΔΚ54/5-2-1992), είλαη: 

α) Ζ αληηππξηθή πξνζηαζία, κε εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο θαη ην 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ΟΣΑ ηνπ πλδέζκνπ. 

β) Ζ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Πεληειηθνχ, κε 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαδάζσζεο, θαζαξηζκνχ δαζψλ θαη απνθαηάζηαζεο αλελεξγψλ 

ιαηνκείσλ. 

γ) Ο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο, ε θαηάξηηζε θηεκαηνινγίνπ θαη ε γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ πξνβιήκαηνο. 

δ) Ζ πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε θαη ε απνηξνπή λέσλ θαηαζηξνθψλ ζην βνπλφ. 

ε) Ζ αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζηνξηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ζεκαζίαο ηνπ Πεληειηθνχ. 

ζη) Ζ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε 

φινπο ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο.  

δ) Ζ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ ζε εζληθφ, 

θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ νηθνινγηθή πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 

 Σν πηινηηθφ πξόγξακκα Ππξνπξνζηαζίαο-Ππξαζθάιεηαο ηνπ .Π.Α.Π. ζρεδηάζζεθε 

πξηλ  8 ρξφληα, ακέζσο κεηά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζαλ ζηελ πεξηνρή νη ππξθαγηέο ηνπ 
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1998, κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηνπ ελαπνκείλαληνο δαζηθνχ πινχηνπ. Ζ θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο Απηνλνκίαο-Απηάξθεηαο ζε ηνπηθό επίπεδν, 

απνθιεηζηηθά γηα ηε θάζε ηεο πξόιεςεο. χκθσλα κε ηε ζρεδίαζε, ε πξφιεςε πινπνηείηαη 

κε ηε κνξθή ηεο επί 24ψξνπ βάζεσο επηηήξεζεο ηνπ Πεληειηθνχ θαη κε ηελ εηνηκφηεηα 

άκεζεο επέκβαζεο, νχησο ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ε θσηηά κε ηα θαηάιιεια κέζα ζηελ 

αξρηθή ηεο θάζε (λα «κελ εθδεισζεί ή, αλ μεζπάζεη, λα αληηκεησπηζζεί ζηα δέθα πξψηα 

ιεπηά» φπσο παξνπζηάδεηαη σο βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ρεδίνπ απφ ην Γήκαξρν Πεληέιεο 

θαη Πξφεδξν ηνπ .Π.Α.Π., θ. ηεξγίνπ Γεκήηξην).  

Απφ ην 1999 έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε φια ηα πςψκαηα ηνπ Πεληειηθνχ 40 

παξαηεξεηήξηα, ηα νπνία ζηειερψλνληαη, κε επζχλε ησλ Γήκσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ, φιν ην 24σξν. Σελ εκέξα απαζρνινχληαη εζεινληέο, ελψ ηε λχρηα 

ζηειερψλεηαη ην 80% ησλ παξαηεξεηεξίσλ κε εηδηθφ πξνζσπηθφ (επαγγεικαηίεο 

ππξνθχιαθεο πνπ πξνηείλεη θάζε Γήκνο ηνπ πλδέζκνπ). Απηφ απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ησλ θνλδπιίσλ πνπ εηζπξάηηεη ν χλδεζκνο γηα 

δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απφ ην ΤΠΔΓΓΑ (ΑΣΑ Ππξνπξνζηαζίαο ΟΣΑ). 

Παξάιιεια κε ηα παξαηεξεηήξηα, ν .Π.Α.Π. έρεη ζηήζεη θαη κηα ππνδνκή απφ ζηδεξέληεο 

κπάξεο, νη νπνίεο, φηαλ ην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (ΝΟ) βγάδεη απφθαζε λα 

θιείζνπλ νη δαζηθνί δξφκνη, θαηεβαίλνπλ, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζην 

δάζνο. 

ηα πιαίζηα ηεο επηθπιαθήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ θαη ηνπ 

24ψξνπ, φια ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηνπ πλδέζκνπ αλαπηχζζνληαη δηαξθψο ζε θνκβηθά 

ζεκεία εληφο επηιεγκέλσλ δαζηθψλ πεξηνρψλ, αθφκα θαη ηηο εκέξεο πνπ ην Δπίπεδν Κηλδχλνπ 

Ππξθαγηάο είλαη κέηξην (Γείθηεο Κηλδχλνπ 3). Ο .Π.Α.Π. είλαη εμνπιηζκέλνο κε 14 

ζχγρξνλα ηδηόθηεηα ππξνζβεζηηθά πνιπκεραλήκαηα, γηα ρξήζε θαινθαίξη θαη ρεηκψλα, ελψ 

ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ππξνζβεζηηθψλ θαη πδξνθφξσλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ αλέξρεηαη ζε 

130. 

Καηά ηηο εκέξεο πνπ ε επηθηλδπλφηεηα ππξθαγηάο είλαη απμεκέλε, ιεηηνπξγεί, ππφ 

ηνπο Γεκάξρνπο, ζε θάζε Γήκν, ην αληίζηνηρν πληνληζηηθφ Όξγαλν Ππξνπξνζηαζίαο-

Ππξαζθάιεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ .Π.Α.Π., κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαηεξεηεξίσλ θαη 

ησλ δηαηηζέκελσλ, απφ ην χλδεζκν, ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ. 

Ο εζεινληηζκόο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ .Π.Α.Π. Ο 

χλδεζκνο ιεηηνπξγεί σο θέληξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζηε Εψλε Δπζχλεο ηνπ. Καηά ηελ πξφβιεςε ηνπ ρεδίνπ Ππξνπξνζηαζίαο .Π.Α.Π. (2007), 

νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ πλδέζκνπ (θαηά ην 
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Παξάξηεκα Ε ηνπ ίδηνπ ρεδίνπ μεπεξλνχλ ηηο 20), δξνπλ πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ έδξα θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δξάζεηο Δπηηήξεζεο-Πεξηπνιίαο-Αξρηθήο επέκβαζεο. Δηδηθά ζην Γήκν 

Πεληέιεο, φπνπ έρεη ζπζηαζεί ην «Κιηκάθην Δζεινληψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ 

Πεληέιεο» (σο εζεινληηθή νξγάλσζε πηζηνπνηεκέλε, εδψ θαη 4 έηε, απφ ηε ΓΓΠΠ), έρνπλ 

εληαρζεί θαη εθνδηαζζεί κε εμνπιηζκφ θαη θαζήθνληα, εηδηθά κεηά ηα ηειεπηαία γεγνλφηα ησλ 

ππξθαγηψλ ηνπ Απγνχζηνπ 2007, πεξί ηνπο 330 εζεινληέο! Παξάιιεια, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πλδέζκνπ ιεηηνπξγεί ην Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Πεληέιεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Π, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηά βάζε απφ εζεινληέο ππξνζβέζηεο, θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πλδέζκνπ, έρεη ζεζπηζζεί ε εηήζηα εηζθνξά θάζε 

Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ θαη’ έηνο. 

Δμάιινπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν .Π.Α.Π. δέρεηαη γελλαηφδσξε  ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

ΤΠΔΓΓΑ (.Α.Σ.Α. Ππξνπξνζηαζίαο) γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

(ην 2007 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 400.000€, θαηαλεκεκέλε ζε δχν δφζεηο ην Μάην θαη Ηνχιην-

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνλ Απνινγηζκό .Π.Α.Π. 2006, ην αληίζηνηρν πνζφ πέξπζη αλήιζε 

ζηα 440.000€). Πνιχ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα έρνπλ απνξξνθεζεί απφ ην Πξφγξακκα 

«ΘΖΔΑ» θαη ην Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Π.Σ.Α.), γηα επελδχζεηο ζε 

πξνκήζεηεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. 

Ηδηαίηεξε θαηλνηνκία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηειεί ε ιεηηνπξγία, ζηα πιαίζηα ηνπ 

.Π.Α.Π., εηδηθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.ΔΠΗΥ.), θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπ γηα ηε 

δηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πλδέζκνπ. Γηνηθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ πλδέζκνπ θαη ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο κε εηδηθφ πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Σν ΚΔΠΗΥ ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θχιαθεο ζηα 

παξαηεξεηήξηα ή ηδηψηεο γηα ηπρφλ αλίρλεπζε ζπκβάληνο ππξθαγηάο θαη ζπληνλίδεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ Άκεζεο Δπέκβαζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε επζχλεο ησλ 

Γήκσλ ή ηελ απνζηνιή επηθνπξηθψλ κέζσλ ηνπ πλδέζκνπ, αθνχ, πξψηα, ελεκεξψλεηαη ν 

Πξντζηάκελφο ηνπ θαη ν ππεχζπλνο ππξαζθαιείαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. ην ΚΔΠΗΥ 

ιεηηνπξγεί εληαίνο ηεηξαςήθηνο αξηζκόο θιήζεο (1566), ηνλ νπνίν θαιεί νπνηνζδήπνηε 

πνιίηεο ηνπ πλδέζκνπ γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ αλίρλεπζε ζπκβάλησλ ή θάζε ζέκα πνπ 

κπνξεί λα αθνξά δεηήκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή. 

Ο ζπληνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ππξνπξνζηαζίαο δηεμάγεηαη θαη ειέγρεηαη, κέζσ 

ηνπ ΚΔΠΗΥ, γηα πξψηε θνξά ην 2007, απφ έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο TETRA, ην νπνίν έρεη 

εγθαηαζηαζεί κε ηελ άδεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ ζηε θνξπθή ηνπ 

Πεληειηθνχ Όξνπο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ Γήκσλ ηνπ 
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.Π.Α.Π. κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ΚΔΠΗΥ, θαζψο επίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, κε ην ζύζηεκα 

δνξπθόξνπ GPS, αλά πάζα ζηηγκή λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ, ζηελ ςεθηαθή 

απεηθφληζε  ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ πλδέζκνπ, ε ζέζε θάζε νρήκαηνο θαη λα ειέγρεηαη ε 

θίλεζή ηνπ πξνο ην επεηζφδην θσηηάο πνπ εληνπίδεηαη. 

Σν ΚΔΠΗΥ, εμάιινπ, ιακβάλεη θαζεκεξηλά ελεκέξσζε απφ ην 199 ΔΚΤΠ θαη ην 

ΚΔΠ ηεο ΓΓΠΠ γηα ζέκαηα Γεηθηψλ Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, επηπέδνπ εηνηκφηεηαο 

Ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ θαη αλάινγα ζπληνλίδεη, αλαδηαηάζζεη θαη ζέηεη ζε επηθπιαθή ηα 

απαξαίηεηα νρήκαηα θαη κέζα ηνπ .Π.Α.Π. 

Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν .Π.Α.Π. ζε ζέκαηα εζεινληηζκνχ 

θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε Έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί, θάζε Ηνχλην, ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ - Πνιηηηθή Πξνζηαζία - Δζεινληηζκόο» ζην Γήκν Πεληέιεο. Ζ 

έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνξείο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπο θαη ηε ζρεδίαζή 

ηνπο, ζηνπο θνξείο Δζεινληηζκνχ ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ πλδέζκνπ λα παξνπζηάζνπλ ηηο 

ζέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζηηο εμνπιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πιηθψλ, κέζσλ, κεραλεκάησλ 

εζεινληηζκνχ ΠΠ ηεο ρψξαο λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα θαη πξνζθνξέο ηνπο θαη ζηνπο 

θνξείο, Γήκνπο, Κνηλφηεηεο κέιε θαη ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα-πξνβιήκαηα (www.penteli.gr). 

Σέινο, αλ θαλείο επηρεηξήζεη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ .Π.Α.Π., απηή κπνξεί λα δηαθαλεί θαζαξά απφ ην εμήο 

ζηνηρείν: απφ ην Μάην έσο θαη ηνλ Ηνχιην 2007, εθδειψζεθαλ ζηνπο 22 Γήκνπο θαη 

Κνηλφηεηέο ηνπ πεξίπνπ 67 ππξθαγηέο. Απφ απηέο, νη δπλάκεηο ππξφζβεζεο ηνπ .Π.Α.Π. 

πξφιαβαλ λα ζβήζνπλ ηηο 64, ζηα δέθα κφιηο ιεπηά απφ ηελ εθδήισζή ηνπο, ελψ γηα κφλν 

ηξεηο απφ απηέο απαηηήζεθε ε ζπλδξνκή ελαέξησλ κέζσλ. Μάιηζηα, φπσο έγηλε γλσζηφ 

(Διεπζεξνηππία, 23-08-2007, www.enet.gr), γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρνπλ 

ελδηαθεξζεί θνξείο αθφκε θαη απφ ηε Γεξκαλία (εηδηθφ ζπλεξγείν ηεο θξαηηθήο γεξκαληθήο 

ηειεφξαζεο επηζθέθζεθε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ .Π.Α.Π., φπνπ ελεκεξψζεθε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξφβαιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε εηδηθή εθπνκπή).  Αληίζηνηρα, 

ζηελ Διιάδα, ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ζηελ Πάξλεζα, πξνηάζεθε απφ ηελ 

Τπεξλνκαξρία Αηηηθήο,  λα κεηαηξαπεί ην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ .Π.Α.Π. ζε πξφγξακκα 

γηα φιε ηελ Αηηηθή, κε ππεχζπλνπο ηελ Τπεξλνκαξρία, ηηο Ννκαξρίεο Αλαηνιηθήο θαη 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαη φινπο ηνπο Γήκνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ 

ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 

 

5.1 Γηαπηζηώζεηο – Πξνβιεκαηηζκνί 

 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πεδία ζηα νπνία 

δηαξθψο θξίλεηαη θαη ζα θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ Κξάηνπο λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

αλάγθε δηαζθάιηζεο θαη ππεξάζπηζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ ηνπ. Σν πξφβιεκα ησλ ππξθαγηψλ δελ είλαη απνθιεηζηηθά πεξηβαιινληηθφ, αιιά 

απεηιεί άκεζα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ελφο ηφπνπ.  

Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη άθξσο επίθαηξε. Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 νη θαηαζηξνθέο 

απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο μεπέξαζαλ θάζε πξνεγνχκελν, θηάλνληαο ζηα φξηα ηεο ηξαγσδίαο. 

Οιφθιεξεο πεξηνρέο εμαθαλίζζεθαλ θπξηνιεθηηθά απφ ην ράξηε, δεθάδεο ηα ζχκαηα, 

εθαηνληάδεο ηξαπκαηίεο, ρηιηάδεο νη πιεγέληεο. Πιήξεο θαηαζηξνθή ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο, ζε εχζξαπζηεο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο,  ππνδνκέο, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο 

ππφ δηάιπζε. Απίζηεπηε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, κε ηελ εμαθάληζε ελφο ηεξάζηηνπ κέξνπο 

ηνπ εζληθνχ δαζηθνχ πινχηνπ, δξπκψλ, πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ, κέρξη ζήκεξα, σο αζπίδα δσηηθήο ζεκαζίαο, ζε πεξηνρέο κε κεγάιε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Πιεγέο πνπ ζα θάλνπλ δεθαεηίεο λα επνπισζνχλ. 

Όηαλ θαλείο επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ (κε 

ζπλεληεχμεηο ππεξεζηαθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ, κειέηε δηνηθεηηθψλ θεηκέλσλ, 

δηεξεχλεζε πξαθηηθήο) δηαπηζηψλεη φηη κία ιέμε-θιεηδί ερεί, σο κφληκε επσδφο, ζηα ρείιε 

φισλ: ε Πξόιεςε. Γηα πνηα φκσο αθξηβψο πξφιεςε ζηνλ ηνκέα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

κηιάκε; Ζ πξφιεςε, ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ, λνείηαη σο βαζηθή ζπληζηψζα κηαο 

θαιά νξγαλσκέλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη κηα καθξνπξόζεζκε πνιηηηθή, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη παξφληεο πξνιεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο ελ φςεη κειινληηθνύ νθέινπο, ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε ηε δηαξθή δηαζθάιηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ. Δίλαη, επηπιένλ, κηα 

κνξθή ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, εθηφο απφ ηε δηάζεζε θαη θηλεηνπνίεζε δαπαλψλ γηα 

έξγα θαη δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, κπνξεί λα επηβάιιεη θαη 

πεξηνξηζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα σθειήζεη κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί (δηάρπην όθεινο) (παλνύ 2005, 

ζην: θνύξηνο Μ.., νθνύιεο Κ.Μ. 2005). 
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Δδψ, ίζσο, εληνπίδεηαη κηα πξψηε παζνγέλεηα πνπ αθνξά ηελ Διιεληθή Γηνίθεζε. Ζ 

απφπεηξα θαηαζηνιήο ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο (φπσο νη δαζηθέο ππξθαγηέο) 

απνθηά ζρεδφλ πάληα πξνβάδηζκα έλαληη ηεο πξόιεςεο, ειιείςεη καθξνπξφζεζκεο ζεψξεζεο 

ησλ πξαγκάησλ θαη ιφγσ αδπλακίαο πηνζέηεζεο κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ δπλεηηθνχ νθέινπο 

γηα ηελ θνηλσλία. Σν φθεινο ηεο πξφιεςεο, σο δηάρπην θαη καθξηλφ, ηείλεη λα ππνηηκάηαη.  

Οη δεκφζηεο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε, ζπρλά 

ππνλνκεχνληαη θαη απφ ηε ινγηθή εμππεξέηεζεο πειαηεηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ 

πνιπδηάζπαζε ησλ κεραληζκψλ ζην πεδίν ηεο πξνεηνηκαζίαο, ελφςεη ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ, νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο πνιηηηθέο πξφιεςεο, νη νπνίεο, ππφ ην βάξνο 

εμππεξέηεζεο πνηθίισλ ζπκθεξφλησλ (ην φθεινο ησλ νπνίσλ είλαη άκεζν θαη κεηξήζηκν) 

κέλνπλ ζπρλά αλεθάξκνζηεο θαη αζχλδεηεο. Οη επεξγεηνχκελνη, απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

πξφιεςεο, εηδηθά ζην πεδίν ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (θνηλσλία πνιηηψλ, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε) ζπλήζσο δελ ελεξγνπνηνχληαη πξφζπκα γηα λα ηηο πξναζπίζνπλ, ή, αθφκε 

ρεηξφηεξα, απνηεινχλ νη ίδηνη θξίθν ζηνλ θχθιν πξνψζεζεο θνληφθζαικσλ ζπκθεξφλησλ. 

Γεληθά, ν ρακειφο, σο ηψξα, βαζκφο θνηλσληθήο θηλεηνπνίεζεο γηα ην πεξηβάιινλ ζηελ 

Διιάδα (πνπ κφιηο πξφζθαηα, κεηά ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ζηελ Πάξλεζα άξρηζε λα 

γίλεηαη εληνλφηεξνο) θαηαδεηθλχεη γηαηί αξθεηέο πνιηηηθέο πξφιεςεο δελ ελζσκαηψλνληαη 

απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη θαηαδηθάδνληαη ζε απνηπρία. 

Γελ ππάξρεη ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παζνγέλεηα απφ ην 

φηη, ελ έηεη 2007, ππάξρεη αθφκε δηαξθήο δηακάρε γηα ην ηη είλαη δάζνο θαη ηη φρη θαη πψο ζα 

κπνξνχζε απηφ λα πξνθπιαρζεί απφ νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα πνπ ζηνρεχνπλ ζε αιιαγέο 

ρξήζεο ηνπ. Ζ ζχληαμε Γαζνινγίνπ θαη δαζηθψλ ραξηψλ πξνθξίλεηαη απφ ηνπο πάληεο σο 

ιχζε. Ωζηφζν, ε Διιάδα παξακέλεη ε ηειεπηαία ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ δε δηαζέηεη 

Γαζνιφγην, παξφιν πνπ ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ην επηηάζζεη, νχηε έρεη θαηαθέξεη 

αθφκε λα νινθιεξψζεη ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγηφ ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ρνξήγεζε ζην πξφζθαην παξειζφλ αθεηδψο ρξήκαηα γη’ απηφ ην ζθνπφ. 

Ση ζπκβαίλεη, φκσο, κε ηνπο ππεχζπλνπο, γηα ηνλ Κεληξηθό ρεδηαζκό ηεο πξφιεςεο 

ππξθαγηψλ, θνξείο; Σν 1998 ε επζχλε ηεο δαζνππξφζβεζεο κεηαθέξζεθε απφ ηηο Γαζηθέο 

Τπεξεζίεο (ηφηε Τπνπξγείν Γεσξγίαο) ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Μηα απφθαζε θαηά βάζε 

ζσζηή, θαζψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ αλαισλφηαλ θπξίσο 

ζηε δαζνππξφζβεζε, ππνζηεξηδφηαλ φηη είρε παξακειεζεί θαη ζπξξηθλσζεί ην έξγν ηεο 

θξνληίδαο θαη πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ δαζψλ, ησλ αλαδαζψζεσλ θαη πξνζηαζίαο απφ 

παξάλνκεο επεκβάζεηο. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο πξφιεςεο, παξέκεηλε, θαηά βάζε, ζην ησξηλφ 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Φπζηθνχ 
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Πεξηβάιινληνο-άξ.1παξ.2Ν.2612/98). Ζ κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαηαζηνιήο, 

σζηφζν, δελ έρεη βειηηψζεη ζην παξακηθξφ ην έξγν ηεο πξφιεςεο, αληίζηξνθα νη Γαζηθέο 

Τπεξεζίεο δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαζεζηψο δηάιπζεο, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεηαη 

θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζνιφγνπο,
19

 ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νπνηαζδήπνηε 

θξνληίδαο εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, έρνπλ απνδηνξγαλσζεί θαη ππνιεηηνπξγνχλ.  

ηελ θαηάζηαζε απηή ζπλεηέιεζε ζεκαληηθά θαη ην γεγνλφο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ηεο Γαζηθήο Γηνίθεζεο. Σν 1997 νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο πεξηήιζαλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ Κξάηνπο, ελψ ε Κεληξηθή Γαζηθή Τπεξεζία παξέκεηλε 

ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ Γαζηθή Γηνίθεζε απνδπλακψζεθε. Έπαπζε λα 

ππάξρεη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ. Πιένλ, άιιν 

Τπνπξγείν (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη άιιν (Δζσηεξηθψλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε πξνζσπηθφ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

ζρεδηαζκφο ζηνλ δαζηθφ ηνκέα ζα έπξεπε φινη απηνί νη θνξείο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

ζπγθιίλνπλ ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ. Κάζε Πεξηθέξεηα, φκσο, βάδεη ηηο δηθέο ηεο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη θάλεη δηθφ ηεο (πεξηθεξεηαθφ) πξνγξακκαηηζκφ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη 

φηη ππάξρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, ηδίσο ζηηο πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη κεηαθηλήζεθαλ ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, κε απνηέιεζκα ηα 

Γαζαξρεία λα κείλνπλ αζηειέρσηα.
20

 

Πνηα είλαη, φκσο, ε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ; 

Τπάξρνπλ πνιιέο επηθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Κάζε 

θαινθαίξη ππξθαγηψλ, εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα απνδίδνληαη ζην Π επζχλεο, γηα ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ πνπ γίλεηαη, ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, ηελ 

ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη επηθεθαιήο ζηνλ ηφπν ησλ ππξθαγηψλ ή, αθφκε, ηελ 

                                                 
19

  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πξφζθαην Γειηίν Σχπνπ πνπ έρνπλ εθδψζεη ηφζν ε Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιφγσλ 

Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Πεγή: www.pedee.gr) φζν θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιφγσλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ (Πεγή:www.enet.gr), επί ησλ πξφζθαησλ θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ, φπνπ θαπηεξηάδεηαη ην 

ηζρχνλ θαζεζηψο θαη επηζεκαίλεηαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ. Μάιηζηα, ζε ηειενπηηθή 

εθπνκπή (ΔΣ3, 5/7/2007) αθηεξσκέλε ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο δαζηθψλ έξγσλ ζην 

ζεκαληηθφ πεξηαζηηθφ δάζνο ηνπ έηρ-νπ ζηε Θεζζαινλίθε (πνπ επαλεηιεκκέλα έρεη ππνζηεί θαηαζηξνθή απφ 

ππξθαγηέο) ε αξκφδηα Γαζάξρηο είρε απνθαιχςεη φηη είλαη αδχλαην λα γίλεη νπνηαδήπνηε κειέηε ή 

πξνγξακκαηηζκφο γηα δαζηθά έξγα, φηαλ ν ζπλνιηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ελ ιφγσ Γαζαξρείνπ γηα 

πξνθαηαζηαιηηθά δαζηθά έξγα, κεηά βίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 14.000€!    
20

 Όπσο ελδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη ζε άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο (Γεσξγηνπνύινπ-νπιηώηε,1-7-2007, 

www.kathimerini.gr), φπνπ παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ Γαζαξρείσλ, ην ζχλνιν θαη 

ησλ 40 δαζνιφγσλ πνπ είραλ πξνζιεθζεί ζηα δαζαξρεία ηεο Πεινπνλλήζνπ ην 2003, έρεη κεηαθηλεζεί ζε 

θεληξηθέο Τπεξεζίεο, ελψ ζην Γαζαξρείν Σξίπνιεο έρεη απνκείλεη κφλν ν δαζάξρεο. Μεγάιν είλαη θαη ην 

πξφβιεκα έιιεηςεο δαζν(ζεξν) θπιάθσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηπνιίεο θαη πξνιεπηηθά 

έξγα (πρ.θαζαξηζκφ εχθιεθηεο βιάζηεζεο). Ζ επηηήξεζε αηνλεί, ελψ ε ζεξνθχιαμε, απφ αξκνδηφηεηα θξαηηθή 

θαη ζπληαγκαηηθά (άξ.24) θαηνρπξσκέλε, έρεη παξαρσξεζεί ζε θνξέα Ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηελ Κπλεγεηηθή 

πλνκνζπνλδία Διιάδνο (‘Σαρπδξόκνο’, 8-7-2007, η.509). 
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πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη, φηαλ είλαη λα παξζνχλ θξίζηκεο απνθάζεηο, σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (δηάζσζε θαηνηθηψλ-ππνδνκψλ), ζε βάξνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ δαζηθνχ. 

Δλ κέζσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ (2007), φηαλ 

ην ζχζηεκα δαζνππξφζβεζεο έθηαζε λα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο Κξίζεο, δίλνληαο κάρε, 

κέζσ αληίμνσλ θιηκαηηθψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζε εθαηνληάδεο κέησπα πνπ 

εθδειψλνληαλ ηαπηφρξνλα, νη θαηαγγειίεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Έγηλε ιφγνο γηα αλχπαξθην 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, γηα ιάζνο θαηαλνκή θαη ζπληνληζκφ δπλάκεσλ θαη κέζσλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ Πάξλεζα, φπνπ ε θσηηά εληνπίζζεθε λα θαηαθαίεη ηνλ 

ππξήλα ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηελ εθδήισζή ηεο, ππνζηεξίρζεθε 

φηη θαηέξξεπζε ην ζχζηεκα εληνπηζκνχ θαη αλίρλεπζεο (απφ αέξνο θαη εδάθνπο) πνπ είρε 

αλαπηχμεη ην Π (Σξάηζα, 8-7-2007, Σν ΒΗΜΑ). Έγηλε ιφγνο γηα ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε 

κφληκν πξνζσπηθφ (πάλσ απφ 4.000 θελέο νξγαληθέο ζέζεηο), γηα θαθή θαη ειιηπή εθπαίδεπζε 

ησλ επνρηθψλ δαζνππξνζβεζηψλ, γηα αλαίηηεο απνζηξαηεχζεηο Αμησκαηηθψλ ηνπ Π, ελφςεη 

κάιηζηα αληηππξηθήο πεξηφδνπ, γηα εθαηνληάδεο ππξνζβεζηηθά θιηκάθηα πνπ ηδξχζεθαλ ζε 

φιε ηε ρψξα, ρσξίο πξφλνηα γηα επαξθή επάλδξσζή ηνπο (ηακνύιεο 2007,www.eaps.gr), 

γηα εζθαικέλε δηαζπνξά θαη ζπληήξεζε ησλ ελαέξησλ κέζσλ, γηα αδπλακία ζπληνληζκνχ 

ησλ ελαέξησλ κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο (Μπίηζηθα-Βπζνύιθαο, 22-7-2007, Σν ΒΗΜΑ, 

Γεσξγηνπνύινπ-νπιηώηεο, 1-7-2007, Η Καζεκεξηλή).  

Ζ δηαθξίβσζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ απνηειεί, θπζηθά, αληηθείκελν πνπ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο, ε νπνία δελ απνζθνπεί λα αμηνινγήζεη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο επηινγέο ηνπ Π. Γελ κπνξεί φκσο λα ακθηζβεηεζεί ην γεγνλφο φηη, φπσο 

δηαπηζηψζεθε ζε ζπδεηήζεηο κε έκπεηξα ππεξεζηαθά ζηειέρε, ηα κέζα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Π είλαη πνιιαπιάζηα ζε ζρέζε κ’ απηά πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε Γαζηθή Τπεξεζία πξηλ 

ην 1998. Θεσξείηαη δε εζθαικέλε ε άπνςε φηη ηα ελαέξηα κέζα δαζνππξφζβεζεο δελ 

επαξθνχλ, αθνχ ε Διιάδα είλαη ε ρψξα ηεο Δ.Δ. κε ην κεγαιχηεξν ζηφιν εζληθψλ ελαέξησλ 

κέζσλ. Ζ αλαγσγή, άιισζηε, ηεο ελαέξηαο πξνζβνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε παλάθεηα, 

έρεη νδεγήζεη ζπρλά ηνπο επηηειείο ηεο δαζνππξφζβεζεο ζε απξνζπκία ρξεζηκνπνίεζεο 

επίγεησλ κέζσλ ζε θξίζηκα πεξηζηαηηθά, θπξίσο ζε νξεηλά κέησπα. 

Τπάξρεη, φκσο θαη θάηη άιιν. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζπδεηείηαη αξθεηά εάλ θαη θαηά 

πφζν ε βεβηαζκέλε (θαηά πνιινχο) θαη ζπλνιηθή κεηαθνξά ηεο επζχλεο δαζνππξφζβεζεο 

ζην Π, ην 1998, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή απνςίισζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο, έρεη βιάςεη ηελ ππφζεζε ηεο θαηαζηνιήο. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη, φια απηά ηα 

ρξφληα, ην πξνζσπηθφ ηνπ Π έρεη ζπκβάιεη, ζπρλά κε απηνζπζία θαη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, 
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ζηελ θαηάζβεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δίλαη, φκσο, δηαθνξεηηθφ λα έρνπλ κέξνο ηεο 

επζχλεο αληηκεηψπηζεο θαη νη δαζηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη, εμ’ αληηθεηκέλνπ, θπθινθνξνχλ 

ζε εηήζηα βάζε κέζα ζηα δάζε θαη γλσξίδνπλ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην είδνο θαη ηε 

δνκή ηεο βιάζηεζεο, ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο, ηελ πξφζβαζε ζηνπο δαζηθνχο δξφκνπο 

θαη εηδηθέο ηερληθέο θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ. 

Καηά ηνλ Γηεπζπληή ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο 

Γ.Γ.Π.Π., θ. Φ. Θενδψξνπ, δαζνιφγν, δχν είλαη νη βαζηθέο αξρέο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. Ζ πξψηε αθνξά ηελ θαιή γλψζε ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ θαη ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ 

ηεο πεξηνρήο (δαζηθά κνλνπάηηα, βιάζηεζε, θιπ.). Ζ δεχηεξε αθνξά ηε ιεγφκελε 

‘αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά’ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππξθαγηάο (Behave Analysis), φπνπ 

εμεηάδνληαη εηδηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπληεινχλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη εμάπισζε κηαο 

ππξθαγηάο (ιεηηνπξγία ‘ηξηγψλνπ’ ηεο ππξθαγηάο, ηνπνγξαθία, θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

θαηάζηαζε ηεο θαχζηκεο χιεο). Ζ γλψζε ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

καδί κε ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε 

ελφο αξρηθνχ επηπέδνπ (ζηφρνπ) θαηαζηνιήο, θαηά ηελ θξίζηκε ψξα ηεο αξρηθήο θάζεο 

εθδήισζεο κηαο ππξθαγηάο. Ζ επηζηεκνληθή απηή γλψζε παξέρεηαη ζπλήζσο ζε εηδηθά 

ζρνιεία θαηάξηηζεο ή πξνγξάκκαηα, θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε, εμάιινπ, 

ησλ ππξθαγηψλ, εηδηθά ζε νξεηλά δάζε, απαηηείηαη γλψζε ηνπ ηφπνπ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Bovio 1997, ζην: 

Eftichidis et al 1997). Απαηηείηαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηε 

δαζηθή πξάμε. Απηφ ην γλσξίδεη θαιά ν θφζκνο πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηα νξεηλά 

νηθνζπζηήκαηα (γεσξγνί, θηελνηξφθνη, πινηφκνη, δαζνιφγνη), ε εκπηζηνζχλε θαη 

ζπλεξγαζία ηνπ νπνίνπ πξέπεη δηαξθψο λα αλαδεηείηαη. 

  Καηά ηελ αλσηέξσ άπνςε, φκσο, νη δπλάκεηο ηνπ Π.. δε δηαζέηνπλ γλψζε σο πξνο 

ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, αιιά σο πξνο ηελ ‘ηξέρνπζα ζπκπεξηθνξά’ ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. Οη απνθάζεηο ηνπο θηλνχληαη κε γλψκνλα ηελ αληίδξαζε ζε κηα, ήδε 

εμειηζζφκελε, θαηάζηαζε, βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο απεηιήο γηα αλζξψπνπο, θαηνηθίεο ή 

ππνδνκέο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, πνπ είλαη ε πξνηεξαηφηεηα δηαθχιαμεο θαη δηάζσζεο ησλ 

αγαζψλ πνπ θηλδπλεχνπλ άκεζα. Υσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ην πφζν επλφεηε είλαη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, ζπρλά δελ αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά ηελ έλλνηα ηεο θαηαζηνιήο. 

πκπεξαζκαηηθά, κηα εμήγεζε γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ 

θαηαζηνιήο, πηζαλφλ λα έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ελφο λεθάιηνπ δηαιφγνπ γηα επαλαθνξά 

νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία. 
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5.2 Ζ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 

Δπηρεηξψληαο κηα απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη, απφ ηε θχζε 

ηνπ, ην δήηεκα ηεο δαζνππξφζβεζεο εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, απνηειεί πξνλνκηαθφ ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ε νπνία έρεη ηελ 

πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηε ζχζηαζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηηθνχ 

κεραληζκνχ. Ζ νξγάλσζε, σζηφζν, αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ Σ.Α., σο 

εθείλν ην επίπεδν δηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγεί εγγχηεξα θαη ακεζφηεξα ζηελ επίιπζε ηνπηθψλ 

δεηεκάησλ, ππαγνξεχεηαη φρη κφλν γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο, αιιά θπξίσο απφ ηελ 

επζχλε ησλ ΟΣΑ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ινγηθφ λα επηθπιάζζεηαη ξφινο ζεκαληηθφο θαη 

πνιπδηάζηαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, πξφιεςε, ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζηνιή, 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, πιαηζίσζε θαη ππνζηήξημε 

εζεινληψλ, αλάιεςε θαη ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ.  

Αλακέλεηαη λα αζθεί πξφιεςε, κε πινπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ έξγσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ ή ηε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο, φπσο θαζαξηζκνί βιάζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκέο ή θαηνηθίεο, θαζψο θαη απνςηιψζεηο 

ζηηο δψλεο κίμεο δαζψλ-πφιεσλ. Να πξνλνεί γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ 

(αλεμέιεγθηεο ή κε) ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο. Να ζρεδηάδεη, ελφςεη ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζήο ηνπο, ζε λνκαξρηαθφ, δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ επίπεδν, κε ζχγθιεζε ησλ 

πληνληζηηθψλ Ννκαξρηαθψλ θαη πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ (.Ν.Ο. θαη .Σ.Ο.), 

φπνπ, κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ επηηήξεζεο δαζψλ θαη 

αλαγγειίαο ππξθαγηψλ ζε εζεινληέο. Να ελεκεξψλεη θαη λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο γηα 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ ηηο 

ππξθαγηέο. Να θαηαζηξψλεη δξάζεηο ηνπηθήο εκβέιεηαο, αμηνπνηψληαο θάζε δηαζέζηκε πεγή, 

απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο κέρξη ηνπηθνχο ή ηδησηηθνχο πφξνπο. 

Αλακέλεηαη γηα ηνπο Ννκάξρεο θαη Γεκάξρνπο λα θηλεηνπνηνχλ θαη λα ζπληνλίδνπλ 

ηε δηάζεζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά αλαγθαίσλ κέζσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, 

πξνο ην ζθνπφ ηεο θαηαζηνιήο, λα παξέρνπλ ζπλεξγαζία θαη θάζε ππνζηήξημε ζην έξγν ησλ 
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ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ θαη λα ζπγθαινχλ ηα νηθεία ΝΟ θαη ΣΟ, πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ έξγνπ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ππξθαγηψλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ επηηπρή ή φρη ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη, αλά πεξίπησζε, 

νη ηνπηθνί θνξείο ζπγθεθξηκέλεο, ζεζκηθά πεξηγξαθφκελεο, δξάζεηο, ην δεηνχκελν είλαη  θαηά 

πφζν ε Σ.Α. δηαζέηεη ηα κέζα, αιιά πάλσ απ’ φια ηε δπλακηθή, πξνθεηκέλνπ ε ζπλεηζθνξά 

ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ λα κεγηζηνπνηεζεί θαη λα απνδψζεη θαξπνχο.  

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ην κέγεζνο, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επξσζηία ελφο ΟΣΑ. Δίλαη θπζηθφ 

πρ. Γήκνη κε πγηή νηθνλνκηθά λα δηνρεηεχνπλ κεγαιχηεξν κέξνο πφξσλ ηνπο ζε δξάζεηο 

ππξνπξνζηαζίαο, πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή 

ππνζηήξημε εζεινληψλ, φπσο ελδεηθηηθά ζπκβαίλεη ζε αξθεηνχο ΟΣΑ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Αηηηθήο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ππξθαγηψλ, σζηφζν, είλαη βέβαην φηη δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε 

φξνπο ρξεκαηνδόηεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη ΟΣΑ θαη χλδεζκνη φιεο ηεο ρψξαο 

ρξεκαηνδνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ (.Α.Σ.Α. 

Ππξνπξνζηαζίαο) γηα εθηέιεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ή 

απνξξνθνχλ ζρεηηθά θνλδχιηα απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σ.Α. Παξφια απηά, 

ε θαθνδηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, ε ζπαηάιε πφξσλ ή δηάζεζή ηνπο γηα δξάζεηο άζρεηεο κε 

ελέξγεηεο ππξνπξνζηαζίαο (πρ. ζπληήξεζε θαη θαιισπηζκφ πεδνδξνκίσλ, θάιπςε ηξερφλησλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θιπ.) απνθαιχπηεη, ζπρλά, ην κέγεζνο 

ηεο αληθαλφηεηαο ηεο Σ.Α. λα δξάζεη απνδνηηθά . Σν πξφβιεκα επηηείλεηαη απφ ηελ έιιεηςε 

δηεμαγσγήο νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη 

ζχλλνκε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ απφ ηνπο ΟΣΑ.  

Απηφ πνπ ζίγνπξα ραξαθηεξίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Σ.Α. είλαη 

κηα ‘κνηξνιαηξηθή’ εμάξηεζε απφ ηηο εθάζηνηε επηινγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θάλεη ε 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο δπλακηθήο πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηνπο θαξπνχο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο. Μέρξη ζήκεξα, ε δηαρείξηζε ησλ 

ππξθαγηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ έρεη ππάξμεη ζπληεξεηηθή. Απνηειεί ζπλήζσο ηππηθή εμεηδίθεπζε, 

ζην θιεηζηφ γεσγξαθηθφ επίπεδν ηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ πνπ 

γίλεηαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ή Ννκνχ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

ην πξφβιεκα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ έρεη άκεζε ππεξηνπηθή δηάζηαζε θαη απαηηεί 

δεκηνπξγηθέο ζπλεξγαζίεο θαη θνηλή δξάζε κε φκνξνπο ΟΣΑ.  Ζ δξάζε ηνπο ηείλεη λα 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα φξηα νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ηίζεληαη, θαη’ έηνο, απφ 

ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο. Οπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ζε 
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εμνπιηζκφ θαη κέζα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο απνδίδεηαη ζπρλά απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ζην 

κηθξφ φξην ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ζπληζηψληαο έλδεημε ηεο αδπλακίαο ηνπο λα 

εμεχξνπλ πεγέο ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Διιείπεη, γεληθά, απφ ηελ Σ.Α. ην ζηνηρείν 

ηεο απηνδύλακεο δξάζεο θαη αλάιεςεο θαηλνηόκσλ πξσηνβνπιηώλ θαη ζπλεξγαζηώλ ζην πεδίν 

αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ.  

Ζ απηνδχλακε, φκσο, ζπλεξγαηηθή δξάζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ απνηειεί ην θξίζηκν 

εθείλν κέγεζνο πνπ κπνξεί λα δψζεη ην (ρξνληθφ θαη πνηνηηθφ) πιενλέθηεκα ζηνλ ηνπηθφ 

κεραληζκφ λα θαηαζηέιιεη άκεζα θάζε ζπκβάλ, πξνιακβάλνληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

δπζθίλεηνπ, ιφγσ κεγέζνπο, ππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ. Απνηειεί φξν γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ζε ζπλζήθεο φπνπ απαηηείηαη ηαρεία δξάζε 

θαη άκεζεο απνθάζεηο. Πφζν άξαγε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε θαηάζηαζε θαηά ηηο θεηηλέο 

ππξθαγηέο εάλ ιεηηνπξγνχζε πιήξσο θάπνην πξνγξακκαηηζκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη 

αιιεινβνήζεηαο ησλ ΟΣΑ ζε πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ, αληί λα αλακέλεηαη σο παλάθεηα ε 

θξαηηθή θαηαζηνιή; Πφζν ζα σθεινχληαλ ν ζπληνληζκφο εάλ ε ιεηηνπξγία ησλ ΝΟ θαη 

ΣΟ ζηξεθφηαλ ζηελ επίηεπμε απηφλνκεο ζπληνληζηηθήο δξάζεο, αληί απιήο ππνζηήξημεο 

ηεο αληίζηνηρεο θξαηηθήο; 

Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ .Π.Α.Π.. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πεδίνπ φπνπ δηαζηαπξψλεηαη θαη ηέκλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

κε ηελ δξάζε ηεο Σ.Α. θαη ησλ ζεζκψλ ηεο, ζην ζέκα ησλ ππξθαγηψλ. Ζ δξάζε απηή 

ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ αξρώλ ηεο απηνλνκίαο – απηάξθεηαο ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Πεληειηθνχ. Ζ επηηπρία ζπλίζηαηαη ζην φηη ν χλδεζκνο ησλ ηνπηθψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο, 

θξίλνληαο φηη κνλαδηθή ιχζε, γηα ηελ απνθπγή θάζε λέαο θαηαζηξνθήο ηνπ Πεληειηθνχ ζην 

κέιινλ, είλαη ε αλάιεςε άκεζεο δηαδεκνηηθήο δξάζεο, κε νξγαλσκέλν ζχζηεκα εληνπηζκνχ 

θαη πξνζβνιήο θάζε εζηίαο ππξθαγηάο, πξηλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ επίζεκνπ ππξνζβεζηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

Δθεί πνπ δφζεθε ε κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ην θνκκάηη ηνπ ζπληνληζκνύ. Μάιηζηα, 

ν .Π.Α.Π. πέηπρε θάηη ζεκαληηθόηεξν απφ ηελ απιή ελζσκάησζε θνξέσλ ηεο πεξηνρήο 
·
 

θαηάθεξε λα εληάμεη, ζε έλα εληαίν θαη κειεηεκέλν ζρεδηαζκφ, δπλάκεηο θαη κέζα ησλ ΟΣΑ 

πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα δχν δηαθνξεηηθψλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Αηηηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο), δεκηνπξγψληαο έλα επηπιένλ επίπεδν ζπληνληζκνύ, πέξαλ απηνχ 

πνπ παξέρεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο Ννκαξρηψλ θαη .Ν.Ο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ππξθαγηάο κπήθε ζηε ζσζηή βάζε. Ζ απνζπαζκαηηθή αλάιεςε δξάζεσλ απφ 

θάζε ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο παξαγλψξηδε ην γεγνλφο, φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ βαζηθνχ 
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πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Πεληέιεο (πξνζηαζία απφ ππξθαγηέο) δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί κε θαηάηκεζε δξάζεσλ, ζηα πιαίζηα ελφο απζαίξεηνπ δηνηθεηηθνχ δηαρσξηζκνχ 

αλά Ννκαξρία. Σν πξφβιεκα ήηαλ θνηλφ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ίδηεο γηα φινπο.  

εκαληηθφ επίηεπγκα ηνπ .Π.Α.Π. απνηειεί αλακθίβνια ε ζχζηαζε ζπληνληζηηθνχ 

Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ, παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην 199 

.Δ.Κ.Τ.Π.., ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ιεηηνπξγεί εηδηθφ επηρεηξεζηαθφ θέληξν γηα 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. Μέζα απ’ απηφ, ζπληνλίδεη θαη δηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη άκεζε θαηαζηνιή. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ ηα ππξνθπιάθεηα θαη ηηο 

νκάδεο επηηήξεζεο, ηηο αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθψλ ηεο κέζσλ 

θαηαζηνιήο. Δλεκεξψλεη ηηο Ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο θαη επηθνηλσλεί καδί ηνπο. 

πγθεληξψλεη θαη θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο θαη πεξηβαιινληηθά αηηήκαηα πνιηηψλ. 

Κηλεηνπνηεί ηνπο εζεινληέο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο νξγαλψλεη. Πξνζθέξεη, ζε εηδηθφ ρψξν 

ηνπ, άκεζε αξσγή θαη είδε πξψηεο αλάγθεο, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπλεηζθνξά πνιπδηάζηαηε, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο απαηηεί νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία. 

Ζ απαξίζκεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ .Π.Α.Π. ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνζθνπεί 

λα εμηδαληθεχζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο κφλν ζεζκνχ. ίγνπξα ππάξρνπλ αξθεηέο 

αηέιεηεο, αιιά θαη πνιιέο θαηλνχξηεο ηδέεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ. Όηαλ αλαινγηζζεί, 

φκσο, θαλείο φηη ζε πεξηνρέο, φπσο ε Πάξλεζα, πνπ θάεθαλ νινζρεξψο, δελ ππήξραλ νχηε 

ππξνθπιάθεηα νχηε θάπνηα κνξθή νξγαλσκέλεο δξάζεο ή ζπληνληζκνχ απφ ηνπηθά θέληξα 

επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζπζηήζεη νη νηθείνη ΟΣΑ, δηαπηζηψλεη φηη ε 

πηνζέηεζε παξφκνησλ κνληέισλ ζα ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ζεκαληηθφηαησλ 

θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αγαζψλ (Παπαζηαζνπνύινπ,1-8-2007,Διεπζεξνηππία).   

Κιείλνληαο ηελ παξάζεζε ησλ δηαπηζηψζεσλ, δε κπνξεί λα κε γίλεη αλαθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εζεινληηζκνύ ζηελ Σ.Α.. Μία απνηχπσζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο 

επηρεηξήζεθε ήδε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Κεθ.4). Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, σο γεληθή 

παξαηήξεζε, ε έιιεηςε ελφο μεθάζαξνπ πιαηζίνπ πξνζέιθπζεο, έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ (ηφζν ηνπ Π φζν θαη ηεο ΓΓΠΠ), ε αδπλακία αληηθεηκεληθήο 

δηαθξίβσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ θαη ε έιιεηςε 

θαλφλσλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, πξνο ην ζθνπφ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ 

ηελ Πνιηηεία. 

Ο ζεζκφο ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε ζηελ Σ.Α. δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη φζν ζα έπξεπε, 

ηνπιάρηζηνλ φζν ζε άιιεο ρψξεο, γηαηί, παξά ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο (Ν.1951/91), πνηέ δελ ππήξμε ε αλαγθαία πξνεξγαζία θαη θξνληίδα 
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(Παπαγεσξγίνπ 2006). ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ειάρηζηνη Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί 

θαη Κιηκάθηα, θπξίσο ιφγσ (νηθνλνκηθήο) αδπλακίαο ησλ ΟΣΑ λα ηνπο νξγαλψζνπλ ή 

ζπληεξήζνπλ ζσζηά, θαζψο κάιηζηα νη ππνρξεψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, είλαη πνιιέο. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ δαζνππξφζβεζεο ππνλνκεχεηαη θαη απφ 

ηελ αδπλακία ηεο ΓΓΠΠ λα  παξάζρεη έλα νξζφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

έιιεηςε ζαθψλ θξηηεξίσλ δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη ε απνπζία ειέγρσλ, δεκηνπξγεί 

αληζφηεηεο, επλνψληαο νκάδεο πνπ νηθεηνπνηνχληαη θνλδχιηα παξακέλνληαο ζηελ αδξάλεηα 

θαη αδηθψληαο άιιεο, πεξηζζφηεξν δξαζηεξηνπνηεκέλεο (Φηιηππόπνπινο 2005, 

www.fireman.gr). Παξάιιεια, ε έληαμε ησλ εζεινληψλ ζε ζρήκαηα πνπ νξγαλψλνπλ θνξείο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζπρλά  απνπξνζαλαηνιίδεη ηε δξάζε ηνπο θαη ηελ θαηεπζχλεη ζε 

ελέξγεηεο πνπ ιίγν έρνπλ λα θάλνπλ κε πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνππξφζβεζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νκάδσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα 

ηεο Σ.Α., γίλεηαη, ζηελ πξάμε, απφ Αμησκαηηθνχο ηνπ Π, απφ εθπαηδεπηέο πνπ θαινχληαη 

απφ ην εμσηεξηθφ, ην ΔΚΑΒ, ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ θαη γεληθά απφ κηα πιεζψξα θνξέσλ πνπ 

επηιέγνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα θάζε εζεινληηθή νκάδα λα έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζεζπηζζεί ζηελ Διιάδα θάπνην θξηηήξην πηζηνπνίεζεο 

θαη θαηαγξαθήο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απηέο νη νκάδεο θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ αλαιφγσο, ην νπνίν θπζηθά είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη, εηδηθφηεξα, ηεο 

Γ.Γ.Π.Π. 

 

 

5.3 Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο  

 

 Ζ ζχγρξνλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απαηηείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ελεξγφηεξν θαη 

δπλακηθφηεξν ξφιν ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ ζέζε 

απηή δελ δηαηππψλεηαη σο επρή, αιιά πξνθχπηεη απφ ηηο πξαγκαηηθέο δπλάκεηο θαη 

πξννπηηθέο πνπ πεξηθιείεη ε Σ.Α., σο ζεζκφο πνπ έρεη ηε δχλακε λα θηλεηνπνηεί, λα 

επαηζζεηνπνηεί, λα ελζσκαηψλεη ηνπηθέο δπλάκεηο, λα αθνπγθξάδεηαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ θαη ην θπξηφηεξν, λα γίλεηαη αληηθείκελν απνδνρήο θαη 

λνκηκνπνίεζεο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
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 Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν ξφινο ησλ ΟΣΑ απαηηείηαη λα είλαη ζύγρξνλνο, θαηλνηόκνο θαη 

δεκηνπξγηθόο. Οθείιεη λα μεπεξλά ηελ απιή δηαρείξηζε ζεζκηθά αλαηηζέκελσλ θαζεθφλησλ 

θαη αξκνδηνηήησλ, λα δηαζέηεη ζηνηρεία απηφλνκεο δξάζεο θαη λα επηδηψθεη ζπλερψο 

απηάξθεηα ζε κέζα, δπλακηθφ θαη πφξνπο. Οη ΟΣΑ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θάζε δπλαηή 

ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πινπνίεζε ζπλεξγαζηψλ κπνξεί λα γίλεηαη 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία Γηθηχσλ, ηελ εθηέιεζε θνηλψλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε ζέζπηζε 

θνηλψλ θνξέσλ θαη νξγάλσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη δαζνππξφζβεζεο. Ζ απφ θνηλνχ δξάζε ησλ 

ΟΣΑ είλαη, πιένλ, φξνο επηβίσζεο ησλ ίδησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (φπσο απνδείρζεθε 

πεξίηξαλα κε ηηο πξφζθαηεο θσηηέο), απαξαίηεηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηφζν 

πνιπζχλζεηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο, φπσο νη ππξθαγηέο. 

 Ωο βαζηθή πξφηαζε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ δξάζεσλ ησλ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ππξθαγηψλ, ηίζεηαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ πξννπηηθψλ 

πνπ πξνζθέξεη ε δεκηνπξγία πλδέζκσλ ΟΣΑ. Ο ζρεδηαζκφο ζηα πιαίζηα ελφο πλδέζκνπ ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ δηαδεκνηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ππξνπξνζηαζίαο, κε πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ θαη ηνλ αλαγθαίν θαηακεξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ. Ηδεαηά, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθά ζρέδηα επέκβαζεο, κε 

αλάπηπμε δπλακηθψλ κεζφδσλ επηηήξεζεο, επηθπιαθήο θαη πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο ζην 

αξρηθφ ηεο ζηάδην. Ζ πεξίπησζε ηνπ .Π.Α.Π. ίζσο ζα έπξεπε λα κειεηεζεί, σο πξφηαζε πνπ 

θαηαθέξλεη λα ζπλδπάζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαγθαηφηεηεο. Ζ δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ, ζε επξχηεξε θιίκαθα, ζα κπνξνχζε, 

ελδερνκέλσο, λα εμεηαζζεί. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ πνπ επηκεξίδνληαη, ιφγσ θνηλήο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο, ε νξγάλσζε ησλ δξάζεψλ ηνπο θαηά ην παξαπάλσ πξφηππν, δηεπθνιχλεηαη απφ 

ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ ζηόρσλ, πνπ ζπκθέξεη φινπο λα πινπνηεζνχλ.  

 Οη πξναλαθεξφκελεο δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο ζα παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζέιθπζε, ππνζηήξημε θαη ελεξγνπνίεζε εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Ο 

εζεινληηζκόο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ησλ 

πλδέζκσλ. Απηφ απαηηεί ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ έληαμεο, πηζηνπνίεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε δξάζεηο επηηήξεζεο-

πεξηπνιηψλ-αξρηθψλ επεκβάζεσλ θαηαζηνιήο. Ζ πξναγσγή ηνπ εζεινληηθνχ πλεχκαηνο ζα 

πξέπεη λα μεθηλά απφ ηε κηθξή ειηθία. Κη εδψ ε ζπλεηζθνξά ησλ ΟΣΑ κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθφηαηε, κε ηε δηεμαγσγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρνιεία ή ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ θαη δξαζηήξησλ αηφκσλ ζε δξάζεηο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ ή πνιηηηζηηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ θέληξσλ. 
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Με φπνηνλ ηξφπν θαη αλ πινπνηνχληαη νη δηαδεκνηηθέο δξάζεηο, απαηηείηαη λα 

εληάζζνληαη ζε έλα γεληθό θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, γεληθή ηδέα ελεξγεηψλ, πξνθαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα, σο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πξνο ηε ρξεκαηνδόηεζε 

εηδηθφηεξα, απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ πλδέζκσλ απφ ην ΤΠΔΓΓΑ γηα έξγα θαη 

δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ απζηεξνχο ειέγρνπο θαη ζα δηελεξγείηαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζύλλνκεο ρξήζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ. Οη ίδηνη νη χλδεζκνη, εμάιινπ, αλακέλεηαη λα ζηεξίδνπλ ελαιιαθηηθά ηηο 

δξάζεηο ηνπο ζε θάζε άιιε δπλεηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα 

αμηνπνίεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ, εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ρνξεγηψλ ή άιισλ πεγψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Πξνηείλεηαη, ζπκπιεξσκαηηθά, ε 

ζέζπηζε εηδηθώλ ηνπηθώλ εηζθνξώλ γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ή ε ζχζηαζε 

εηδηθώλ ηνπηθώλ Σακείσλ γηα δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη, 

κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηδηαίηεξα ξππνγφλεο θαη αληηνηθνινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ. 

Σέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνπο πλδέζκνπο θαη ΟΣΑ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηνπο, πξνο ην ζθνπφ ηεο 

πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δεκηνπξγία θεληξηθήο δεκνζηόηεηαο πνπ ζα θαηαζηήζεη ηηο ζρεηηθέο 

πξνζπάζεηεο γλσζηέο ζε έλα επξχηεξν ππεξηνπηθό θνηλό. 
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