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Α. Ειςαγωγή 

Ζ ρψξα καο κε έθηαζε 132.000.000 ζηξέκκαηα κέρξη ζήκεξα δηαηξείην ζε 13 Πεξηθέξεηεο (Νφκνο 
1622/1986 ΦΔΚ 92 Α’). Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
ηξνπνπνηήζεθαλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο Πίλαθεο 1 θαη 2.θαη ζηνλ Υάξηε 1. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ρέδην Καπνδίζηξηαο - Καιιηθξάηεο 

 
Παιαηό θαζεζηώο (Καπνδίζηξηαο) 
(Ν.2539 ΦΔΚ 244/97) 

Καζεζηώο Καιιηθξάηε 
(N. 3852 ΦΔΚ 87/10). 

Γήκνη 

Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ. πλνιηθά 910 δήκνη 
θαη 124 θνηλφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη είραλ 
πξνθχςεη απφ ζπλελψζεηο ην 1997 κε ηνλ 
«Καπνδίζηξηα». 

Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ. Πεξηνξηζκφο ζε 325 δήκνπο κέζσ 
εζεινληηθψλ ή αλαγθαζηηθψλ ζπλελψζεσλ. Αλάιεςε 
κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ λνκαξρηψλ. Γηαηξνχληαη ζε 
δεκνηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη νπζηαζηηθά κε 
ηνπο δήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 
δηαηξνχληαη ζε θνηλόηεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηα 
παιαηά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

Ννκαξρίεο 

Γεπηεξνβάζκηνη ΟΣΑ. πλνιηθά 57 
λνκαξρίεο θαη 19 επαξρεία. 
Αθνινπζνχζαλ ην ρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε 
λνκνχο, εθηφο απ' ηελ Αηηηθή. 

Καηαξγήζεθαλ. 

Πεξηθέξεηεο 

πλνιηθά 13. Τπεχζπλεο γηα ην 
ζπληνληζκφ ησλ ΟΣΑ, ηνλ έιεγρν 
λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο πεξηθεξεηάξρεο 
δηνξηδφηαλ απ' ηελ θπβέξλεζε. 

Παξέκεηλαλ ζηα ίδηα γεσγξαθηθά φξηα, αιιά πιένλ 
απνηεινχλ δεπηεξνβάζκηνπο ΟΣΑ κε αηξεηφ πεξηθεξεηάξρε 
θαη ζπκβνχιην. Αλάιεςε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
λνκαξρηψλ. 

Απνθεληξσκέλεο 
Γηνηθήζεηο 

Γελ ππήξραλ πλνιηθά 7. Ο επηθεθαιήο ηνπο (γεληθφο γξακκαηέαο) 
δηνξίδεηαη απ' ηελ θπβέξλεζε. Αλέιαβαλ ζε γεληθέο 
γξακκέο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ παιαηψλ πεξηθεξεηψλ. 

 

 
ΥΑΡΣΖ 1. Ζ λέα δηαίξεζε ζύκθσλα κε 
ηνλ Καιιηθξάηε.  

 

Κάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε πεξηθέξεηα. Με 
καχξε γξακκή ρσξίδνληαη νη πεξηθεξεηαθέο 

ελφηεηεο, κε ιεπθή νη δήκνη 
 

 

Ζ Γαζηθή Τπεξεζία είλαη ν θνξέαο 
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ 
δαζψλ αιιά θαη ν ππεχζπλνο θνξέαο 
επηηήξεζεο, δαζνηερληθήο επνπηείαο θαη 
δαζνπνιηηηθήο ησλ κε δεκνζίσλ δαζψλ. 

ήκεξα νη πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο 
Τπεξεζίεο είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ελψ επηηειηθφ 
ξφιν έρεη ε Κεληξηθή Γαζηθή Τπεξεζία πνπ 
ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Ζ ΓΓΑ & 
ΠΓ & ΦΠ έρεη σο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηελ 
εηζήγεζε γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ επνπηεία ηεο 
εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηα 
δάζε θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ζχληαμε 
πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ δαζηθήο 
αλάπηπμεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε 
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηελ Οξγάλσζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ‚ ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ελίζρπζε ησλ 
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Υψξαο κε 
ηελ Δ.Δ., ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_(%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.minenv.gr/
http://www.minenv.gr/
http://www.minenv.gr/
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ππξθαγηψλ, ηελ επεμεξγαζία θαη απνζηνιή ζηελ ΔΔ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 αξζ. 5), ηηο ηξίηεο 
Υψξεο θαη ηνπο δηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΠΓ 352 ΦΔΚ 124 Α’/1991). 

Ζ Κεληξηθή Γαζηθή Τπεξεζία αλαβαζκίζηεθε ηειεπηαία ζε Δληαίν Γηνηθεηηθφ Σνκέα κε ηίηιν «Δηδηθή 
Γξακκαηεία Γαζψλ» (ΤΑ 23111 ΦΔΚ 855 Β’/2010) θαη απνηειείηαη απφ ηελ Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο 
θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΓΓΑ & ΠΓ & ΦΠ) πνπ απαξηίδεηαη απφ έμη (6) 
Γ/λζεηο θαη κία Τπνδ/λζε. 

 

Οη πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο είλαη ηα φξγαλα εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ 
θαη νδεγηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή ππεξεζία‚ αιιά 
θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ. 

Γηαθξίλνληαη ζε Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (επηά, κε Γεληθφ Γξακκαηέα δηνξηζκέλν), Πεξηθέξεηεο 
(13 ζπλνιηθά κε αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε θαη πξντζηάκελν Γεληθφ Γ/ληε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ 
Τπνζέζεσλ ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο), Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο (νη παιαηνί Ννκνί κε πξντζηάκελν 
Γ/ληε Γαζψλ ζηηο ΓΤ) θαη Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο (κε πξντζηάκελν Γαζαξρείνπ). 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηα θαη Καιιηθξάηε 

Καζεζηώο Καπνδίζηξηα (Ν.2539 ΦΔΚ 244/97) Καζεζηώο Καιιηθξάηε 

(N. 3852 ΦΔΚ 87/10). Πεξηθέξεηα Ννκνί Ννκαξρίεο 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Ννκφο Αηηηθήο 

Ννκαξρία Αζελψλ 

Γηνίθεζε Αηηηθήο 
Ννκαξρία Πεηξαηψο 

Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

Ννκαξρία Γπηηθήο Αηηηθήο 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 
Ννκφο Καξδίηζαο Ννκφο Μαγλεζίαο 

Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο 

Διιάδαο 

Ννκφο Λάξηζαο Ννκφο Σξηθάισλ 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο 

Ννκφο Βνησηίαο Ννκφο Φσθίδαο 

Ννκφο Δχβνηαο Ννκφο Φζηψηηδαο 

Ννκφο Δπξπηαλίαο 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

Ννκφο Αξθαδίαο Ννκφο Λαθσλίαο 

Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ 

Ννκφο Αξγνιίδαο Ννκφο Μεζζελίαο 

Ννκφο Κνξηλζίαο 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Διιάδαο 

Ννκφο Αραΐαο Ννκφο Ζιείαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 
Ννκφο Κέξθπξαο Ννκφο Λεπθάδαο 

Ννκφο Κεθαιιελίαο Ννκφο Εαθχλζνπ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
Ννκφο Υαλίσλ Ννκφο Λαζηζίνπ 

Γηνίθεζε Κξήηεο 
Ννκφο Ζξαθιείνπ Ννκφο Ρεζχκλνπ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο 

Θεζζαινλίθεο Ννκφο Πέιιαο 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

Ννκφο Υαιθηδηθήο Ννκφο Πηεξίαο 

Ννκφο Ζκαζίαο Ννκφο εξξψλ 

Ννκφο Κηιθίο 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

Ννκφο Γξάκαο Ννκφο Ρνδφπεο 

Ννκφο Έβξνπ Ννκφο Ξάλζεο 

Ννκφο Καβάιαο 

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 
Ννκφο Άξηαο Ννκφο Πξέβεδαο 

Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 

Ννκφο Ησαλλίλσλ Ννκφο Θεζπξσηίαο 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 

Ννκφο Φιψξηλαο Ννκφο Καζηνξηάο 

Ννκφο Γξεβελψλ Ννκφο Κνδάλεο 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 
Αηγαίνπ 

Ννκφο Υίνπ Ννκφο άκνπ 

Γηνίθεζε Αηγαίνπ Ννκφο Λέζβνπ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ Ννκφο Κπθιάδσλ Ννκφο Γσδεθαλήζνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)#.CE.94.CE.B9.CE.BF.CE.AF.CE.BA.CE.B7.CF.83.CE.B7_.CE.91.CF.84.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)#.CE.94.CE.B9.CE.BF.CE.AF.CE.BA.CE.B7.CF.83.CE.B7_.CE.98.CE.B5.CF.83.CF.83.CE.B1.CE.BB.CE.AF.CE.B1.CF.82_-_.CE.A3.CF.84.CE.B5.CF.81.CE.B5.CE.AC.CF.82_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.B4.CE.B1.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)#.CE.94.CE.B9.CE.BF.CE.AF.CE.BA.CE.B7.CF.83.CE.B7_.CE.98.CE.B5.CF.83.CF.83.CE.B1.CE.BB.CE.AF.CE.B1.CF.82_-_.CE.A3.CF.84.CE.B5.CF.81.CE.B5.CE.AC.CF.82_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.B4.CE.B1.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)#.CE.94.CE.B9.CE.BF.CE.AF.CE.BA.CE.B7.CF.83.CE.B7_.CE.A0.CE.B5.CE.BB.CE.BF.CF.80.CE.BF.CE.BD.CE.BD.CE.AE.CF.83.CE.BF.CF.85.2C_.CE.94.CF.85.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE.CF.82_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.B4.CE.B1.CF.82_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.99.CE.BF.CE.BD.CE.AF.CE.BF.CF.85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)#.CE.94.CE.B9.CE.BF.CE.AF.CE.BA.CE.B7.CF.83.CE.B7_.CE.A0.CE.B5.CE.BB.CE.BF.CF.80.CE.BF.CE.BD.CE.BD.CE.AE.CF.83.CE.BF.CF.85.2C_.CE.94.CF.85.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE.CF.82_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.B4.CE.B1.CF.82_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.99.CE.BF.CE.BD.CE.AF.CE.BF.CF.85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Α. 1. Σν πξόβιεκα ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηελ Διιάδα 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ 
ζπληειεί ζηε θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηελ αλαγέλλεζή ηνπο. Σα νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη ζε κεγάιν 
βαζκφ πξνζαξκνζκέλα ζηε θσηηά, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζπλήζσο ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαγελλεζνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κεηά απφ απηή. Καηά κέζν φξν έλα Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ 
δάζνο θαίγεηαη απφ ππξθαγηά απφ θπζηθά αίηηα θάζε 50 έσο 100 ρξφληα. Όκσο ζηε ζχγρξνλε 
Διιάδα ηα θπζηθά αίηηα επζχλνληαη κφλν γηα ην 5% ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Σν ππφινηπν 95% 
νθείιεηαη ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε δηαηάξαμε ηνπ θπζηθνχ ξφινπ 
ησλ ππξθαγηψλ κε ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο θαη ηελ εμάληιεζε ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηαππξηθήο αλαγέλλεζεο. Σν 
απνηέιεζκα είλαη πσο νη ππξθαγηέο απνηεινχλ πιένλ ηελ πην ζνβαξή απεηιή ησλ Διιεληθψλ 
Μεζνγεηαθψλ δαζψλ παξά ηελ εμέιημε ησλ κεραληθψλ κέζσλ ππξφζβεζεο θαη ηε δεκηνπξγία 
πεξηζζφηεξσλ ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πνιιά ελαέξηα κέζα. Ήδε ζε πνιιέο πεξηνρέο κε 
Μεζνγεηαθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα φπσο ζηελ Αηηηθή παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ 
δαζψλ ζε ζρέζε κε ηξεηο ή ηέζζεξεηο δεθαεηίεο πξηλ. Αθφκε θαη κε-Μεζνγεηαθά δάζε ζηα πςειά 
βνπλά ηηο ρψξαο έρνπλ αξρίζεη θαη αληηκεησπίδνπλ έληνλν πξφβιεκα ππξθαγηψλ πνπ ίζσο είλαη 
ζεκαληηθφηεξν θαζψο εθεί ε θπζηθή απνθαηάζηαζε είλαη δπζθνιφηεξε θαη ε πηζαλφηεηα κεγάιεο 
δηάβξσζεο θαη εξεκνπνίεζεο πςειφηεξε. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ γίλεηαη απαξαίηεην νη 
Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ 
θαζψο θαη φινη νη άιινη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ λα 
κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, Απηφ 
αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηε δηαρείξηζεο ησλ ππξθαγηψλ δειαδή ηελ πξφιεςε, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπο. Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη είλαη επθνιφηεξν θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν λα 
πξνιακβάλεηαη ε εθδήισζε κηαο ππξθαγηάο απφ ην λα θηλεηνπνηνχληαη επίγεηεο θαη ελαέξηεο 
δπλάκεηο γηα λα δψζνπλ κάρε θαηάζβεζεο, είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ε κέγηζηε δπλαηή έκθαζε 
ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ.  

 

Β. Πξόιεςε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ν ξφινο ηφζν ηεο Κεληξηθήο Γαζηθήο 
Τπεξεζίαο (Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ) φζν θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ 
επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφιεςή ηνπο θαη ηελ κεηαππξηθή απνθαηάζηαζε.  

 Χο πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη πξηλ ηελ 
έλαξμε κηαο ππξθαγηάο κε ζθνπφ: 

 Σε κείσζε ή εμάιεηςε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηψλ 

 Σε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εμάπισζεο θάζε εθδεινχκελεο ππξθαγηάο 

 Σε κείσζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

 Σελ χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ηθαλνχ λα εληνπίζεη γξήγνξα θάζε λέα ππξθαγηά θαη λα 
απνζηείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο απαηηνχκελεο δπλάκεηο γηα άκεζε θαηαζηνιή ηεο. 

Ζ Κεληξηθή Γαζηθή Τπεξεζία (Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε 
θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηε 
ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ επηθπιαθήο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαηά ηελ 
ζεξηλή πεξίνδν. Δπίζεο δηαζέηεη εθπξφζσπν ζην 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ, ζην θέληξν επηρεηξήζεσλ ηεο 
Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999) θαη ζηειερψλεη ην πληνληζηηθφ Κέληξν 
Γαζνπξνζηαζίαο (1591) ππνζηεξίδνληαο ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο δαζψλ κε ηελ απαξαίηεηε 
πιεξνθφξεζε πξνο ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 
(ρέδην Ξελνθξάηεο ΦΔΚ 423Β/10-4-2003). Γηα λα κεησζνχλ νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία ρξεηάδεηαη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε 
ζηελ πξφιεςε, λα ηνλσζεί θαη λα αλαδηαξζξσζεί ε δαζηθή δηαρείξηζε, λα επηηεπρζεί ν 
απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα, ε 
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θηλεηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεψλ ηνπο θαη λα αλαδεηρζεί 
ζε πξνηεξαηφηεηα ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ζην μεθίλεκά ηνπο. 

Ζ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηνπ πνπ, πσο, πφηε θαη γηαηί 
εθδειψλνληαη απηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πνιχηηκν εξγαιείν απνηειεί ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, 
αλάιπζε θαη κειέηε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππξθαγηέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ κε βάζε ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ παξειζφλησλ εηψλ εμάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 
 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη νη πην θαηαζηξνθηθέο ζπκβαίλνπλ 

ζπλήζσο απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ θαη ειάρηζηεο ην ππφινηπν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Σελ κεγαιχηεξε έμαξζε ζπκβάλησλ ηελ έρνπκε θαηά ζεηξά ηνπο κήλεο Αχγνπζην, 
επηέκβξην θαη Ηνχιην, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θακέλεο εθηάζεηο ηηο έρνπκε θαηά ζεηξά ηνπο κήλεο 
Αχγνπζην, Ηνχιην θαη επηέκβξην. Ζ αληηππξηθή πεξίνδνο ζηε ρψξα καο πξνζδηνξίδεηαη απφ 1εο 
Μαΐνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 998/79. 
 Ζ ψξα έλαξμεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο είλαη απφ ηηο 9 πκ έσο ηηο 10 κκ. Ζ κέγηζηε 

ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη πεξί ηηο 2 κκ θαη αθνινπζνχλ νη ψξεο 1 κκ, 3 κκ θαη 12 ην κεζεκέξη. ηηο 
ίδηεο ψξεο παξαηεξείηαη θαη ε κεγαιχηεξε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά.  
 Διάρηζηεο ππξθαγηέο εθδειψλνληαη λσξίο ην πξσί θαη θαηά ηηο κεηακεζνλχθηηεο ψξεο. 
Ζ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε θαη θαηαλφεζε 

ησλ αηηίσλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. Σα αίηηα απηά είλαη: 
α. Φπζηθά (θεξαπλφο, έθξεμε εθαηζηείνπ, ζπίζεο απφ πηψζε βξάρσλ θαη απηαλάθιεμε) θαη  
β. Αλζξσπνγελή πνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

Αηπρήκαηα 

 Βηνκεραληθά αηπρήκαηα 

 Σξνραία θαη αεξνπνξηθά αηπρήκαηα 
 Βιάβεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, θιπ. 

Ακέιεηεο 

 Απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ θαη άλακκα θσηηάο ζην δάζνο. 
 Γηάθνξεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο ε θαχζε μεξψλ ρφξησλ (θαιακηά). Σν 

θαηλφκελν απηφ ήηαλ πνιχ εληνλφηεξν θαηά ην παξειζφλ κε ηάζε κείσζεο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. 

 Απφξξηςε ζθνππηδηψλ ζην δάζνο. Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα εγθαηαιείπνληαη 
εχθιεθηεο χιεο, άρξεζηα είδε θαη απνξξίκκαηα κέζα ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο. 

 Καχζε ζθνππηδηψλ θαη ε χπαξμε αλεμέιεγθησλ ρσκαηεξψλ (ακέιεηα). Πνιινί δήκνη ηεο 
ρψξαο θαη αξθεηέο θνηλφηεηεο θαίλε ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη νη ρψξνη θαχζεο ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο βξίζθνληαη δίπια ζε δάζε. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γχξσ απφ ηνπο 
ζθνππηδφηνπνπο κε δψλεο απνςηισκέλεο βιάζηεζεο κεγάινπ πιάηνπο θαη ζπλερή θαηάβξεμε 
ηνπ γχξσ ρψξνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Οη ζθνππηδφηνπνη είλαη αηηία κεγάισλ ππξθαγηψλ 
ηδίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηζρπξνχο αλέκνπο απφ ηελ εθηίλαμε κηθξψλ θιεγφκελσλ ζσκαηηδίσλ 
πξνο ηε δαζηθή βιάζηεζε. Οη Γήκαξρνη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα ζηε ιήςε 
κέηξσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ζηε γχξσ πεξηνρή. 

 Γηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε εμνρηθέο θαηνηθίεο. 
 Κάπληζκα κειηζζψλ. 
 Πεδία βνιήο ηνπ ζηξαηνχ. 
 Βξαρπθπθιψκαηα ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ. 
 Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θπλεγψλ. 

Πξνκειεηεκέλνπο Δκπξεζκνύο 

Ηζειεκέλνη εκπξεζκνί από άηνκα ππεύζπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο 
 Δκπξεζκνί γηα απνθφκηζε νθέινπο (αιιαγή ρξήζεσλ γεο, εμαζθάιηζε εξγαζίαο, θιπ.) 
 Καχζε βνζθνηφπσλ. Οη βνζθνί θαίλε ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπο βνζθνηφπνπο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ ρφξησλ θαη αθαλζψλ, έηζη ψζηε λα βιαζηήζεη λέν ρφξην ρσξίο λα 
εκπνδίδεηαη απφ ηελ ππεξθείκελε μεξή βιάζηεζε 

Χξήζε ππξθαγηάο γηα εθδίθεζε 

 Βαλδαιηζκνί, εμηξεκηζηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 
Δκπξεζκνί από άηνκα κε ηθαλά λα αληηιεθζνύλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπο 

 Δκπξεζκνί απφ αλήιηθνπο 
 Δκπξεζκνί απφ ππξνκαλείο θαη άιινπο ςπρνπαζείο. 
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Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ ππξθαγηψλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο (θξάηε 
κέιε ηεο Δ.Δ), ε Διιάδα, παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε θαηά κέζν φξν θαηγφκελε επηθάλεηα θαηά 
ππξθαγηά. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ εχθιεθηεο βιάζηεζεο θαη θιίκαηνο ν νπνίνο 
απμάλεη ηε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο γίλεηαη κεγαιχηεξε ιφγσ 
ηνπ δηάζπαξηνπ ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο καο (επεηξσηηθφο θαη λεζηψηηθνο ρψξνο) αιιά θαη 
πηζαλφηαηα ζε θάπνηεο αδπλακίεο ηνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο. Δπίζεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 
θάπνην βαζκφ θαη ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Ζ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ απφ ηνπο παξαδαζφβηνπο πιεζπζκνχο πνπ αζθνχζαλ παξαδνζηαθά 
επαγγέικαηα (ξεηηλνθαιιηέξγεηα‚ βνζθή, μχιεπζε θιπ), είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα 
ζπζζψξεπζε θαχζηκεο χιεο θαη ηελ απνπζία ηνπ αλζξψπνπ απφ ην δάζνο. Έηζη απμήζεθε ε 
δπλακηθή ησλ ππξθαγηψλ ελψ παξάιιεια ράζεθε ε γλψζε θαη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ 
ππξθαγηψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, ζπλεπηθνπξνχζεο ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 
 

Β.1. Πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζήκεξα 

Με ηνλ Ν.2612 (ΦΔΚ 112/Α/1998) ε επζχλε θαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζηνιήο ησλ 
ππξθαγηψλ ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο, έρεη αλαηεζεί ζην Ππξνζβεζηηθά ψκα. ηελ 
αξκνδηφηεηα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 
Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο αλήθεη ε πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (Άξζξν 1). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ φισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο (Ν. 3013/2002). ηα πιαίζηα απηά εθδίδεη 
θάζε έηνο εγθχθιην κε ζέκα «ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ» κε ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη νη δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ νθείινπλ λα 
αλαιάβνπλ νη επί κέξνπο θνξείο (ΟΔ, ΓΔΖ, ΝΟ, ΟΣΑ, Τπνπξγεία, Γαζηθέο Τπεξεζίεο θιπ) 
θαζψο θαη ε απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 
ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
 εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ παίδνπλ ηα έξγα ππνδνκήο πνπ είλαη κέξνο ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Σα έξγα απηά, αθνξνχλ φια ηα δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο. Δθηφο απφ ηα έξγα, ε πξφιεςε ησλ 
ππξθαγηψλ πεξηιακβάλεη θαη θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δξάζεηο. Σα έξγα θαη νη δξάζεηο απηέο, πνπ 
ζπλδπαδφκελα έρνπλ ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Έξγα θαη εξγαζίεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηα νπνία είλαη 
ππεχζπλε ε Γαζηθή Τπεξεζία θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δγθαηάζηαζε δεμακελψλ λεξνχ 

 Δγθαηάζηαζε παξαηεξεηεξίσλ – ππξνθπιαθίσλ 

 Γηαρείξηζε ησλ δαζψλ κε θαηάιιεινπο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 
ηνπο ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 

 Δξγαζίεο κείσζεο ηεο θαχζηκεο δαζηθήο βιάζηεζεο ηνπ ππσξφθνπ ζε επηιεγκέλεο 
ζπζηάδεο φπσο ζηα πξαλή δαζηθψλ δξφκσλ ζε απφζηαζε 30-50 m. 

 Καηαζθεπή, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αληηππξηθψλ 
δσλψλ. 

2. Μέηξα πξφιεςεο γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηψλ απφ γεσξγηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο. Τπεχζπλε ε 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

3. Αλάπηπμε ηεο θηινδαζηθήο ζπλείδεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε πξνγξάκκαηα 
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 
998 (ΦΔΚ 289 Α’ 1979) κε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο. πλππεχζπλεο 
είλαη ε Γαζηθή Τπεξεζία θαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 

4. Κάζε ρξφλν θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ζπλεδξηάδεη ην «Αξκφδην Όξγαλν» 
θαη απνθαζίδεη ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ 
ππξθαγηψλ ησλ Γαζψλ. ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο γηα ηνλ 
αληηππξηθφ αγψλα, ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ θαηά ησλ δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ 
θαη γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ησλ εκπιεθφκελσλ 
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Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ησλ ΟΣΑ θιπ., γηα ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα πνπ 
επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ απφ απηέο. 

5. Δπηηήξεζε ησλ δαζψλ (ππξνθπιάθηα, επίγεηεο θαη ελαέξηεο πεξηπνιίεο) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
αληηππξηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ. πλππεχζπλεο 
είλαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία (κε ηε ζπκκεηνρή θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 
κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο έρεη κεγάιε ζεκαζία ε απνηειεζκαηηθή 
δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ησλ ππξθαγηψλ θαη ε ζπιινγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθδήισζή ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζαλ ψζηε λα κπνξεί λα 
παξαθνινπζεζεί ε εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο, λα απνηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφιεςεο 
θαη ηεο θαηαζηνιήο θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ζην κέιινλ. ηα κέηξα απηά κπνξνχλ 
παξαδείγκαηνο ράξηλ λα εληαρζνχλ κεηαβνιέο ζηε λνκνζεζία φπνπ ελδείθλπηαη θαη ε γεληθή 
πξνψζεζε ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα αίηηα ππξθαγηψλ (π.ρ. θαηαιχηεο απηνθηλήησλ). Απφ 
ηα παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε ζπκβνιήο φισλ ησλ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ 
βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ππξθαγηέο πνπ ζα απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαρείξηζή ηνπο ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ρψξαο. 

Σφζν ηα έξγα φζν θαη νη δξάζεηο πξφιεςεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεδηάδνληαη, νξγαλψλνληαη θαη 
εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. Ο πξνθαηαζηαιηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο, πνπ έρεη 
επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη «αληηππξηθφ ζρέδην», απνηειεί κέξνο ηεο πξφιεςεο (γίλεηαη πξηλ ηελ 
πεξίνδν ησλ ππξθαγηψλ) θαη ιεηηνπξγεί σο ν ζχλδεζκνο κεηαμχ απηήο θαη ηεο θαηαζηνιήο. 

 

Β.2. θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ αληηππξηθνύ ζρεδίνπ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο 

θνπφο ηνπ αληηππξηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε 
κία πεξηνρή θαη ν ζρεδηαζκφο αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ άκεζα θαη 
κεζνπξφζεζκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαζψο θαη ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ή πιεζίνλ απηψλ. 

χκθσλα κε ηελ Δ(93) 1619 ΣΔΛΗΚΟ / 24-06-1993 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ 
ιήθζεθε ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. 2158/1992 «γηα ηελ 
ππξνπξνζηαζία ησλ θνηλνηηθψλ δαζψλ» ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο έρεη ηαμηλνκεζεί σο 
δψλε πςεινχ θηλδχλνπ σο πξνο ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Απφ απηφ πξνθχπηεη ηφζν ε ζεκαζία ηνπ 
αληηππξηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ην φηη αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο 
ππξθαγηέο, ν αξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
θηλδπλεχζνπλ θαη βέβαηα ε θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, επηηάζζνπλ ηε 
ζχληαμε ελφο νινθιεξσκέλνπ αληηππξηθνχ ζρεδίνπ. ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ πξέπεη: 

o λα εθηηκεζνχλ κε θαηάιιεια θξηηήξηα ν θίλδπλνο ππξθαγηψλ θαη ν ρξνληθφο θαη ρσξηθφο 
θαζνξηζκφο πεξηνρψλ κε πςειφηεξν θίλδπλν 

o λα θαηαγξαθνχλ ηα πθηζηάκελα έξγα θαη ππνδνκέο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

o λα πξνηαζνχλ ηεξαξρηθά, κε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, έξγα θαη δξάζεηο γηα 
θάζε πεξηνρή, αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έξγα πξφιεςεο (αληηππξηθέο δψλεο, αληηππξηθνχο δξφκνπο, πδαηνδεμακελέο, 
παξαηεξεηήξηα, ζπληήξεζε δξφκσλ, δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο θιπ.) πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 
πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα εηήζησλ δαζηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 12030 Φ.109.1./99 (ΦΔΚ 713/Σ.Β’ /19-05-1999). 

 

Β.3. ρέδηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

ηελ έδξα θάζε Γαζηθήο Τπεξεζίαο (Γαζαξρείν ή Γ/λζε αλ δελ ππάξρνπλ Γαζαξρεία) 
εθπνλνχληαη θαη ζπληάζζνληαη ζρέδηα πξφιεςεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ αληηππξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 5 ηεο 12030 Φ.109.1/10-5-1999 
ΚΤΑ/ΦΔΚ 713/Β/19-5-1999). 
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Βάζε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ αληηππξηθνχ ζρεδίνπ είλαη κία εκπεξηζηαησκέλε «αλάιπζε απεηιήο» 
γηα ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, επάλσ ζηελ νπνία δνκνχληαη ηφζν ηα κέηξα πξφιεςεο φζν θαη ε 
πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαηαζηνιή. Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηνπλ ε θαηαλνκή θαη ην κέγεζνο 
ηνπ θηλδχλνπ απφ ππξθαγηέο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, αιιά θαη ην πηζαλφ κέγεζνο κηαο 
θαηαζηξνθήο. 

Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απεηιήο απφ κηα νπνηαδήπνηε 
θαηαζηξνθή είλαη: 

 Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαηλνκέλνπ 
 Ζ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 
 Οη απεηινχκελεο αμίεο 

Δηδηθά γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ηα ζηνηρεία απηά είλαη : 
 Πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο 
 Έληαζε ηνπ κεηψπνπ ηεο ππξθαγηάο 
 Απεηινχκελεο αμίεο 

Έηζη ην επίπεδν απεηιήο ζε θάζε ζεκείν ζην ρψξν κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ην γηλφκελν: 
Απεηιή = Πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο Υ Έληαζε ηνπ κεηψπνπ Υ Απεηινχκελεο αμίεο 
Παξαδείγκαηα παξαγφλησλ πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο 
 Ηζηνξηθφ εθδήισζεο ππξθαγηψλ 
 Φπζηθά αίηηα 
 Υξήζεηο γεο 
 Γίθηπα ΓΔΖ 
 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (κφληκνη, επηζθέπηεο) 
 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

Παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ηαρχηεηαο εμάπισζεο 
ππξθαγηάο 

 Γείθηεο θηλδχλνπ 
 Κιηκαηνινγία ππξθαγηάο 
 Κιίζε 
 Κάιπςε βιάζηεζεο 
 Σχπνο θαχζηκεο χιεο 
 Πνζφηεηα θαχζηκεο χιεο 

Παξάγνληεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο εθηηκψληαη νη αμίεο πνπ θηλδπλεχνπλ: 
 Εσή 
 Τπνδνκέο / δίθηπα 
 Πεξηνπζίεο 
 Πνιηηηζηηθέο αμίεο 
 Γαζνπνλία (έκθαζε ζηα θακέλα δάζε πνπ είλαη ππφ θπζηθή ή ηερλεηή αλαδάζσζε) 
 Αηζζεηηθέο αμίεο θαη αμίεο αλαςπρήο κε έκθαζε ζηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο θαη ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο) 
 Αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο 
 Βηνπνηθηιφηεηα 

Σα βήκαηα γηα ηελ αλάιπζε απεηιήο έρνπλ σο εμήο: 
 πγθέληξσζε ραξηψλ θαη ινηπψλ δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ απεηιή 
 Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ  
 πλδπαζκφο ησλ ραξηψλ γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ραξηψλ ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο απεηιήο  
 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή ραξηψλ 
 Αμηνπνίεζε ησλ ραξηψλ γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ έξγσλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν αθξηβέζηεξα γίλεη ε αλάιπζε απεηιήο ηφζν ηζρπξφηεξε θαη πην 
αληηθεηκεληθή είλαη ε βάζε γηα λα απνθαζηζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη έξγα πξφιεςεο. Γηα ηελ 
επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο απεηιήο απαηηείηαη ε αμηνπνίεζε 
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ φπσο ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, GPS, δνξπθνξηθή 
ηειεπηζθφπεζε, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εξγαιεία αλάιπζήο ηνπο θιπ. θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε 
δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο δαζηθήο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ κε χπαξμε φκσο 
ελφο ράξηε αλάιπζεο απεηιήο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ άκεζα νη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, δελ 
απνηειεί παξάγνληα απνηξνπήο απφ ηε δεκηνπξγία αληηππξηθνχ ζρεδίνπ. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη ε 
θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ εθηίκεζεο ηεο αλάιπζεο απεηιήο, έζησ θαη κε εκπεηξηθή 
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αξρηθά πξνζέγγηζε θαη ε κειινληηθή αλαβάζκηζε ηεο αλάιπζεο θαζψο βειηηψλνληαη ηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία, γλψζεηο θαη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο. Παξαθάησ δίλνληαη θαη πξνηάζεηο γηα 
απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Κεθ. Β.5). 

Όζνλ αθνξά ηνπο ράξηεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην αληηππξηθφ ζρέδην απηνί πξέπεη λα είλαη 
θιίκαθαο 1:50.000 ή κεγαιχηεξεο (ςεθηαθνί κε ηνλ Νφκν 3882/2010). ε απηνχο πξέπεη λα 
απνηππψλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ηεο αξκφδηαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο: 

1. Υάξηεο ηεο Διιάδνο κε ηελ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή ζέζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο 
(Πξνζαλαηνιηζηηθφο ράξηεο) 

2. Υάξηεο ησλ νξίσλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ Γαζαξρείνπ θαη άιισλ δαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 
ησλ εδξψλ ησλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο 

3. Υάξηεο θαηαλνκήο ηχπσλ δαζηθήο θαη αγξνηηθήο βιάζηεζεο (π.ρ. ζπζηάδεο κε αείθπιια 
πιαηχθπιια, δάζνο ειάηεο, δάζνο νμπάο, δάζνο ραιεπίνπ πεχθεο, ειαηψλαο, ρνξηνιίβαδν, θιπ.) 
(βαζηθφ γηα ηελ ζχληαμε ράξηε επθιεθηφηεηαο θαη αλάιπζεο απεηιήο κε ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα 3) 

4. χληαμε νηθνινγηθνχ ράξηε κε ηνλ βαζκφ επθιεθηφηεηαο θαη θαπζηκφηεηαο 

5. χληαμε ράξηε αλάιπζεο απεηιήο ζε πξφζθνξε θιίκαθα 

6. Υάξηεο εθηάζεσλ κε θπζηθή αλαγέλλεζε ή ηερλεηή αλαδάζσζε 

7. Υάξηεο ηδηνθηεζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο (δεκφζηεο θαη κε-δεκφζηεο 
εθηάζεηο) γηα δηεπθφιπλζε ηεο ρσξνζέηεζεο έξγσλ 

8. Υάξηεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ν κειεηψκελνο δαζηθφο ρψξνο. Απνηππψλνληαη νη 
επηθίλδπλεο γηα αλάθιεμε πεξηνρέο κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

9. Υάξηεο ηεο ππάξρνπζαο αληηππξηθήο νξγάλσζεο (ππξνθπιάθηα – παξαηεξεηήξηα -
ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο & ζηαζκνί) 

10. Υάξηεο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηηο δηαζηαπξψζεηο 
θαζψο θαη ηηο αληηππξηθέο ισξίδεο - (δξφκνη) 

11. Υάξηεο ησλ Γξπκψλ, ησλ κλεκείσλ ηεο θχζεο, ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ – επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ κε νπνηνδήπνηε ζεζκηθφ θαζεζηψο θαη ε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπο 

12. Υάξηεο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ βηφηνπσλ 

13. Υάξηεο ησλ πεξηνρψλ Natura 

14. Υάξηεο ζεκείσλ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο εληφο δαζψλ φπσο ησλ αξραηνινγηθψλ, 
ηζηνξηθψλ ρψξσλ, κνλέο, θαηαζθελψζεηο, θάκπηλγθ, θαηαιχκαηα, ρηνλνδξνκηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α. 
δξαζηεξηνηήησλ 

15. Υάξηεο θακέλσλ εθηάζεσλ θαηά έηνο ππξθαγηάο (φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θεξχμεηο απηψλ 
σο αλαδαζσηέσλ) 

16. Υάξηεο ππξθαγηψλ κε ηα ζεκεία έλαξμεο ππξθαγηψλ (ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ) 

17. Υάξηεο αλνηθηψλ ρψξσλ πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αζθαινχο ζπγθέληξσζεο δπλάκεσλ 
θαη πιηθψλ (πξνηεηλφκελα ζεκεία ζπγθέληξσζεο δπλάκεσλ, ζέζεηο πξνζγείσζεο ειηθνπηέξσλ) 

18. Υάξηεο πδαηνπαξνρψλ (δεμακελέο, ιίκλεο, πεγέο, ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί θιπ.) 

19. Υάξηεο κε ηηο ππαίζξηεο ρσκαηεξέο-ζθνππηδφηνπνπο 

20. Υάξηεο κε ηα δίθηπα πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη εάλ είλαη δπλαηφλ δηθηχνπ ελαεξίσλ 
θαισδηψζεσλ ηεο ΓΔΖ πςειήο ηάζεο 

21. Υάξηεο κε ηα πεδία βνιήο ηνπ ζηξαηνχ, ηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα αεξνδξφκηα θαη ηα 
ειηθνδξφκηα 

Δπίζεο, ην αληηππξηθφ ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κε ρσξηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο φπσο 
ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 

1. Γ/κα θξίζηκνπ πεξηφδνπ ησλ ππξθαγηψλ. 

2. Γ/κα θξίζηκσλ εκεξψλ (εβδνκάδαο). 

3. Γ/κα θξίζηκσλ σξψλ ηεο εκέξαο. 

4. Γ/καηα ζρέζεσλ ζπρλφηεηαο έθαζηνπ θιηκαηηθνχ παξάγνληνο. 

5. Γ/καηα ζρέζεο ηεο θαηαζηξεπηηθφηαο (θαείζα έθηαζε) θαη έθαζηνπ θιηκαηηθνχ παξάγνληνο. 

Αθφκε απαηηνχληαη ελεκεξσκέλνο θαηάινγνο δηεπζχλζεσλ θαη ηειεθψλσλ φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ – ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ (ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί, αζηπλνκία, 
ιηκεληθφ, ΟΣΑ θιπ.), θαζψο θαη εζεινληψλ θαη ηδησηψλ κε κεραλήκαηα ρξήζηκα γηα ηελ θαηάζβεζε, 
δαζεξγαηψλ, θιπ. 

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3882/2010 (ΦΔΚ 166/22-9-2010) πεξί ηεο «Δζληθήο 
Τπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ» ππνρξενχληαη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα ζπληάζζνπλ, 
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ηεξνχλ θαη επηθαηξνπνηνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή ηα παξαπάλσ αξρεία θαη λα ηα δηαζέηνπλ ζηηο 
ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο. 

Τπελζπκίδεηαη ε χπαξμε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηνρψξνπ «http://geodata.gov.gr» θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
δηεχζπλζε «http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&Itemid=10» απφ φπνπ είλαη 
δηαζέζηκα δεδνκέλα ρξήζηκα ζαλ βαζηθφ ππφβαζξν γηα λα επηθαζήζνπλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. 
Δίλαη βέβαηα πηζαλφ λα απαηηεζεί δηφξζσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνρψξνπ φπνπ ππάξρνπλ 
απνθιίζεηο. 

 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε, ζε ζπλελλφεζε κε ηα φκνξα δαζαξρεία, ηα φξηα ησλ 
γεηηνληθψλ ραξηψλ (δηαθνξεηηθψλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ), λα ελψλνληαη. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη 
αθνχ ε πεξηνρή επζχλεο ηεο εθάζηνηε ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 
δαζαξρεία. 
 

Β.5. Υξήζηκα - γεληθά ζηνηρεία 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο Γαζηθήο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, αιιά 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ ράξηεο κε πεξηνρέο 
πην επαίζζεηεο – επηθίλδπλεο κε κεγάιν αξηζκφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (ράξηεο 2). 

Ο ράξηεο 2 κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ράξηε 3 ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ζεσξνχκελεο 

επηθίλδπλεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 575/1980. Απφ ηε ζχγθξηζε πξνθχπηεη φηη έρνπλ απμεζεί 

ζεκαληηθά νη πεξηνρέο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ππξθαγηέο νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζε 

ρακειφ πςφκεηξν αιιά εθηείλνληαη θαη ζηελ δψλε ηεο Γξπφο (πάλσ απφ 600 m.). Δπίζεο σο 

επηθίλδπλεο ζεσξνχληαη θαη εθηάζεηο κε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο εμ αηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ππξθαγηψλ ζε απηέο. 

 

 

ΥΑΡΣΖ 2. Δπηθηλδύλσλ - επαίζζεησλ 
πεξηνρώλ ζε Γαζηθέο ππξθαγηέο κε βάζε 
ηα ζηνηρεία 10εηίαο ηνπ Π.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΑΡΣΖ 3 Δπηθίλδπλσλ εθηάζεσλ κε ην 
ΠΓ. 575/1980 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

εκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ αλάιπζε απεηιήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ν πίλαθαο 3 ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη κία θαηάηαμε επθιεθηφηεηαο θαη θαπζηκφηεηαο αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα 

βιάζηεζεο (ζπγθφκσζε), ηελ χπαξμε ή κε ππσξφθνπ θαη ην πςφκεηξν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ν 

θάζε ηχπνο βιάζηεζεο. Ζ επθιεθηφηεηα θαη ε θαπζηκφηεηα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πίλαθα 

νξίδνληαη σο θαησηέξσ: 
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 Χο επθιεθηόηεηα νξίδεηαη (ζπγθξηηηθά) ε δπλακηθή γηα εχθνιε έλαξμε θαη γξήγνξε εμέιημε 

κηαο ππξθαγηάο κέρξη ηελ αλάπηπμή ηεο ζηε κέγηζηε έληαζε θαη ηαρχηεηά ηεο. Γηα ηα πςειά 
δάζε ζηελ εθηίκεζε απηή ζπλππνινγίδεηαη ε επθνιία κε ηελ νπνία κηα ππξθαγηά 
κεηαηξέπεηαη ζε ππξθαγηά θφκεο. Τςειφηεξε επθιεθηφηεηα ζπλεπάγεηαη αλάγθε γηα 
ηαρχηεξν εληνπηζκφ θαη απνζηνιή δπλάκεσλ πξψηεο πξνζβνιήο. Πξσηίζησο βέβαηα 
απαηηείηαη έκθαζε ζηελ πξφιεςε. 

 Χο θαπζηκόηεηα νξίδεηαη ε κέγηζηε (δπλαηή) έληαζε κηαο ππξθαγηάο ζηνλ δεδνκέλν ηχπν 

βιάζηεζεο ππφ θαηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εμάπισζε ηεο 
ππξθαγηάο. Γηα ηα πςειά δάζε ε έληαζε απηή αθνξά ππξθαγηέο θφκεο. Τςειφηεξε 
θαπζηκφηεηα ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ πνπ 
ιακβάλνπλ δηαζηάζεηο θαη επνκέλσο απαηηνχλ εθηφο απφ ηελ πξνζπάζεηα λα πξνιεθζεί ε 
εμέιημε ζε κεγάιε ππξθαγηά θαη ηελ έγθαηξε δηάζεζε ηζρπξψλ θαη θαιά νξγαλσκέλσλ θαη 
ζπληνληζκέλσλ επίγεησλ θαη ελαέξησλ δπλάκεσλ θαηάζβεζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο απεηιήο ε θαπζηκφηεηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, ζαλ κία πξψηε πξνζέγγηζε, σο ππνθαηάζηαην ηεο «έληαζεο ηεο ππξθαγηάο». 
Αληίζεηα, ε επθιεθηφηεηα κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. χπαξμε δξφκσλ) 
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο «πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ ηχπσλ βιάζηεζεο ζηελ 10βαζκε θιίκαθα 
επθιεθηφηεηαο θαη θαπζηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα δελ είλαη επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλε αιιά πην πνιχ εκπεηξηθή θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ ζχκθσλα κε 
επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ επξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 Με ηελ ρξήζε ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ καο, ππνθεηκεληθά ζα κπνξνχζακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ράξηε αλάιπζε απεηιήο κε ηελ βνήζεηα ηεο παξαθάησ πεξηγξαθήο: 

Γεκηνπξγνχκε ηνπο ηξεηο ζεκαηηθνχο ράξηεο βαζκνινγψληαο ηνπο ζε θιίκαθα 1-10 ησλ νπνίσλ 

ε ζχλζεζε - γηλφκελν ζα καο δψζεη ηνλ ηειηθφ ράξηε εθηίκεζεο απεηιήο. 

 Πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε απηνχ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αίηηα ησλ ππξθαγηψλ θαη ε 

επθιεθηφηεηα ηεο βιάζηεζεο, π.ρ. ν κεγαιχηεξνο βαζκφο θηλδχλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο 

ππάξρεη εθεί πνπ ζπλππάξρεη ε πην εχθιεθηε βιάζηεζε κε απμεκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

ή άιινπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ππξθαγηέο, παξαζεξηζηηθά 

πεξηβάιινληα, δηάζπαξηνη νηθηζκνί εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ, πεξηαζηηθά πεξηβάιινληα, κηθηή 

δψλε Γάζνπο - Οηθηζκψλ - γεηηλίαζε αγξνηηθήο κε δαζηθή γε, παξφρζηεο πεξηνρέο, 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, ΓΔΖ, θ.ι.π. Ο κηθξφηεξνο βαζκφο θηλδχλνπ ππάξρεη εθεί πνπ δελ ππάξρεη 

εχθιεθηε βιάζηεζε θαη είλαη ειάρηζηε ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, θαη ζε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο πξνθχπηνπλ ελδηάκεζνη βαζκνί θηλδχλνπ. 

 Έληαζε ηνπ κεηψπνπ ηεο ππξθαγηάο 

Δδψ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ιακβάλνληαη ππφςε ε θαπζηκφηεηα ηεο βιάζηεζεο θαη νη 

θπζηθέο ή ηερληθέο δηαθνπέο ηεο ζπλέρεηαο ηεο. Ο πίλαθαο 3 ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζηήιε δίλεη ηελ 

θαπζηκφηεηα. Έηζη, π.ρ. ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο εμάπισζεο ζα είλαη ζηελ βιάζηεζε κε ηελ 

κεγαιχηεξε θαπζηκφηεηα θαη ρσξίο δηαθνπέο ηεο ζπλέρεηάο ηεο θαη ν κηθξφηεξνο θίλδπλνο 

εμάπισζεο ζηελ βιάζηεζε κε ηελ ειάρηζηε θαπζηκφηεηα θαη κε κεγάιεο δηαθνπέο ζηε ζπλέρεηα. 

 Απεηινχκελεο αμίεο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηεο αμίαο ηεο δαζηθήο γεο, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πίλαθα απνηίκεζεο 

δεκηψλ. Όπνπ απεηινχληαη νηθηζκνί ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ε αμία παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαη 

φπνπ δελ απεηινχληαη εγθαηαζηάζεηο θαη ε γε έρεη ηελ κηθξφηεξε αμία φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο, 

εθεί ε εθηίκεζή ηεο απεηινχκελεο αμίαο παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ηξηψλ ραξηψλ είηε κε δηαθάλεηεο είηε κε εθαξκνγή GIS ζα καο δψζεη ηνλ ηειηθφ 

ράξηε, ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαη πηζαλφλ λα πξνζαξκφζνπκε πξηλ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 
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θαη λα δνχκε αλ φλησο ηα ζεκεία έλαξμεο ησλ ππξθαγηψλ θαη νη θακέλεο εθηάζεηο πέθηνπλ εληφο 

ησλ πεξηνρψλ πνπ εκείο εθηηκήζακε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία φηη ε απεηιή είλαη κεγαιχηεξε. 

Υξεζηκνπνηνχκε ινηπφλ ην ράξηε απηφ γηα λα ηεξαξρήζνπκε ηα απαηηνχκελα έξγα θαη δξάζεηο 

αξρίδνληαο πξψηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ε απεηιή εθηηκήζεθε κεγαιχηεξε. 

ΠΗΝΑΚΑ 3. Καηάηαμε επθιεθηόηεηαο θαη θαπζηκόηεηαο αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα 
βιάζηεζεο (ζπγθόκσζε), ηελ ύπαξμε ή κε ππσξόθνπ θαη ην πςόκεηξν 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βιάζηεζε Ππθλόηεηα Τπώξνθνο Τςόκεηξν Δπθιεθηόηεηα Καπζηκόηεηα 

Κσλνθφξα  <40% Ναη 0-600 9 8 

Κσλνθφξα  40-70% Ναη 0-600 10 10 

Κσλνθφξα  >70% - 0-600 9 10 

Κσλνθφξα  <40% Ναη 600-1200 6 8 

Κσλνθφξα  40-70% Ναη 600-1200 8 9 

Κσλνθφξα  >70% Όρη 600-1200 7 9 

Κσλνθφξα  Όιεο Ναη / Όρη  >1200 3 7 

Πιαηχθπιια <40% Ναη 0-600 4 6 

Πιαηχθπιια 40-70% Ναη 0-600 5 7 

Πιαηχθπιια >70% - 0-600 4 7 

Πιαηχθπιια <40% Ναη 600-1200 3 4 

Πιαηχθπιια 40-70% Ναη 600-1200 4 5 

Πιαηχθπιια >70% - 600-1200 4 5 

Πιαηχθπιια Όιεο Ναη / Όρη >1200 1 3 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) <40% Ναη 0-600 5 6 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) 40-70% Ναη 0-600 6 7 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) >70% Όρη 0-600 6 7 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) <40% Ναη 600-1200 4 3 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) 40-70% Ναη 600-1200 5 3 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) >70% - 600-1200 5 3 

Μηθηά (Κσλ. Πιαη.) Όιεο Ναη / Όρη >1200 2 3 

Θάκλνη <40% - 0-600 7 6 

Θάκλνη 40-70% - 0-600 8 7 

Θάκλνη >70% - 0-600 9 8 

Θάκλνη <40% - 600-1200 6 5 

Θάκλνη 40-70% - 600-1200 7 6 

Θάκλνη >70% - 600-1200 8 7 

Θάκλνη Όιεο - >1200 2 3 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα <40% - 0-600 3 3 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα 40-70% - 0-600 4 4 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα >70% - 0-600 5 5 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα <40% - 600-1200 2 2 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα 40-70% - 600-1200 3 3 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα >70% - 600-1200 4 4 

Βνζθφηνπνη κε δηάθελα Όιεο - >1200 1 2 

Διαηψλεο, ακπειψλεο 
θαζαξηζκέλνη 

Όιεο Όρη 
(ρφξηα) 

 1 2 

Διαηψλεο φρη 
θαζαξηζκέλνη 

Όιεο Ναη 
(ρφξηα) 

 7 6 

Ακπειψλεο φρη 
θαζαξηζκέλνη 

Όιεο Ναη 
(ρφξηα) 

 6 4 

ηηεξά (αζέξηζηα)  Ναη 
(ρφξηα) 

 7 5 

ηηεξά (θαιακηέο)   -  4 2 

Λνηπέο γεσξγηθέο 
θαιιηέξγεηεο 

 -  1 2 
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ΠΗΝΑΚΑ 4. Αξηζκόο Ππξθαγηώλ αλά Ννκό κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ Π.. 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (ηνηρεία ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο) 

ΝΟΜΟΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μέσος όρος 

ΛΑΡΗΑ 608 564 1008 619 327 389 647 539 579 670 672 562 598,6666667 

ΖΛΔΗΑ 406 498 666 766 426 486 541 454 515 673 679 377 540,5833333 

ΑΗΣΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 432 441 679 763 402 439 485 535 512 586 600 395 522,4166667 

ΑΥΑΗΑ 323 335 624 659 514 544 688 664 494 518 536 367 522,1666667 

ΜΔΖΝΗΑ 263 318 400 454 407 411 509 391 357 532 491 240 397,75 

ΔΡΡΩΝ 228 311 434 460 329 211 342 277 318 497 525 378 359,1666667 

ΚΑΡΓΗΣΑ 259 205 350 242 115 201 286 317 422 588 525 537 337,25 

ΔΒΡΟΤ 196 626 580 599 210 232 246 120 106 451 393 233 332,6666667 

ΚΗΛΚΗ 242 335 378 643 220 257 292 248 285 423 279 230 319,3333333 

ΑΣΣΗΚΖ 311 363 384 268 238 352 285 221 207 311 333 255 294 

ΚΟΡΗΝΘΗΑ 311 340 363 375 265 213 345 271 178 263 322 188 286,1666667 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 280 385 476 577 257 166 205 191 170 188 222 159 273 

ΔΤΒΟΗΑ 108 167 460 325 209 292 252 204 253 330 382 255 269,75 

ΠΔΛΛΑ 160 170 284 404 249 134 232 264 250 393 330 285 262,9166667 

ΚΟΕΑΝΖ 240 258 411 631 221 120 301 290 151 177 237 90 260,5833333 

ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 213 347 326 450 278 249 232 294 221 244 158 99 259,25 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 52 88 366 317 259 246 362 361 258 281 299 180 255,75 

ΑΡΓΟΛΗΓΟ 228 206 343 338 261 314 299 245 127 284 207 205 254,75 

ΦΘΗΩΣΗΓΑ 227 225 370 347 246 272 268 215 177 237 221 192 249,75 

ΥΑΝΗΩΝ 283 340 304 227 166 248 291 237 150 221 293 147 242,25 

ΑΡΚΑΓΗΑ 220 150 317 288 239 256 271 192 176 263 209 135 226,3333333 

ΛΑΚΩΝΗΑ 210 232 309 222 174 152 159 203 214 277 288 185 218,75 

ΡΔΘΤΜΝΟΤ 181 308 279 211 185 348 238 156 125 156 182 128 208,0833333 

ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ 202 207 223 349 109 203 204 186 221 224 229 123 206,6666667 

ΡΟΓΟΠΖ 73 315 370 385 107 115 153 112 134 207 194 117 190,1666667 

ΒΟΗΩΣΗΑ 217 183 330 217 142 174 119 132 143 168 212 135 181 

ΚΑΒΑΛΑ 245 270 255 246 195 155 151 93 77 132 173 109 175,0833333 
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ΑΡΗΘΜΟ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (ηνηρεία ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο) 

ΝΟΜΟΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μέσος όρος 

ΞΑΝΘΖ 92 247 259 260 106 132 136 71 178 190 291 111 172,75 

ΓΡΑΜΑ 157 136 265 267 167 123 139 99 160 234 241 53 170,0833333 

ΚΔΡΚΤΡΑ 132 195 236 221 125 214 120 176 134 138 144 91 160,5 

ΑΡΣΑ 95 103 118 146 94 129 117 166 132 185 168 110 130,25 

ΜΑΓΝΖΗΑ 50 36 211 227 125 149 181 123 123 120 109 101 129,5833333 

ΖΜΑΘΗΑ 99 91 187 213 138 72 100 94 124 182 154 96 129,1666667 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 140 185 224 208 151 12 109 115 37 138 124 96 128,25 

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 144 61 144 192 78 61 109 135 185 176 126 120 127,5833333 

ΛΑΖΘΗΟΤ 82 130 116 89 107 112 139 196 132 147 110 156 126,3333333 

ΛΔΒΟΤ 61 129 134 123 69 212 127 120 70 61 196 142 120,3333333 

ΣΡΗΚΑΛΩΝ 199 175 140 196 69 69 73 68 66 121 150 81 117,25 

ΠΗΔΡΗΑ 183 172 198 216 116 87 105 90 48 53 46 51 113,75 

ΚΑΣΟΡΗΑ 143 152 150 300 82 79 81 71 57 85 48 34 106,8333333 

ΚΤΚΛΑΓΩΝ 32 65 72 92 72 133 103 94 105 145 185 177 106,25 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ 122 121 158 239 58 72 121 107 24 70 106 52 104,1666667 

ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ 64 119 126 49 99 134 126 120 87 107 109 75 101,25 

ΘΔΠΡΩΣΗΑ 75 130 128 139 89 114 83 102 61 20 109 139 99,08333333 

ΠΡΔΒΔΕΖ 83 94 100 70 54 88 88 124 78 81 155 99 92,83333333 

ΛΔΤΚΑΓΟ 69 92 124 119 79 105 72 71 72 95 134 63 91,25 

ΦΛΩΡΗΝΑ 73 48 139 244 22 41 59 58 28 108 59 38 76,41666667 

ΑΜΟΤ 35 69 125 91 49 87 77 63 13 43 59 58 64,08333333 

ΦΩΚΗΓΟ 39 29 63 130 65 74 66 55 54 93 55 25 62,33333333 

ΥΗΟΤ 44 50 33 37 38 46 57 70 53 89 73 54 53,66666667 

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 20 25 47 47 42 23 18 15 23 41 42 13 29,66666667 

ΤΝΟΛΟ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ 8.951 10.841 14.786 15.297 8.844 9.547 10.809 9.815 8.864 12.016 12.184 8.341 10.857,9 
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Β.4. Υξήζηκεο δηεπζύλζεηο ζην δηαδίθηπν. 

1. http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&Itemid=10 
Δδψ κπνξείηε λα βξείηε φια ηα ειεχζεξα γηα ρξήζε δεδνκέλα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαηά 

ππεξεζία (εληφο παξελζέζεσο είλαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έδσζε ειεχζεξα ε θάζε 
ππεξεζία). Παηψληαο ζηελ αληίζηνηρε ππεξεζία εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ελψ παηψληαο ζε 
ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν ζε αθήλεη λα επηιέμεηο ηνλ κνξθάξηζκν (format) ηνπ αξρείνπ πνπ ζέιεηο λα 
θαηεβάζεηο. Όια ηα αξρεία «θαηεβαίλνπλ» εθηφο απηά ηνπ θηεκαηνινγίνπ πνπ κπνξείο κφλν λα ηα 
δεηο. ηνλ παξαπάλσ ηζηνρψξν ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο έρεη θαηαρσξήζεη ηα εμήο δεδνκέλα: 

 Αηζζεηηθά Γάζε 

 Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

 Δζληθνί Γξπκνί 

 Δθηξνθεία Θεξακάησλ 

 Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο 

 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο 

 Λνηπνί ηφπνη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Οξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο 1εο ηάμεο 

 Οξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο 2εο ηάμεο 

 Οξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο 3εο ηάμεο 

 Οξεηλέο ιεθάλεο απνξξνήο 4εο ηάμεο 

ε φζνπο δελ δηαζέηνπλ πξφγξακκα γηα λα ηα «θαηεβάζνπλ» ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο επηιέγνπλ 
Υάξηεο (απφ ηηο κνξθέο SHP GML KML Υάξηεο) θαη έξρεηαη ην αξρείν λα ην δνπλ. Με θιηθ, ζε 
πεξηνρή ηνπ ράξηε (δεδνκέλσλ) δίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ (ην 
επηιεγκέλν ζέκα θαίλεηαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο θαη κε πνην ηξφπν απεηθνλίδεηαη 
δειαδή ηελ γξακκνζθίαζε πνπ έρεη). 

Ο ηζηνρψξνο ελεκεξψλεηαη δηαξθψο κε λέα δεδνκέλα ηα νπνία πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ 
ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη φκσο κία θαιή πξνζέγγηζε γηα λα «παηήζνπκε» ηα δηθά καο 
δεδνκέλα. 

ΠΗΝΑΚΑ 5. Γεκόζηα, Αλνηθηά Γεδνκέλα (ελεκέξσζε έσο 5/1/2011) 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (17/- ) 

Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (4/- ) 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (3/- ) 

Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ννκνχ Έβξνπ (2/- ) 

Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πεηξαηά (1/- ) 

Κηεκαηνιφγην Α.Δ. (1/- ) 

Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (6/- ) 

Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο (5/- ) 

σκαηείν 'ΓΗΑΕΧΜΑ' (1/- ) 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (10/- ) 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (1/- ) 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (40/- ) 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (7/- ) 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ (1/- ) 
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Γ. Οδηγίεσ για τον ςχεδιαςμό τησ αντιπυρικήσ προςταςίασ των Δαςών και των 

Δαςικών οικοςυςτημάτων 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί έξγν ππνδνκήο, εληαγκέλν ζην 
ηξηζππφζηαην ηεο δαζνπνληθήο δξαζηεξηφηεηνο: Πξνζηαζία - Βειηίσζε – Κάξπσζε, ζπλεπψο 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθαξκνδφκελε δαζηθή πνιηηηθή. 

Οη απαηηήζεηο ινηπφλ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
ζπκπίπηνπλ θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνχ ζθνπνχ ηεο δαζνπνλίαο, κε ηξφπν 
ψζηε λα ππφθεηληαη ζε έλα ζχζηεκα θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ γηα φιεο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο. 
πλεπψο ν ζρεδηαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ελφο δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί λα απνηειεί ηδηαίηεξν 
θεθάιαην κίαο ζχγρξνλεο δαζνπνληθήο κειέηεο ή αληηζέησο λα είλαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο 
ζπληάμεψο ηεο. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ αληηππξηθνχ αγψλα πξέπεη λα αμηνπνηεί θάζε επηζηεκνληθή κειέηε θαη λα 
βαζίδεηαη ζε αξρέο, επηδηψθνληαο ηελ βέιηηζηε αληηππξηθή πξνζηαζία. Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε 
θάπνησλ απφ ηηο αξρέο απηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εληαία θαη νκνηφκνξθε γλψζε θαη ρξήζε 
ηνπο απφ φινπο ηνχο ππεξεζηαθνχο θνξείο πνχ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ δεκηνπξγία κηαο κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, 
γίλεηαη ζε ηέζζεξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο βειηηψλεηαη ε πιεξφηεηά ηνπο: 

Φάζε 1
ε
. Απηή είλαη ε θάζε ηεο πξνκειέηεο θαηά ηελ νπνία, κε εξγαζία γξαθείνπ, ζπιιέγνληαη ηα 

δεδνκέλα (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία, ράξηεο, άιιεο κε ρσξηθέο πιεξνθνξίεο, 
θιπ.) πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθή ππνδνκή ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε κειέηε. 

Φάζε 2
ε
. ηε θάζε απηή γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηε 1

ε
 θάζε ζε 

ζπλδπαζκφ φπνπ απαηηεζεί κε εξγαζία πεδίνπ γηα ζπιινγή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, 
επηβεβαίσζε ζπκπεξαζκάησλ, θιπ. (πξνκειέηε). 

Φάζε 3
ε
. ηε θάζε απηή δεκηνπξγνχληαη ζεκαηηθνί ράξηεο (π.ρ. ράξηεο θαηαλνκήο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο απεηιήο απφ ππξθαγηά, θιπ.) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξψησλ 
θάζεσλ θαη γίλεηαη παξνπζίαζε απηψλ πξνο ζπδήηεζε ζηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
(Αλαγλσξηζηηθή κειέηε). 

Φάζε 4
ε
. ηε θάζε απηή, αμηνπνηψληαο ηνπο ράξηεο θαη ινηπά κε ρσξηθά δεδνκέλα θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο έξγσλ, 
κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη θαη ηεξάξρεζε ησλ 
έξγσλ θαη δξάζεσλ ψζηε λα ζπλδεζνχλ απηά κε ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα. Απφ ηε θάζε απηή 
πξνθχπηεη θαη ε πιήξεο θαη νξηζηηθή κειέηε. (Οξηζηηθή κειέηε) 

Παξαθάησ ζην θεθάιαην απηφ δίλνληαη αξρηθά γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ αληηππξηθφ ζρεδηαζκφ θαη 
ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ιεπηνκεξέζηεξεο νδεγίεο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
θάζεσλ ηεο κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Γ.1. Ορισμός 

Ζ Αληηππξηθή πξνζηαζία ζπλίζηαηαη απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απνβιέπεη ζηελ κείσζε ηνπ 
θηλδχλνπ θαη ηεο θαηαζηξεπηηθφηεηαο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ πνιχπιεπξνπ δαζνπνληθνχ ζθνπνχ, 
αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε ηνπ Γάζνπο θαη ησλ δαζνπνληθψλ αμηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ππξθαγηά 
θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ θπζηθνχ ή ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Γ.2. Αρτές 

Αξρή 1
ε
. Ζ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Με απηήλ επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ θαηαζηξνθψλ κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο. 



ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΚΠΟΝΗΗ ΥΕΔΙΩΝ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

20 

 

Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ άξζε ησλ αηηίσλ πνπ άκεζα ή έκκεζα επζχλνληαη γηα 
ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Αξρή 2
ε. 

Ζ εμηρλίαζε ησλ αηηίσλ θαη ε δίσμε ησλ εκπξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θχιαμε, 
απνηεινχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηεο έθξεμεο ζπκβάλησλ θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηελ δηεξεχλεζε ηνπο. 

Αξρή 3
ε. 

Σα έξγα θαη νη εξγαζίεο πξνθαηαζηνιήο απνηεινχλ απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ππνδνκή 
ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Ζ πξφιεςε θαη θπξίσο ε θαηαζηνιή πνπ αθνξά ηελ ηαρεία επέκβαζε ζηελ ππξθαγηά θαη ηελ 
απμεκέλε ηθαλφηεηα θαηάζβεζεο κηαο ελ εμειίμεη ππξθαγηάο, δελ είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξσζνχλ 
ρσξίο ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. 

Αξρή 4
ε. 

Ζ έγθαηξε επηζήκαλζε ελφο ζπκβάληνο θαη ε γλψζε ησλ ζηαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ηφπνπ απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο.  

Ο ζηφρνο απηφο απαηηεί ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο αλαγγειίαο πνπ επηηπγράλεηαη κε 
-Καηάιιειν δίθηπν κνλίκσλ, πξνζσξηλψλ θηλεηψλ ππξνθπιαθίσλ. 
-Πιήξεο ξαδηνηειεθσληθφ δίθηπν. 
-Δμσππεξεζηαθφ θχθισκα πιεξνθφξεζεο (πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αεξνπνξία, αζηπλνκία, 

πνιίηεο θιπ). 

Αξρή 5
ε. 

Ζ κέγηζηε αμηνπνίεζε κε θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ 
ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επέκβαζε. 

Αθνξά ην Π (θαηαιιειφηεηα πξνζσπηθνχ, ζπληνληζκέλε δξάζε, δηνηθεηηθή κέξηκλα, θαηαλνκή 
ζε ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο κε αλάινγε θαηαλνκή κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ, ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, 
θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσζε ηεο πδξνιεςίαο ησλ επηγείσλ θαη 
ελαεξίσλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, θχιαμε ηεο θαηαζηαιείζαο ππξθαγηάο γηα λα απνθεπρζεί ν 
θίλδπλνο αλαδσπχξσζεο). 

Ζ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 
απνηειεζκαηηθήο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Ζ πξνζηαζία αλαιχεηαη ζηελ πξφιεςε (αηηηνινγηθή 
πξνζηαζία) θαη ηελ θαηαζηνιή (ζπκπσκαηηθή πξνζηαζία). Μέξνο ηεο πξφιεςεο, θαζψο ιακβάλεη 
ρψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ππξθαγηψλ, είλαη θαη ε πξνθαηαζηνιή (ππνδνκέο πξνζηαζίαο) ε νπνία 
απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν απηήο κε ηελ θαηαζηνιή. Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο «θαιχηεξα λα 
πξνιακβάλεηο παξά λα ζεξαπεχεηο» πξέπεη λα απνηειεί ηνλ άμνλα ησλ ελεξγεηψλ καο. 

 

Γ.3. σντελεστές της Αντιπσρικής Προστασίας  

3.1. Πξόιεςε 

Ζ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν 
ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Ζ πξφιεςε πεξηιακβάλεη: 

 Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ειεγκέλσλ δεδνκέλσλ 

 Γηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

 Σερληθά θαη ηερλνινγηθά κέηξα γηα εμάιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ αηηίσλ θαη κείσζε 
θαηαζηξνθψλ 

 Ννκνζεηηθά κέηξα (πρ. λφκνη ηδηνθηεζίαο & ρξήζεο γεο) 

 Καηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο 

 Πξνθαηαζηαιηηθφ (αληηππξηθφ) ζρεδηαζκφ 

 Πξνθαηαζηαιηηθά έξγα (δξφκνπο, δεμακελέο, ειηθνδξφκηα, αληηππξηθέο δψλεο, θιπ.) 

 Δηνηκφηεηα – ζχζηεκα εθηίκεζεο θηλδχλνπ 

 Δπίγεηεο πεξηπνιίεο ζην δάζνο θαη πξνζσπηθέο επαθέο 

 Δληνπηζκφ ησλ ππξθαγηψλ απφ ην έδαθνο ή ηνλ αέξα 

Όπσο είλαη πξνθαλέο νη δπλαηέο δξάζεηο πξφιεςεο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη κπνξνχλ λα 
έρνπλ είηε γεληθφ είηε ηνπηθφ ραξαθηήξα. Ζ επηινγή ησλ δξάζεσλ νθείιεη λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη λα 
πξνζαξκφδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ ππφ 
κειέηε πεξηνρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο πξφιεςεο δελ είλαη 
απιφ αιιά κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 
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 Σειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν 

 Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

 Άξζξα θαη ληνθπκαληέξ γηα φια ηα κέζα (ελεξγή πξνψζεζε απφ ηνπο θνξείο, ζπλεξγαζία 
κε δεκνζηνγξάθνπο) 

 ήκαηα ζε νξαηά ζεκεία (π.ρ. δξφκνπο) 

 Δλεκέξσζε καζεηψλ ζην ζρνιείν 

 Δλεκέξσζε θαηνίθσλ νηθηζκψλ «επί ηφπνπ» 

 Οξγάλσζε εζεινληηθψλ νκάδσλ 

 Πξνζσπηθέο επαθέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δεκηνπξγία αληηππξηθήο ζπλείδεζεο απφ πνιχ λεαξή ειηθία ζηα παηδηά 
κε επξεκαηηθή πιεξνθφξεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε. 

Αληηζηνίρσο, ε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία θαη έρνπλ κεγάιε 
ζεκαζία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν κπνξεί λα αθνξά κία επηηπρή ρσξνρξνληθή ηαμηλφκεζε ησλ γαηψλ 
θαη ηεο ρξήζεο ηνπο (Γαζηθνί Υάξηεο), ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ εχθνιεο ξχζκηζεο ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζην δαζηθφ ρψξν θαη ηεο ρξήζεο ηνπ γηα ζθνπνχο αλαςπρήο, θπλεγίνπ, 
αιηείαο θιπ. 

Ζ ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα γίλεη 
θαηαλνεηφ θαζψο, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο ησλ θαξπψζεσλ, έρεη 
ηεξάζηηα ζπκβνιή ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Με δεδνκέλν φηη ζηα Μεζνγεηαθά δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα ε αλαπφθεπθηε ζπζζψξεπζε βηνκάδαο επηηαρχλεη ηελ εκθάληζε αλεμέιεγθησλ 
ππξθαγηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπγθνκηδή ηεο πξνζαχμεζεο απηνχ 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα δξάζε νπζηαζηηθήο 
πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ. Μάιηζηα, νη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο αιιά θαη ε εθαξκνγή ησλ 
θαιιηεξγεηηθψλ θαη πινηνκηθψλ ρεηξηζκψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο 
πξφιεςεο ηδηαίηεξα ζηνπο πνην εχθιεθηνπο ηχπνπο δαζψλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 
Δνκή ησλ ζπζηάδσλ κε ζθνπό ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία 

Σα δάζε ηεο ρακειήο κεζνγεηαθήο δψλεο πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζεξκφβηα θσλνθφξα 
(ραιέπην θαη ηξαρεία πεχθε, θνπθνπλαξηά, θππαξίζζη, άξθεπζν) δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν 
θαηαζηξνθήο απφ δαζηθή ππξθαγηά. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο κηα ζεηξάο εχθιεθησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο βιάζηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
θαινθαηξηλψλ κελψλ. Χζηφζν, παξφιν πνπ ηα είδε απηά παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα εχθιεθηα, 
θχνληαη ζε ππνβαζκηζκέλα εδάθε φληαο νιηγαξθή θσηφθπηα, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά κνλφδξνκν 
επηινγή γηα ηελ επηινγή θπηεπηηθνχ πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαδαζψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία 
αξρηθνχ δάζνπο, ηδίσο κεηά απφ κηα εθηεηακέλε θαηαζηξνθή. Εήηεκα απνηειεί ε δεκηνπξγία 
ζπζηάδσλ πνπ λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αληνρή ζε έλα ελδερφκελν αλάθιεμεο ψζηε λα 
πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην νη θάζεηο εθδήισζεο κηαο πηζαλήο ππξθαγηάο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ 
επηθαλεηαθή ππξθαγηά, ηε θάζε κεηάδνζεο ηνπ ππξφο ζηελ θφκε ησλ δέληξσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δηαθφξσλ ηχπσλ ππξθαγηψλ θφκεο σο ηηο θχξηεο θάζεηο κηαο κεγάιεο δαζηθήο ππξθαγηάο ηφηε ηα 
θχξηα δαζνθνκηθά κέηξα (βαζηθέο αξρέο) πνπ ζα κεηαβάιινπλ ηε δνκή ησλ ζπζηάδσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δξηκχηεηά ηεο είλαη ηα παξαθάησ: 
1. Μείσζε ηεο επηθαλεηαθήο θαχζηκεο χιεο (Γηεμαγσγή θαζαξηζκψλ). Ζ ελέξγεηα απηή έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηνπ κήθνπο θινγψλ κηαο επηθαλεηαθήο ππξθαγηάο. πλεπψο, ν 
ππψξνθνο πνπ απνηειείηαη απφ ζάκλνπο, πεπθνβειφλεο θαη δέληξα ηεο αλαγέλλεζεο ζα πξέπεη 
λα θαζαξηζηεί.  

2. Αχμεζε ηνπ χςνπο έλαξμεο ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ρξεηαζηεί 
κεγαιχηεξν κήθνο θινγψλ απφ ηελ ππξθαγηά επηθαλείαο ψζηε λα μεθηλήζεη ε αλάθιεμε ηεο 
θφκεο. Οη θιαδεχζεηο κέρξη ην χςνο ησλ 3 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θξίλνληαη 
ηθαλνπνηεηηθέο.  

3. Μείσζε ηεο θπζηθήο ππθλφηεηαο ηεο θφκεο. Αξαηψζεηο ηνπ αλσξφθνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο 
ψζηε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ππξθαγηάο θφκεο. Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή θαζψο νη ππξθαγηέο θφκεο είλαη νη πιένλ δχζθνιεο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

4. Δπλφεζε ησλ κεγαιχηεξσλ δέληξσλ ηεο ζπζηάδαο. Σα κεγαιχηεξα άηνκα παξνπζηάδνπλ 
απμεκέλε αληνρή ζε ζρέζε κε ηα πην λέα απέλαληη ζε κηα ππξθαγηά επηθαλείαο θαη ελδέρεηαη λα 
επηδήζνπλ κεηά απφ απηή. πλεπψο, θαηά ηελ εθαξκνγή αξαηψζεσλ ζα πξέπεη λα επλνεζνχλ. 
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Δίλαη απηνλφεην πσο ε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ δαζνθνκηθψλ επεκβάζεσλ 
δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηε δαζηθή έθηαζε. ηξαηεγηθά ζεκεία ζα πξέπεη λα 
αλαγλσξηζηνχλ ψζηε ε εθαξκνγή ηνπο λα πεξηνξηζηεί ζε απηά. Σέηνηα ζεκεία είλαη απηά φπνπ ε 
δαζηθή ππξθαγηά αιιάδεη ζπκπεξηθνξά φπσο θαηά κήθνο ησλ θνξπθνγξακκψλ ή θαηά κήθνο ησλ 
δαζηθψλ δξφκσλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη άιια δεδνκέλα κηαο πεξηνρήο φπσο 
θιηκαηηθά θαη ζέκαηα ρσξνηαμίαο. 

Δεκηνπξγία κηθηώλ ζπζηάδσλ. 
Ζ κίμε θσλνθφξσλ κε πιαηχθπιια αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε πεξηερφκελε πγξαζία ηνπ 

θπιιψκαηνο κεηψλνληαο ηελ επθιεθηφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ε εηζαγσγή ηνπο θαηά ην πξψην ζηάδην 
ησλ αλαδαζψζεσλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε αλ φρη αδχλαηε γηα ην ιφγν φηη είλαη ηδηαίηεξα 
απαηηεηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα. Παξφια απηά, 
κεηά ηε δεκηνπξγία ελδνδαζηθνχ θιίκαηνο απφ ηα είδε ησλ πεχθσλ, είλαη πηζαλή ε εηζαγσγή ηνπο κε 
κεγάιν βαζκφ επηηπρίαο. Απηή ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθψλ ισξίδσλ 
ζε δηάθελα θαη ηκήκαηα κε κηθξφ πνζνζηφ ζπγθφκσζεο θαζψο θαη ζε θξάζπεδα δξφκσλ. Ζ κίμε 
απηή πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ιφρκεο, νκάδεο θαη ζπλδελδξίεο, θαηάιιεινπ ζρήκαηνο θαη φρη θαηά 
άηνκν. Ζ κίμε πξέπεη λα πξνβιέπεηαη πάληνηε ζηηο πξνο αλαδάζσζε εθηάζεηο θαη ζε δεχηεξε θάζε. 
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αλαδαζψζεσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο πνπ 
ηθαλνπνηνχλ φρη κφλν ην ζθνπφ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη άιισλ δαζνπνληθψλ ζθνπψλ. 
Σα εηζαγφκελα είδε, κε δεδνκέλεο ηηο απαηηήζεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη θαη λα 
ηνπνζεηνχληαη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ζπνξάο θαη θχηεπζεο. 

4. Αλάπηπμε δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 
Θέζεηο πεγψλ, απρέλσλ, ζέαο, άιισλ επηθαλεηψλ (βξαρψδεηο εθηάζεηο, ρνξηνιίβαδα θιπ), 

θξάζπεδα δξφκσλ θαη ζπζηάδσλ, δηαπιαηχλζεηο δξφκσλ θιπ πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη κε εηδηθφ 
ηξφπν. 

 
3.1.1. Πξνθαηαζηνιή  

Ο φξνο πξνθαηαζηνιή αλαθέξεηαη ζηα έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ απηαζθάιεηα ηνχ 
δαζηθνχ ρψξνπ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζηνιή. Σα έξγα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
πξνθαηαζηαιηηθφ (ή αληηππξηθφ) ζρεδηαζκφ θαη επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ζηνρεπκέλα 
ηηο αλάγθεο ηνπ κεραληζκνχ θαηαζηνιήο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 
ησλ θνξέσλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ αληηππξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα πξνθαηαζηαιηηθά έξγα θαη εξγαζίεο 
αθνξνχλ επεκβάζεηο ζηε βιάζηεζε θαη άιια ηερληθά έξγα.  

1. Επεκβάζεηο ζηε βιάζηεζε. 
Δθηφο απφ ηε γεληθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ πνπ πξναλαθέξζεθε, ζηα πιαίζηα ηεο πξνθαηαζηνιήο 

απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηε βιάζηεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ φπνπ 
δηεπθνιχλεηαη ε αληηκεηψπηζε κηαο ππξθαγηάο, Οη επεκβάζεηο απηέο είλαη: 

Δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο βιάζηεζεο 
θνπφο ηεο δηάζπαζε είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηαζθάιεηαο ηεο ζπζηάδαο θαη επηηπγράλεηαη σο 

εμήο: 
Απνςηισκέλεο αληηππξηθέο δώλεο  

Οη δψλεο απηέο δηαλνίγνληαη κε βάζε ηελ θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο ή αθνινπζνχλ ηηο 
θνξπθνγξακκέο. ε απηέο γίλεηαη πιήξεο απνκάθξπλζε ηεο βιάζηεζεο κέρξη ην αλφξγαλν έδαθνο 
κε (ζεσξεηηθφ) ζθνπφ λα ζηακαηήζεη κφλε ηεο κία ππξθαγηά. ηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί φηη 
εμαηηίαο ηεο κεηάδνζεο ππξθαγηψλ κε θαχηξεο κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ κφλν πνιχ κηθξέο 
ππξθαγηέο. Παξάιιεια έρεη γίλεη πξνθαλέο φηη έρνπλ αξθεηά ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

o Έρνπλ αξλεηηθά νηθνινγηθά απνηειέζκαηα θαζψο φηαλ είλαη ζε ζεκαληηθή θιίζε νδεγνχλ 
ζε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

o Δίλαη αληηαηζζεηηθέο. 
o Απαηηνχλ πνιπδάπαλε ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν. Όζν απμάλεηαη ην 

κήθνο ηνπ δηθηχνπ αληηππξηθψλ δσλψλ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξφιεςεο 
θαηαλαιψλεηαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

o Γελ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθνπή ηεο εμάπισζεο κεγάισλ ππξθαγηψλ, ηδηαίηεξα ησλ 
επηθφξπθσλ ρσξίο ηελ χπαξμε δπλάκεσλ θαηαζηνιήο. 

ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηιακβάλεηαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ππξνζβεζηψλ (γη’ 
απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα είλαη βαηέο ζε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα), ε ζρεηηθή αζθάιεηα 
ησλ ππξνζβεζηψλ ζε απηέο θαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή αληίππξνο 
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ελαληίνλ κεηψπνπ κεγάιεο ππξθαγηάο θαη ε κηθξή πηζαλφηεηα πξφιεςεο ηεο εμάπισζεο ππξθαγηψλ 
κηθξήο έληαζεο. 

Με βάζε απηά, ε επηινγή δεκηνπξγίαο αληηππξηθψλ δσλψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν, ζηηο πνην 
θαηάιιειεο ζέζεηο, θξνληίδνληαο θπξίσο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεγάισλ ζπκπαγψλ εθηάζεσλ δάζνπο 
ή θαη νιφθιεξσλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ. 

Όηαλ δηαλνίγνληαη ςηιέο αληηππξηθέο δψλεο: 

 Σν πιάηνο ηνπο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ χςνπο ηεο βιάζηεζεο 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απφθαπζε ή εθαξκνγή αληίππξνο. Γηα λα κπνξνχλ λα 
ζηακαηήζνπλ κέησπν ππξθαγηάο ην πιάηνο πξέπεη λα μεπεξλά θαηά ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξά 
ην αλακελφκελν κήθνο θιφγαο. Έηζη, αλ θαη δελ ππάξρνπλ απφιπηα αζθαιείο 
πξνδηαγξαθέο, γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε ζπλζήθεο πςεινχ θηλδχλνπ, πξνηείλνληαη 
νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο πιάηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Απφ απηέο γίλεηαη 
εκθαλέο γηαηί ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ αληηππξηθψλ δσλψλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγάιε. 

 Γελ πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην πιάηνο ζε φιν ην κήθνο ηνπο αιιά θνιπνεηδή κνξθή γηα 
ιφγνπο αληηππξηθνχο, αηζζεηηθνχο, θαιιηεξγεηηθνχο θιπ. 

 Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη απνςηισκέλεο κε κεραληθά κέζα 

 Γηα λα δεκηνπξγνχλ δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηελ ππξθαγηά λα κελ αθνινπζνχλ ηελ 
κέγηζηε θιίζε. Ζ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπο είλαη ζηελ 
θνξπθνγξακκή (γξακκή πδξνθξίηε). 

 Δίλαη θαηάιιειεο γηα εθηάζεηο κε ρακειή βιάζηεζε (αείθπιια πιαηχθπιια) θαη ζε ππφ 
αλαδάζσζε εθηάζεηο. 

ΠΗΝΑΚΑ 6. Διάρηζην πιάηνο (m) αληηππξηθώλ δσλώλ γηα αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ζε 
ζπλζήθεο πςεινύ θηλδύλνπ (Πξνηεηλόκελν). 

Σύπνο βιάζηεζεο ε επίπεδε πεξηνρή ε θιίζε 70% 

πζηάδα θσλνθφξσλ δέλδξσλ κε ππψξνθν 45 m 60 m 

Ππθλφο ζακλψλαο πςειφο (1,5–2 m) 20 m 25 m 

Ππθλφο ζακλψλαο κέζνπ χςνπο (1-1,5 m)  12 m 15 m 

2. Παξόδηεο δώλεο 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξαζθαιηζηηθήο αμίαο ησλ δξφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απνςηισκέλεο 
αληηππξηθέο δψλεο, απαηηείηαη «θαζάξηζκα» ισξίδαο θαηά κήθνο ησλ θξαζπέδσλ ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ. Χο πξνο ην ελδεηθλπφκελν χςνο απνθιάδσζεο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη γηα ηα 
πιαηχθπιια ην 1/3 ηνπ χςνπο ησλ θαη γηα ηα θσλνθφξα ην ½ απηνχ, κε ειάρηζην χςνο 
απνθιάδσζεο ηα 2 m ζε πςειή βιάζηεζε. 

Οη δηαζπάζεηο ηεο ζπλερείαο ηεο δαζηθήο βιαζηήζεσο ησλ δχν απηψλ ηχπσλ, εληάζζνληαη ζε 
νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο δαζνπνληθήο δηαρείξηζεο θαη ζπλεπψο δελ αθνινπζνχλ απζηεξέο 
πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην ζρήκα, ηηο δηαζηάζεηο πξνζαλαηνιηζκφ θιπ. 

3. Δξόκνη. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ παηξνπαξάδνησλ αληηππξηθψλ δσλψλ, καο νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία 
νδηθνχ δηθηχνπ πνπ εμππεξεηεί εθηφο ηεο πξνζηαζίαο ηελ δαζηθή αλαςπρή, ηηο κεηαθνξέο θιπ.. 
Γίθηπν πεδνδξφκσλ (κνλνπαηηψλ), ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα ηελ κέγηζηε επθνιία ζηελ δηάλνημή ηνπο 
γηα λα έρνπκε θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξάιιεια κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Σν 
δίθηπν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα κεηαθνξά δαζηθψλ πξντφλησλ εθηφο ηεο αλαςπρήο. 

4. Σηεγαζκέλεο δώλεο 

Αληί ησλ παξαπάλσ δσλψλ πξνηηκψληαη νη ζηεγαζκέλεο δψλεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε θπζηθέο θαη 
ηερλεηέο. 

Φπζηθψο ζηεγαζκέλεο δψλεο πνπ δηαζπνχλ ηελ ζπλέρεηα ηνπ θχξηνπ δαζνπνληθνχ είδνπο π.ρ. 
ισξίδεο κε ζπζηάδεο απφ είδε αλζεθηηθά ζηελ θσηηά είδε, παξφρζηεο δψλεο, θππαξίζζηα θιπ. πνπ 
κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο ππξαζθαιηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Σερλεηά ζηεγαζκέλεο δψλεο πνπ γίλνληαη δηαζπψληαο ην θχξην δαζνπνληθφ είδνο κε επηιεγκέλν 
ζρήκα, θαηεχζπλζε, βιάζηεζε, δνκή θιπ. Με ηηο δψλεο απηέο φπσο θαη κε ηηο θπζηθέο πεηπραίλνπκε 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθν (έδαθνο - θνκνζηέγε) δηάζπαζε ηεο δνκήο θαη ζπλέρεηαο ηεο βιάζηεζεο. 

Οη ζηεγαζκέλεο δψλεο δελ πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο κηθξφηεξν ηεο ιφρκεο. 

Γεκηνπξγνχληαη ζε πξνυπάξρνπζεο γπκλέο επηθάλεηεο (δηάθελα θιπ) αιιά αθφκα θαη ζε 
απνςηισηηθέο επηινγηθέο πινηνκίεο. 
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Αλ πξέπεη λα έρνπκε ζηεγαζκέλε δψλε ζε εχθιεθην είδνο (π.ρ. πεχθε) θξνληίδνπκε λα θάλνπκε 
κίμε κε δχζθιεθηα πιαηχθπιια ή ελαιιαθηηθά θξαηάκε θιεηζηή ηελ ζπγθφκσζε ηεο θνκνζηέγεο θαη 
θάλνπκε θαη θιάδεπζε ησλ δέλδξσλ ηνχ αλσξφθνπ. Δάλ επηζπκνχκε, ηελ χπαξμε ππσξφθνπ ηφηε 
αληηθαζηζηνχκε ηα εχθιεθηα είδε ηνπ κε δχζθιεθηα. 

ηηο ηερλεηέο δψλεο ππάγνληαη θαη ν θαζαξηζκνί κε φιεο ηηο πινηνκηθέο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο 
θαηαθφξπθνπ ππξαζθαιηζηηθήο δψλεο κεηαμχ εδάθνπο θαη θφκεο. 

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε φισλ ή κέξνπο ησλ εχθιεθησλ ζάκλσλ ηνπ ππσξφθνπ, 
ηελ αξαίσζε ηνπ αλσξφθνπ απφ ηα θπξηαξρεζέληα θαη θαθήο πγηεηλήο άηνκα θαη ηελ απνθιάδσζε 
ησλ δέλδξσλ ηνχ αλσξφθνπ (φπσο παξαπάλσ). Οη θαζαξηζκνί κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη κε ρξήζε 
ειεγρφκελνπ ππξ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ. 

αλ ηερλεηέο δψλεο ζεσξνχληαη θαη νη ςεθαζκέλεο κε ρξήζε επηβξαδπληηθψλ νπζηψλ. Ζ ρξήζε 
επηβξαδπληηθψλ δελ επεξεάδεη ηελ βιάζηεζε θαη έρεη ζθνπφ ηελ αλαραίηηζε ηεο επεθηάζεσο 
ππξθαγηάο. Ζ εθαξκνγή ηεο είλαη δαπαλεξή θαη πξέπεη λα γίλεηαη ιεινγηζκέλα. 

5. Αληηππξηθέο εδαθνπνληθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο. 

Οη δηαζπάζεηο ηεο βιάζηεζεο κε δηάθνξεο εδαθνπνληθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο (γεσξγηθέο 
θαιιηέξγεηεο, βνζθφηνπνη, δηάθελα, άγνλα, θιπ.) 

Γεκηνπξγνχληαη γηα ιφγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη φιεο νη δηαζπάζεηο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ηηο άιιεο 
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. Π.ρ. εληνπηζκφο ισξίδσλ ρακειήο ή αξαηήο βιάζηεζεο γηα πηζαλή ρξήζε 
άκπλαο ζε επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο. 

Γ.4. Σετνικά έργα 

1νλ. Γξόκνη (πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ) 

2νλ. Τδαηαπνζήθεο 

Δμαζθαιίδνπλ λεξφ ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζε επαίζζεηα δαζηθά 
νηθνζπζηήκαηα π.ρ. ραιεπίνπ πεχθεο γη απηφ θαη πξέπεη λα πξνβιέπνληαη: 

Τδαηνδεμακελέο 

Αλαιχνληαη ζην Κεθ. Πξνδηαγξαθέο Δθπφλεζεο ρεδίσλ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ – Άξζξν 27. 

Σερλεηέο ιίκλεο 

Δίλαη ζθφπηκε πνιιέο θνξέο ε δεκηνπξγία ηερλεηψλ ιηκλψλ κε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζε ξέκαηα 
πνπ έρνπλ παξνρή λεξνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Οη ιίκλεο απηέο εθηφο ηνπ αληηππξηθνχ ηνπο ξφινπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπο 
ιφγνπο (π.ρ. αλαςπρή) γη απηφ θαη πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 
πξνζπειάζηκεο ζε νρήκαηα. Δπίζεο κπνξνχλ λα εθνδηάδνπλ θαη ηα ππξνζβεζηηθά ειηθφπηεξα. 

3νλ. Ππξνθπιάθηα. 

Αλαιχνληαη ζην Κεθ. Πξνδηαγξαθέο Δθπφλεζεο ρεδίσλ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ – Άξζξν 27. 

Μόληκα ππξνθπιάθηα 

Αλαιχνληαη ζην Κεθ. Πξνδηαγξαθέο Δθπφλεζεο ρεδίσλ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ – Άξζξν 27 

Πξνζσξηλά ππξνθπιάθηα 

Αλαιχνληαη ζην Κεθ. Πξνδηαγξαθέο Δθπφλεζεο ρεδίσλ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ – Άξζξν 27 

Κηλεηά ππξνθπιάθηα 

Αλαιχνληαη ζην Κεθ. Πξνδηαγξαθέο Δθπφλεζεο ρεδίσλ Αληηππξηθήο Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ – Άξζξν 27. 

3.2. Καηαζηνιή 

Ζ θαηαζηνιή απνηειεί ηνλ ηξίην ζπληειεζηή ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη απνηειείηαη απφ ηελ 
νξγάλσζε επαξθψλ θαη θαηαιιήισλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ ηελ ηαρεία θαη 
απνηειεζκαηηθή επέκβαζε. Ζ αξκνδηφηεηα απηή αλήθεη ζηελ Π.Τ. 
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ύνταξη μελετών αντιπυρικήσ προςταςίασ 

Γεληθά 

Ζ χπαξμε ζπγρξφλσλ κειεηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ λα πξνβιέπνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηψλ 
ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί ηελ αλαγθαία ππνδνκή θαη ε έιιεηςε ηνπο δεκηνπξγεί κεγάιν 
θελφ ζηελ νξγάλσζε ηεο αληηππξηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο καο. 

Οη αληηππξηθέο κειέηεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε αληηππξηθψλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη 
εληαγκέλεο ζηηο γεληθφηεξεο κειέηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ. 

 

ρέδην αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

I. Πξνκειέηε 

 Πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο φπσο πεξηγξάθεζαλ ζην Κεθ. Γ 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

1. Ανάλσση κλιματικών στοιτείων 
πληάζζνληαη δηαγξάκκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ. Β4 

2. Ανάλσση στοιτείων πσρκαγιών και άλλων σταθμολογικών σσνθηκών 

πληάζζνληαη δηαγξάκκαηα θαη ράξηεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Κεθ. Β.4. 

II. Αλαγλσξηζηηθή κειέηε 

θνπόο. 
Έρεη ζθνπφ λα εληνπίζεη ζην ρψξν ηα πξνηεηλφκελα έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πξνθαηαζηνιήο κε 

ζρεηηθή ηεξάξρεζε ηνπο. 

Πεξηερόκελν ηεο αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο 

Σερληθή έθζεζε. 

1. Πεξηιακβάλεη ηελ ζθνπηκφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ. 
2. Υσξηθή ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ - εξγαζηψλ. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
3. ρέδηα κε ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ - εξγαζηψλ. 
4. Πξνκέηξεζε έξγσλ – εξγαζηψλ. 
5. Πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ. Αλάιπζε ηηκψλ κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο 

δαζνπνληθψλ έξγσλ – εξγαζηψλ. (Σηκνιφγην, Πίλαθα δαπαλψλ). 
6. Σειηθέο παξαηεξήζεηο. 
Αλ ε κειέηε αθνξά κεγάιε έθηαζε, ηα πεξηερφκελα ηεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ απηνηειή ηεχρε. 
 

III. Οξηζηηθή κειέηε 

πληάζζεηαη κε ζθνπφ λα ζπκπιεξσζεί – αλαζεσξεζεί πξνυπάξρνπζα αλαγλσξηζηηθή κειέηε. 
Δάλ νη ζπκπιεξψζεηο ή δηνξζψζεηο είλαη κηθξέο γίλνληαη κε αλαζεψξεζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο 
κειέηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαζεσξείηαη ν ράξηεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θαη 
ελεκεξψλνληαη ηα θείκελα κε ηελ αθξηβή πξνκέηξεζε ησλ έξγσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

1. Πεξηερφκελα 

 Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ - εξγαζηψλ πνχ πξνβιέπεη. 

 Πεξηιακβάλεη ηνπο ράξηεο θαη ηα δηαγξάκκαηα κε ηελ θαηά ρψξν θαη ρξφλν νξγάλσζε ησλ 
έξγσλ - εξγαζηψλ πξνζηαζίαο, εάλ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο (ρέδην, 
αλαγλσξηζηηθή κειέηε). 
Απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε νξγάλσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ αληηππξηθψλ ζρεδίσλ, έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ θαηά 
ρψξν, ρξφλν θαη ηξφπν ζρεδηαζκφ. Ζ ζχληαμή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ επειημία ζηελ ζχληαμε ηνπο επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ζε νπνηνδήπνηε δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Βέβαηα ζα πξέπεη λα θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ησλ αξρψλ ηεο δαζνπνληθήο επηζηήκεο θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Κάζε κειέηε πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
ρσξίο λα δεζκεχεη ηνλ κειεηεηή λα ζπληάμεη κειέηε κηθηνχ πεξηερνκέλνπ (ζπλδπαζκφο θεθαιαίσλ 
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κε πεξηζζφηεξεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ) γηα ηελ επθνιφηεξε ζχληαμε θαη ηελ απνηξνπή 
πεξηζζφηεξεο εξγαζίαο. 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ) 
1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
1.1. Ηζηνξηθφ ηεο ζχληαμεο 
1.2. Σξφπνο εξγαζίαο 
1.3. Υξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο 

2. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΥΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ) 
2.1. Θέζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο 
2.2. Φπηννηθνινγία 
2.3. Ππξννηθνινγία 
2.4. Ηδηνθηεζηαθή θαηάζηαζε θαη δνκή ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
2.5. Δδαθνπνληθέο ζπλζήθεο θαη πξφβιεςε εμέιημεο ηνπο (Κίλδπλνη ππνβάζκηζεο, εξεκνπνίεζεο) 
2.6. Κνηλσληθέο ζπλζήθεο 
2.7. εκαζία ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο απφ άπνςε ακέζνπ θαη εκκέζνπ αμηνπνίεζεο ηνπο 
2.8. Γηαζηάζεηο ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 
2.9. Τπάξρνπζεο ζπλζήθεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

3. ΦΑΡΣΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Όπσο αλαθέξνληαη ζην Κεθ. Β.4. 

ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
4. ΕΙΑΓΨΓΗ 
Όπσο ζηελ πξνκειέηε 

5. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ 
5.1. Πξφιεςε 
— 5.1.1. Πξφβιεςε ηξφπσλ θαη κέζσλ δηαπαηδαγψγεζε θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ 
— 5.1.2. Πξφβιεςε δαζνπνιηηηθήο ξχζκηζεο ηεο δαζηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο ρξήζεο ηνπ δαζηθνχ 

ρψξνπ θαη ησλ δνπιεηψλ 
— 5.1.3. Πξφβιεςε έξεπλαο ηεο βαξχηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 
5.2. Πξνθαηαζηνιή 
— 5.2.1. Γαζνπνληθά κέηξα πξν ηεο ππξθαγηάο 
— Γνκή ζπζηάδσλ γηα αληηππξηθή πξνζηαζία 
— Αλάπηπμε δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 
— 5.2.2. Γηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο·δαζηθήο βιάζηεζεο 
— Φηιέο αληηππξηθέο δψλεο 
— Παξφδηνη ςηιέο, ζηεγαζκέλεο. θαη κηθηέο δψλεο 
— Γξφκνη 
— ηεγαζκέλεο ππξαζθαιηζηηθέο δψλεο 
— Καζαξηζκνί 
— Δπηβξαδπληηθέο νπζίεο 
— Πξνδηαγεγξακκέλν ή ειεγρφκελν ππξ 
— Δδαθνπνληθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο 
— Σειηθφο φξνο 
5.2.3. Σερληθά έξγα 
 Η. Τδαηνπαξνρέο (Γεμακελέο, ηερλεηέο ιίκλεο θιπ) 
 ΗΗ. Ππξνθπιάθηα (κφληκα, πξνζσξηλά, θηλεηά) 
5.2.4. Γαζνπνληθά κέηξα κεηά ηελ ππξθαγηά 
— Αλαδαζψζεηο (απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα πξνιεπηηθά 

δαζνθνκηθά κέηξα) 
5.3. Καηαζηνιή 

 Ζ αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηελ Π.Τ. 
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Ζ Γαζηθή ππεξεζία εκπιέθεηαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηηο πθηζηάκελεο 
ππνδνκέο (ζέζεηο πδξνιεςίαο, θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ θιπ.) 

6. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

6.1. Πξφβιεςε θαη θαηά ρψξν δηάηαμε ησλ απαηηνχκελσλ – πξνηεηλφκελσλ πξνθαηαζηαιηηθψλ 
έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

6.2. Σπρφλ ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

7. ΦΑΡΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΡΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΨΝ 
ΕΡΓΨΝ – ΕΡΓΑΙΨΝ 

7.1. Υάξηεο φπσο παξαπάλσ 

7.2. ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ θαηαζθεπήο ησλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

8. ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΈΡΓΨΝ – ΕΡΓΑΙΨΝ 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

9.1. Αλάιπζε ηηκψλ πιηθψλ θαη εκεξνκηζζίσλ 

9.2. Σηκνιφγην 

9.3. Πίλαθαο δαπαλψλ 

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

10. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Όπσο ζηελ πξνκειέηε 

11. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

11.1. Δθινγή ηεο πξνζθνξφηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο 

11.2. Καζνξηζκφο (πξνδηαγξαθή) ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

12. ΦΑΡΣΕ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 

12.1. Πξνζαλαηνιηζηηθφο ράξηεο 

12.2. Υσξνηαμηθφο ράξηεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

12.3. Λεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

13. ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ – ΕΡΓΑΙΨΝ 

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

14.1. Αλάιπζε ηηκψλ πιηθψλ θαη εκεξνκηζζίσλ 

14.2. Σηκνιφγην 

14.3. Πίλαθαο δαπαλψλ 
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Πξνδηαγξαθέο Δθπόλεζεο ρεδίσλ 
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Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ 
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Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ) 
 

1. Ειςαγωγή 
Άξζξν 1ν. Οξηζκνί 
Με ηνλ φξν πξόιεςε ελλννχκε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε 

κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθδεινχκελσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

Με ηελ έλλνηα ηνπ επηπέδνπ (πιεξνθνξίαο), λνείηαη έλα ςεθηαθφ αξρείν κε ζεκεία ή γξακκέο ή 
πνιχγσλα (θιεηζηή φδεπζε) ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη πιεξνθνξίεο. Σα αξρεία απηά πξέπεη θαηά 
πξνηίκεζε λα είλαη αξρεία ινγηζκηθνχ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη φρη CAD γηα λα 
κπνξνχκε λα έρνπκε ηνπο πίλαθεο πιεξνθνξίαο (βάζε δεδνκέλσλ) ζην ίδην αξρείν θαζψο θαη ην 
πξνβνιηθφ ζχζηεκα (ΔΓΑ 87). 

Χο ινγηζκηθό γεσγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηώλ (GIS) λνείηαη πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

ςεθηαθψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο, 
δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. 

Χο θιίκαθα λνείηαη ε θιίκαθα απφ ηελ νπνία γίλεηαη ςεθηνπνίεζε ησλ νληνηήησλ ησλ ραξηψλ (ε 

κεηαηξνπή απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή). 

Με ηνλ φξν κεηαδεδνκέλα αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ελφο ςεθηαθνχ (ή 
κε) πφξνπ (αξρείνπ). Σα κεηαδεδνκέλα είλαη: Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 
αξρείνπ, φπσο εγγξαθέο θαη βνεζήκαηα αλεχξεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα βηβιηνγξαθηθνχο ζθνπνχο θαη 
γηα αλαδήηεζε-αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζαξψζεθε, 
ην κνξθφηππν (format) θχιαμεο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 
καθξνπξφζεζκε ζπληήξεζε ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ. 

Άξζξν 2ν. Γεληθά 
Αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ιφγνη ζχληαμεο ηεο κειέηεο, ν βαζκφο θηλδχλνπ ή ππξνπιήθηνπ ηεο 

κειεηψκελεο πεξηνρήο θιπ. 

Αλαθέξεηαη ν δηαηάθηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ή δηαηαγή απηνχ θιπ. 

Άξζξν 3ν. Σξόπνο εξγαζίαο. 
Αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ ζχληαμεο ηεο κειέηεο (κεηξήζεηο ππαίζξνπ, ρξήζε 

ραξηψλ, αεξνθσηνγξαθηψλ θιπ.), ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θάζε παξαζηαηηθφ ζηνηρείν, απφ 
ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ε κέζνδνο εξγαζίαο θαη ν βαζκφο αθξηβείαο ηεο, ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα 
εξγαζηψλ ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ, ηα ρξεζηκνπνηεζέληα ινγηζκηθά (πξνγξάκκαηα) θαη νη επηζηεκνληθνί 
ζπλεξγάηεο ηνπ ζπληάθηε. 

Άξζξν 4ν. Υξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο. 
Αλαθέξνληαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα βνεζήκαηα φπσο βηβιηνγξαθία, ηζρχνπζεο εδαθνπνληθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηηο απνθάζεηο εγθξίζεψο 
ηνπο. 

 

2. Τφιςτάμενη φυςική και κοινωνική κατάςταςη 
Άξζξν 5ν. Θέζε ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο. 
Πεξηγξάθεηαη – απνηππψλεηαη ε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή ζέζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο θαζψο θαη 

ηα φξηα ηεο, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε Πεξηθέξεηα, ε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη ν Καιιηθξαηηθφο 
Γήκνο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια απφ δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ. Οκνίσο 
πεξηγξάθεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ε γεσκνξθνινγία ηεο (νξενγξαθηθή δηακφξθσζε, επηθξαηνχζεο 
εθζέζεηο, βαζκίδεο θιίζεσλ, αθξαία πςφκεηξα θιπ.). Σα παξαπάλσ δεδνκέλα γεσκνξθνινγίαο δελ είλαη 
αλαγθαία ζε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο ηεο 
κειεηψκελεο πεξηνρήο κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο ηνπιάρηζηνλ αλά 20 m. 

Άξζξν 6ν. Φπηννηθνινγία. 
Δθηηκψληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη νηθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο δαζηθήο 

βιάζηεζεο (θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο) θαη δηαηππψλνληαη νη ππάξρνπζεο θπηνθνηλσληθέο δηαπιάζεηο, 
ελψζεηο θιπ. 

Καηφπηλ ηνχησλ γίλεηαη πξφβιεςε ηεο θπζηθήο ηνπο εμέιημεο (θάζεηο δηαδνρήο πξνο ηελ Κιίκαθα). Σα 
αλψηεξα νηθνινγηθά θαη θπηνθνηλσληθά ζηνηρεία ζα παξίζηαληαη ζε ράξηεο ςεθηαθνχο κε πίλαθα, ηνπ 
νπνίνπ ε πξψηε ζηήιε ιακβάλεη ηνπο νηθνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε, ε δεχηεξε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ηηο αληίζηνηρεο θπηνθνηλσληθέο κνλάδεο θαη ε ηξίηε ηελ «Κιίκαθα» απφ ηελ νπνία πηζαλφλ πξνήιζαλ ή 
ζηελ νπνία ηείλνπλ λα εμειηρζνχλ. 

Άξζξν 7ν. Ππξννηθνινγία. 
Γίλεηαη απνηχπσζε ησλ θπηνθνηλσληθψλ ελφζεσλ θαη παξίζηαληαη ζε ράξηεο ςεθηαθνχο  

ε πεξίπησζε πνπ ηα φξηα (γξακκή) θπηνθνηλσληθψλ δηαπιάζεσλ κε ηελ πξφβιεςε ηεο «Κιίκαθαο» 
θαη βαζκνχ επθιεθηφηεηαο κνξθψλ είλαη ίδηα, φιεο νη πιεξνθνξίεο κπαίλνπλ ζε έλα επίπεδν. 

Άξζξν 8ν. Ηδηνθηεζηαθή θαηάζηαζε θαη δνκή ηεο κειεηώκελεο πεξηνρήο. 
Πεξηγξάθεηαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, ν ραξαθηεξηζκφο δε ηεο 

ηδηνθηεζίαο γίλεηαη βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ Γ/γψλ ηνπ Τπ. Γεσξγίαο. 

Άξζξν 9ν. Δδαθνπνληθέο ζπλζήθεο θαη πξόβιεςε εμέιημεο ηνπο. 
Πεξηγξάθνληαη: 

1) α) Οη θαηά ρψξν εδαθνπνληθέο κνξθέο (δαζνπνληθέο, γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο) 

β) Οη εδαθνπνληθέο ρξήζεηο δαζνπνλία, γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο, πνιενδνκία, 
ζεξακαηνπνλία, νξεηλή αιηεία, αξραηνινγία θιπ.).  

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια απφ δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

γ) Οη αζθνχκελεο δνπιείεο (βφζθεζε, μχιεπζε, ξεηίλεπζε, ζπιινγή αξσκαηηθψλ θπηψλ, 
θπηνρψκαηνο θιπ.) 

2)  Γηαηππψλεηαη ε πξφβιεςε ηεο θαηά ρψξν θαη ρξφλν εμέιημεο ησλ εδαθνπνληθψλ κνξθψλ, ρξήζεσλ 
θαη δνπιεηψλ. 

Άξζξν 10ν. Κνηλσληθέο ζπλζήθεο. 
Δθηίζεληαη νη ππάξρνπζεο δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο (κείσζε - αχμεζε πιεζπζκνχ σο δείθηεο 

εγθαηάιεηςεο ή αχμεζεο πίεζεο) θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπληάζζνληαη ζρεηηθνί ςεθηαθνί 
ράξηεο κε πίλαθεο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ. 

Άξζξν 11ν. εκαζία ηνπ κειεηώκελνπ δαζηθνύ ρώξνπ από άπνςε ακέζνπ θαη 
εκκέζνπ αμηνπνίεζεο ηνπ. 

Αλαπηχζζεηαη ε ζεκαζία ηνπ κειεηψκελνπ δαζηθνχ ρψξνπ απφ άπνςε ακέζνπ θαη εκέζνπ 
δαζνπνληθήο, νηθνινγηθήο, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηγξάθνληαη νη κέρξη ηψξα ζρεηηθέο 
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπληάζζνληαη ζρεηηθνί ςεθηαθνί ράξηεο κε πίλαθεο ησλ αλαγθαίσλ 
δεδνκέλσλ. 

Άξζξν 12ν. Γηαζηάζεηο ηνπ θηλδύλνπ ππξθαγηώλ. 
Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επθιεθηφηεηαο, θαπζηκφηεηαο θαη αλάιπζεο απεηιήο γηα λα απνηππσζεί 

ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ε κειεηνχκελε πεξηνρή απφ ππξθαγηέο. πληάζζνληαη ζρεηηθνί 
ςεθηαθνί ράξηεο κε πίλαθεο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ. 

Άξζξν 13ν. Τπάξρνπζεο ζπλζήθεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 
Δθηίζεηαη ε ππάξρνπζα αληηππξηθή νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απνδίδεηαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο κε πίλαθεο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή. 

 
3. ΦΑΡΣΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ (Χηφιακά με τον Ν. 3882/2010) 
Άξζξν 14ν. Δλδεηθηηθόο ράξηεο ηεο Διιάδνο. 
Υξεζηκνπνηνχκε ράξηε ηεο Διιάδνο θιίκαθαο 1:1.000.000 ή 1:2.000.000, επί ηνπ νπνίνπ παξίζηαηαη 

ελδεηθηηθψο ε ζέζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο. ε άιιν επίπεδν ζεκεηψλεηαη ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 
(εζληθφ θαη ειιείςεη απηνχ ην θεληξηθφ επαξρηαθφ), νη πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ θαη νη έδξεο ησλ 
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο Γαζαξρείν, Γαζνλνκείν, Γαζνθπιαθείν θιπ. Κάπνηεο 
απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια απφ δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Άξζξν 15ν. Δδαθνπνληθνί θαη ηδηνθηεζηαθνί ράξηεο. 
Αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο, ελεκεξψλνληαη εδαθνπνληθψο, ηνπνγξαθηθνί 

ράξηεο θιίκαθαο 1:50.000 έσο 1:100.000. Ζ ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη σο εθ ηνχηνπ 
πξέπεη λα γίλεηαη απφ πξφζθαηεο αεξνθσηνγξαθίεο ή απφ πξφζθαηα ελεκεξσκέλεο πηλαθίδεο ηεο Γελ. 
Γ/λζεο Γαζψλ – Γ/λζε Γαζηθψλ ραξηψλ ή άιιεο ππεξεζίαο κε αμηφπηζηα θαη αθξηβή ζηνηρεία. Αλ ε 
κειέηε αθνξά πεξηνρή φρη αλψηεξε ησλ 100.000 ζηξεκκάησλ ή πεξηιακβάλεη ηκήκαηα εκβαδνχ ηεο 
ηάμεο ηεο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξα δαζνπνληθή θαη αληηππξηθή δηαρείξηζε (Γξπκνί, πξνζηαηεπκέλνη 
βηφηνπνη, αξραηνινγηθνί ηζηνξηθνί θαη ινηπνί ρψξνη), ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ράξηεο θιίκαθαο απφ 
1:5.000 έσο 1:20.000 αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηεο έθηαζεο θαη πνηθηιίαο ησλ 
αληηππξηθψλ έξγσλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη παξαπάλσ ράξηεο (επίπεδα) 
ζα ζπληάζζνληαη επί πιένλ ηνπ γεληθνχ εδαθνπνληθνχ ράξηνπ πνπ ζπληάζζεηαη γηα φιε ηελ πεξηνρή. 
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Άξζξν 16ν. Φπηννηθνινγηθόο ράξηεο. 
Θα ζπληάζζεηαη θπηννηθνινγηθφο ράξηεο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ (6) 

πνπ ζα παξηζηά ηηο θπηνθνηλσληθέο κνξθέο θαη ηπρφλ αλαγθαία νηθνινγηθά ζηνηρεία. Ζ ζχληαμε ηνπ ζα 
γίλεηαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο ζχληαμεο ησλ θπηνθνηλσληθψλ ραξηψλ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια απφ δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Άξζξν 17ν. Κνηλσληθόο ράξηεο. 
Απηφο ζα ζπληάζζεηαη αλ ππάξρνπλ εληφο ηεο κείδνλνο κειεηψκελεο πεξηνρήο, ζέζεηο δσλψλ 

ηδηαηηέξσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα απεηθνλίδεηαη θαηά θαλφλα ζε θιίκαθα 
1:50.000 – 1:100.000. Δπλφεην είλαη φηη αλ επηθαιχπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα παξαζηαζνχλ, 
δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, αθνχ είλαη ςεθηαθά ηα δεδνκέλα, (αξθεί λα 
δνζεί ζηνλ πίλαθα θάπνηνο άιινο θσδηθφο ζε έλα πεδίν ηνπ) θαη ηφζνη θσδηθνί φζνη ρξεηάδνληαη γηα λα 
απνθεπρζεί ε επηθάιπςε (κπνξεί βέβαηα λα γίλεη θαη ηνπνζέηεζε ζε άιιν ςεθηαθφ ραξηνγξαθηθφ 
επίπεδν). 

Άξζξν 18ν. Υάξηεο ζπρλόηεηαο ππξθαγηώλ. 
Δπί ηνπνγξαθηθνχ ράξηε θαηά πξνηίκεζε θιίκαθαο 1:20.000 ή θαη κεγαιχηεξε, ζα ζεκεηψλνληαη κε 

αλάινγν ζχκβνιν (γηα κηθξέο εθηάζεηο ζε έλα επίπεδν ζεκεηαθφ ή ζαλ πνιχγσλα γηα κεγαιχηεξεο 
εθηάζεηο ζε άιιν επίπεδν πνιπγσληθφ), νη ππξθαγηέο φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, θαηά ην δπλαηφ, 
ζηηο ζέζεηο πνπ έγηλαλ. Καιφ είλαη λα ππάξρεη θαη ην ζεκείν έλαξμεο ηνπ ζπκβάληνο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδνζεί ε εηθφλα ησλ ππξφπιεθησλ ζέζεσλ ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο. πλίζηαηαη λα δεκηνπξγείηαη 
έλα ςεθηαθφ επίπεδν (ζεκεηαθφ) γηα ηα ζεκεία έλαξμεο γηα θάζε ρξνληά, ψζηε λα πξνβιέπεηε έηζη θαη ε 
«εμέιημε» ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ ππξθαγηά. Σα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο θεξχμεηο 
αλαδαζσηέσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. 

Άξζξν 19ν. Γηαγξάκκαηα αλάιπζεο ησλ θιηκαηηθώλ παξαγόλησλ. 
πληάζζνληαη δηαγξάκκαηα ηεο κεληαίαο κεηαβνιήο ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ ζεξκνθξαζίαο, 

ζρεηηθήο πγξαζίαο χςνπο βξνρήο, έληαζεο θαη θνξάο ηνπ αλέκνπ. Ζ ζχληαμε ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ 
πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε πίλαθα, πνπ λα δείρλεη ηελ κέζε ηηκή θαηά εκεξνκελία θαη κήλα, θάζε 
θιηκαηηθνχ παξάγνληα. Οη κέζεο απηέο ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία κηαο ζεηξάο εηψλ φρη ιηγφηεξσλ 
ησλ δέθα (10). Καηά ζπλέπεηα ζπληάζζνληαη νη εμήο πίλαθεο κε ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα:  

 Μεληαία θαηαλνκή ησλ κέγηζησλ θαη ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. 

 Μεληαία θαηαλνκή ηνπ χςνπο βξνρήο. 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ. 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο θνξά ηνπ αλέκνπ. 

(Βνεζεηηθά, δεδνκέλα παξέρνληαη ζην δηαδίθηπν π.ρ. απφ ηελ ΔΜΤ γηα ηελ πεξίνδν 1955-1997 - 
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html). 

Άξζξν 20ν. Γηαγξάκκαηα αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππξθαγηώλ. 
Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππξθαγηψλ ζεηξάο εηψλ, φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα εηψλ, ζπληάζζνληαη 

ηα θάησζη δηαγξάκκαηα, απφ ηα νπνία ζα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπρλφηεηα θαη 
θαηαζηξεπηηθφηαηα ησλ ππξθαγηψλ θαζψο θαη γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζχληαμε ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε αληηζηνίρσλ 
πηλάθσλ κε ηα αλαγθαία δεδνκέλα. 

Σα δηαγξάκκαηα απηά είλαη: 

 Γ/κα θξίζηκνπ πεξηφδνπ ησλ ππξθαγηψλ. 

 Γ/κα θξίζηκσλ εκεξψλ (εβδνκάδαο). 

 Γ/κα θξίζηκσλ σξψλ ηεο εκέξαο. 

 Γ/καηα ζρέζεσλ ζπρλφηεηαο έθαζηνπ θιηκαηηθνχ παξάγνληνο. 

 Γ/καηα ζρέζεο ηεο θαηαζηξεπηηθφηαο (θαείζα έθηαζε) θαη έθαζηνπ θιηκαηηθνχ παξάγνληνο. 

 Γ/κα επθιεθηφηεηαο ηεο βιάζηεζεο. 

 Γ/κα θαπζηκφηεηαο ηεο βιάζηεζεο. 

 Πίλαθαο ζρέζεσλ αηηηψλ, ζπρλφηεηαο θαη θαηαζηξεπηηθφηαο ησλ ππξθαγηψλ. 

Αλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ επηπέδσλ θακέλσλ εθηάζεσλ ηφηε 
θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα εμάγνληαη κε κηθξή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 
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 4. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
4.1. Πξόιεςε 
 

Άξζξν 21ν. Σξόπνη θαη κέζα δηαπαηδαγώγεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 
θνηλνύ. 

Αλαπηχζζνληαη νη θαηάιιεινη γηα ηελ κειεηψκελε πεξηνρή ηξφπνη θαη ηα κέζα πνπ αζθνχλ κηα ζπλερή 
θαη ζεηηθή επίδξαζε δηαπαηδαγψγεζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ην νπνίν είλαη αλνκνηνγελέο απφ 
άπνςεο ειηθίαο, κφξθσζεο θαη ελδηαθέξνληνο. Καηά ζπλέπεηα, νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη θαη ηα κέζα 
δηαπαηδαγψγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αζθνχλ κηα ηζρπξή θαη κφληκε «ππνβνιή» 
αληηππξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

Οη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη θαη ηα κέζα πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 
ζηνλ ζθνπφ ηνπο δειαδή ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνζειθχνπλ πάληνηε ηελ πξνζνρή ηνπ 
θνηλνχ θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπ κεηαδίδνπλ ην επηζπκεηφ κήλπκα. 

Αλάπηπμε ηεο θηινδαζηθήο ζπλείδεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνβιέπνληαη κε 
πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηδηαίηεξα ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
21 ηνπ Ν. 998 (ΦΔΚ 289 Α’ 1979). 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ, ηδίσο γπκλαζίνπ θαζφζνλ είλαη ζε ειηθία 
πνπ επεξεάδνληαη θαη δελ έρνπλ κεγάιν εξγαζηαθφ θφξην. Δμππαθνχεηαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη απιά θαη 
θαηαλνεηά. 

Άξζξν 22ν. Γαζνπνιηηηθή ξύζκηζε ηεο δαζηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο ρξήζεο ηνπ 
δαζηθνύ ρώξνπ θαη ηεο δνπιείαο. 

Πξνηείλνληαη ηα θαηάιιεια γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, δαζνπνιηηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 
ξπζκηζζεί: 

1. Ζ ηδηνθηεζηαθή δνκή πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ κειεηψκελνπ δαζηθνχ ρψξνπ. 

2. Ζ Γαζνπνληθή ηνπ ρξήζε κε πξφηαζε γηα απιή ή πνιιαπιή δαζνπνληθή ρξήζε, ν ελδεδεηγκέλνο 
θνξέαο ηεο (δεκφζηνο, ηδησηηθφο ή θαη ακθφηεξα) θαη ε θαηά ρψξν δηάξζξσζή ηεο. 

3. Οη δνπιείεο πνπ ηελ βαξχλνπλ ή πνπ πξέπεη λα αζθνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη 
θαιχηεξα, φζν απηφ εμαξηάηαη απφ απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ φιε δαζνπνλία ηεο πεξηνρήο. 

Οη πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε ςεθηαθή κνξθή (απνηππσκέλεο ζε ράξηε), 
εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ 22/9/2010 θαη ζην εμήο κε βάζε ην Ν. 3882/2010. 

Άξζξν 23ν. Πξόβιεςε ύπαξμεο πξνϋπνζέζεσλ έξεπλαο ησλ ζπληειεζηώλ ηεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 

Δμεξεπλάηαη ην ελδερφκελν χπαξμεο πξνυπνζέζεσλ έξεπλαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία γεληθνχ ή ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δηαηππψλνληαη 
ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

4.2. Πξνθαηαζηνιή 

Άξζξν 24ν. Γαζνπνληθά θαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα πξν ηεο ππξθαγηάο. 
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ππξαζθάιεηα ηεο πθηζηακέλεο ζπζηάδαο, ζα πξνηείλνληαη ηα 

ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δαζνπνληθά θαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα φπνπ είλαη εθηθηφ θαη 
ζπλίζηαληαη: 

1) ηελ δεκηνπξγία ππξαζθαιηζηηθήο δνκήο ηεο ζπζηάδαο. πγθεθξηκέλα ζα πξνηείλνληαη: 

α) Ζ ελδεδεηγκέλε κίμε θαηά ρψξν, πνζνζηφ, δαζηθά είδε θαη ηξφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο. Σα 
πξνηεηλφκελα δαζηθά είδε ζα είλαη ηα θαηάιιεια γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνινγηθά πεξηβάιινληα ηεο 
κειεηψκελεο πεξηνρήο, ζα πξνηηκψληαη ηα ειιεληθά είδε ή ηα εγθιηκαηηζκέλα απφ ρξφληα μεληθά είδε θαη 
απνηεινχληα ήδε κέιε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. 

β) Ζ ελδεδεηγκέλε θαη πξαθηηθά δπλακέλε λα επηηεπρζεί ζπγθφκσζε, ηνλ επθηαίν βαζκφ ηεο νπνίαο ζα 
θαζνξίδνπλ νη δαζνθνκηθνβηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ή εηζαγνκέλσλ δαζνπνληθψλ εηδψλ. 
Καηά θαλφλα ε ζπγθφκσζε ζα ηεξείηαη θιεηζηή, γηα λα κε επλνείηαη ε αλάπηπμε ππνβιάζηεζεο. 

γ) Οη ελδεδεηγκέλεο δηαρεηξηζηηθέο κνξθέο, πνπ εληζρχνπλ ηελ ππξαζθάιεηα ηεο ζπζηάδαο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιιαπιή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δάζνπο. 

2) ηελ αλάπηπμε δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ. Θα πξνηείλεηαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκφο ησλ ηπρφλ 
ππαξρνπζψλ δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ (πεγέο, πεξίνπηεο ζέζεηο θιπ.) θαηά ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ε 
πνιιαπιή ηνπο ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε. Όιεο απηέο νη ζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκεο απφ ην 
δαζηθφ νδηθφ δίθηπν. Υαξαθηεξηζηηθά ρξήζηκα ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα 
ςεθηαθφ επίπεδν. 
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Άξζξν 25ν. Γαζνθνκηθά θαη Γηαρεηξηζηηθά κέηξα κεηά ηελ ππξθαγηά. 
(Αλαδαζώζεηο – Απνθαηάζηαζε). 

Θα πξέπεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ δάζνπο, ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ηνπ π.ρ. απφ ππξθαγηά, λα 
ζρεδηάδεηαη θαηά ρψξν θαη ρξφλν κε ηξφπν απνθαηάζηαζεο βάζεη νηθνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο ζέζεηο 
πνπ ζα πξνβιέπεηαη θπζηθή απνθαηάζηαζε, ζα πξνηείλνληαη νη θαηάιιεινη πξνο ηνχην δαζνθνκηθνί θαη 
δηαρεηξηζηηθνί ρεηξηζκνί. 

Γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα πξνβιέπεηαη ηερλεηή απνθαηάζηαζε, (δαζψζεηο), ζα πξνηείλνληαη: 

α) Όπνπ είλαη εθηθηφ, αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ εχθιεθηνπ είδνπο απφ δχζθιεθηα, ηνπ ηδίνπ 
νηθνινγηθνχ ηχπνπ. 

β) Οη αλεθηέο κίμεηο θαηά κηθξνπεξηβάιινλ. 

γ) Οη ελδεδεηγκέλεο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαδάζσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ, ε 
αλάπηπμε ηεο ππνβιάζηεζεο. 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: ε ηερληθή ηεο αλαδάζσζεο (θπηεπηηθφο ζπλδπαζκφο θιπ.), ηα 
επηιερζέληα είδε, ν βαζκφο, ν ρξφλνο, ε ηθαλφηεηα ζπγθφκσζεο ηνπο θαη ην είδνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
κνξθήο (δηθπήο, θεπεπηή θιπ.) ηεο ηδξπφκελεο ζπζηάδαο. 

Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζε επίπεδα κε ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ. 

Άξζξν 26ν. Γηάζπαζε ηεο ζπλερείαο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. 
Πξνηείλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο θαηά ρψξν δηαζπάζεηο ηεο ζπλέρεηαο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο, λα 

απεηθνλίδνληαη ζε επίπεδα κε ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα θάζε κηα ησλ νπνίσλ 
πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εμήο φξνη: 

α) Ψηιέο αληηππξηθέο δώλεο. 

1) Ο άμνλαο ησλ δσλψλ απηψλ πξέπεη λα ραξάζζεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγεί δπζκελείο 
νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ εμάπισζε ή κεηάδνζε ηεο θσηηά (δαηδαιψδεο πνξεία). Ζ δηάλνημε ησλ 
δσλψλ απηψλ θαηά ηελ δηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο θαη επί ησλ ξάρεσλ, δελ απνηειεί πιένλ θαλφλα. 

2) Σν πιάηνο ηνπο δελ πξέπεη λα ηεξείηαη ζηαζεξφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θξάζπεδα ζα έρνπλ 
θνιπνεηδή πνξεία. Θα θπκαίλεηαη δε θαηά θαλφλα κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ νξίσλ απφ ηνπ κεγέζνπο ηεο 
ζπλδελδξίαο (ειάρηζην) κέρξη ηεο ιφρκεο (κέγηζην). Δηδηθνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ κεγαιχηεξν πιάηνο ζε 
κεξηθέο ζέζεηο, δηθαηνινγνχλ ηελ ππέξβαζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ. 

3) Δθφζνλ θαηά ηελ πνξεία ράξαμεο επηβάιιεηαη ε δηαθιάδσζε ή δηαθνπή ηεο δψλεο πξέπεη λα 
γίλεηαη. 

4) Δίλαη επηβεβιεκέλν ε ηερληθή ηεο δηάλνημεο ηεο λα ζπλδπάδεηαη κε δαζνθνκηθνχο, δηαρεηξηζηηθνχο 
θαη γεληθά δαζνπνληθνχο ρεηξηζκνχο θαη ιεηηνπξγηθφηεηεο (ζήξα θιπ.) πξάγκα πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ απφ 
ζεκείνπ ζε ζεκείν πνξεία ηεο, ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ πιάηνπο ηεο, ηηο δηαθιαδψζεηο, ηηο δηαθνπέο ηεο θιπ. 
Εψλε αλνηγκέλε κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο, απνηειεί ίζσο ηνλ ηδαληθφ ηχπν κηαο ςηιήο δηάζπαζεο ηεο 
ζπλέρεηαο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ. 

5) Γελ ζα πξέπεη λα θαλεξψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα δίλεη ηελ εηθφλα κηαο 
θπζηθήο δηάζπαζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ γεληθή εηθφλα ηνπ ηνπίνπ, ψζηε λα κε απνηειεί έλα 
αληηαηζζεηηθφ ηεο ζηνηρείν φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο παηξνπαξάδνηεο δψλεο. 

6) Σηο πην πνιιέο θνξέο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη νη δψλεο απηέο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 
δαζηθήο αηζζεηηθήο, πνπ εμππεξεηνχληαη βαζηθά απφ ηνπο αλσηέξσ φξνπο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 
θαιισπηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ πνπ πξνζηαηεχνπλ. 

Ζ θαηαζθεπή ςηιψλ δσλψλ θαηά θαλφλα ζα απνθεχγεηαη εθηφο αλ εηδηθνί ιφγνη ηηο επηβάιινπλ. 

(β) Παξόδηνη ςηιέο, ζηεγαζκέλεο θαη κηθηέο δώλεο. 

Γηα λα εληζρχεηαη ε ππξαζθαιηζηηθή αμία ησλ δξφκσλ, γεληθψο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αληηππξηθέο 
δψλεο εθαηέξσζελ ησλ δξφκσλ, ελφο απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

Αλ θξίλεηαη απφ ηνλ κειεηεηή ζθφπηκε ε θαηαζθεπή ηνπ ηχπνπ ηεο ςηιήο δψλεο ζα ηεξνχληαη νη φξνη 
ηνπ πξνεγνπκέλνπ παξαγξάθνπ (α). 

Αλ θξίλεηαη ζαλ πην ελδεδεηγκέλνο ν ηχπνο ηεο ζηεγαζκέλεο, ζα ηεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ (δ) 
πεξί «ζηεγαζκέλσλ δσλψλ». Οη κηθηέο παξφδηνη δψλεο ζα απνηεινχληαη απφ κηα ςηιή δψλε πνπ 
αθνινπζεί ην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη κηα ζηεγαζκέλε παξαιιήισο ηεο ςηιήο, ηεξνπκέλσλ ησλ 
αληηζηνίρσλ φξσλ θαηαζθεπήο ηνπο. 

(γ) Δξόκνη. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νδηθνχ αληηππξηθνχ δηθηχνπ κε κηθξά ηερληθά έξγα (νρεηνί, θιπ) θαη εξγαζίεο γηα 
ηελ βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ησλ ζα ηεξνχληαη νη θάησζη φξνη θαη αξρέο: 
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1) Θα έρεη ζπεηξσηή δηάηαμε ζηνλ ρψξν ηεο δαζνπνληθήο κνλάδαο πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ή 
ζα ζρεκαηίδνπλ δίθηπν δηαβαζκηζκέλν ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνπλ 
νη πξνδηαγξαθέο ηεο νδνπνηίαο (Α΄ Β΄ Γ΄). 

2) Αλ θξίλεηαη ζθφπηκν, κε αθεηεξία έλα απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, ζα αλαπηχζζεηαη δίθηπν 
πεδνδξφκσλ, πιάηνπο φρη αλψηεξνπ ησλ 2m. Οη πεδφδξνκνη (κνλνπάηηα) ζα ραξάζζνληαη κε γλψκνλα 
ηνλ θαλφλα ηεο κεγαιχηεξεο επθνιίαο ζηελ δηάλνημή ηνπο θαη επνκέλσο θαηά θαλφλα κε πνιχ κηθξέο 
θιίζεηο. Ζ ππέξβαζε ηνπ θαλφλα απηνχ δηθαηνινγείηαη φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηερληθνχο ιφγνπο, φπσο 
θπζηθά εκπφδηα, βξάρνη θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιίζε ηνπ 20% θαη γηα 
απνζηάζεηο ηεο ηάμεο κέρξη 50m. 

Σν ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν πξνηείλεηαη αλ δελ ππάξρεη λα θαηαγξαθεί π.ρ. κε έλα GPS εληφο ηνπ 
ππεξεζηαθνχ απηνθηλήηνπ πνπ ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο ζε πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο 
ίζσο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εξγαζίεο ππαίζξνπ. Δδψ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ GPS 
λα θαηαγξάθεη θαηά νξηζκέλε απφζηαζε θαη φρη ρξφλν ζε πξνβνιηθφ ζχζηεκα γλσζηφ θιπ. 

δ) Σηεγαζκέλεο δώλεο 
Λφγσ ησλ πνιιψλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ηεο κηθξήο ππξαζθαιηζηηθήο αμίαο ησλ ςηιψλ δσλψλ, ζα 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά θαλφλα ζηεγαζκέλεο δψλεο, ηεξνπκέλσλ ησλ θάησζη φξσλ θαηαζθεπήο ησλ: 

1. Σν πιάηνο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηεο ιφρκεο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ε ειάρηζηε 
νηθνινγηθή θαη αληηππξηθή απηνηέιεηα ηεο δψλεο. 

2. Ζ ζπγθφκσζε ζα ηεξείηαη θιεηζηή, θαηά ην δπλαηφλ, γηα λα επηηπγράλεηαη κηα θπζηθή θαηαθφξπθε 
(εδάθνπο – θφκεο) αληηππξηθή δψλε, ιφγσ θπζηθήο απνθιάδσζεο θαη θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο 
ππνβιάζηεζεο. 

3. Δάλ δελ επηηπγράλεηαη θπζηθή απνθιάδσζε θαη πεξηνξηζκφο ηεο ππνβιάζηεζεο ή ηα απαξηίδνληα 
ηνλ αλψξνθν απηήο δέλδξα είλαη εχθιεθηα (πεχθα), ζα πξνηείλεηαη ε ηερληθή ηνπ θαζαξηζκνχ (ηερλεηή 
απνθιάδσζε θαη αθαίξεζε ηεο ππνβιάζηεζεο). 

4. Ζ κίμε ησλ αληηππξηθψλ εηδψλ πιαηχθπιισλ θαη θσλνθφξσλ απφ ηα νπνία ζα απνηειείηαη ζα 
γίλεηαη θαηά ζπλδελδξίεο, νκάδαο θαη ιφρκεο, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηεο. 

5. Δθαηέξσζελ ηεο ζηεγαζκέλεο δψλεο θαη εληφο ηεο πεξηβάιινπζαο ζπζηάδαο ζα γίλνληαη θαζαξηζκνί 
ζε πιάηνο φρη κηθξφηεξν ηεο ζπλδελδξίαο, ηεξνπκέλεο ηεο ζπγθφκσζεο ηνπ αλσξφθνπ, θαηά ην δπλαηφλ 
θιεηζηήο. 

6. Χο πξνο ηελ δηεχζπλζε ησλ ζηεγαζκέλσλ δσλψλ, ηελ ζπλαξκνγή ηνπο κε άιινπ είδνπο δηαζπάζεηο 
(θπζηθέο ζηεγαζκέλεο δψλεο, ηερλεηέο, δξφκνπο θιπ.), ηηο δηαθιαδψζεηο, δηαθνπέο θιπ. ζα ηεξνχληαη νη 
φξνη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξί ςηιψλ αληηππξηθψλ δσλψλ. 

7. Οη θπζηθψο ζηεγαζκέλεο δψλεο (παξφρζηνη δηαπιάζεηο, ελψζεηο πιαηχθπιισλ θαη θσλνθφξσλ κε 
αληηππξηθέο ηδηφηεηεο θιπ.) ζα πθίζηαληαη ην θαηάιιειν δαζνθνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ρεηξηζκφ 
πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη ππξαζθαιηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Σν νδηθφ δίθηπν θαη νη δψλεο ζα πξέπεη λα επξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν κε πίλαθα πνπ λα δίλεη 
πιεξνθνξίεο γηα απηφ (π.ρ. θαηεγνξία, θαηάζηαζε, ηειεπηαία ζπληήξεζε, θφζηνο ζπληήξεζεο θιπ). 

(ε) Καζαξηζκνί 
Με ηνλ φξν «Καζαξηζκνί» ελλννχκε ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αθαίξεζε ηεο 

ππνβιάζηεζεο (απφ ηεο παξεδαθηαίαο κέρξη ηεο ζακλψδνπο), ηηο θιαδεχζεηο θαη ηελ πινηνκία ησλ 
πιήξσο θπξηαξρεζέλησλ αηφκσλ ηνπ αλσξφθνπ, ηα νπνία ζπλέπεηα ηνχηνπ είλαη θαρεθηηθά, ζλήζθνληα, 
πξνζβεβιεκέλα δεπηεξνγελψο απφ έληνκα θαη κχθεηεο (αζζελέζηαηε αξαίσζε). 

θνπφο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηαθφξπθε ππξαζθαιηζηηθή δψλε (κεηαμχ εδάθνπο – 
θφκεο). Δθφζνλ γίλνληαη θαηά ισξίδεο ή δψλεο, ην πιάηνο ηνπο ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ πιάηνπο ηεο 
ζπλδελδξίαο θαη ιφρκεο (ειάρηζηα νηθνινγηθά θαη ππξαζθαιηζηηθά φξηα). Δθφζνλ γίλνληαη ζην ζχλνιν 
ηεο ζπζηάδαο ζαλ γεληθφηεξνη δαζνθνκηθνθαιιηεξγεηηθνί ή δηαρεηξηζηηθνί ρεηξηζκνί, ζα είλαη θαζνιηθνί ή 
κεξηθνί, επηβαιιφκελνη απφ νηθνλνκηθνχο ή δηαθφξνπο δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, ζεξακαηηθνχο, 
θαιισπηζηηθνχο, πξνζηαζίαο εδάθνπο θιπ.). 

Ζ θιάδεπζε ησλ δέλδξσλ ζα γίλεηαη ζε χςνο απφ ηνπ 1/3 έσο ηνπ 1/2 ηνπ χςνπο ησλ κε ειάρηζην 
χςνο ηα 2m. Θα αθαηξνχληαη ηα πην θπξηαξρεζέληα άηνκα ψζηε λα κε δηαζπάηαη ε ζπγθφκσζε κνλίκσο 
ζε βαζκφ πνπ λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο ππνβιάζηεζεο. 

ζη) Ζηδαληνθηόλα 
Ζ κε θεηδψ ρξήζε θπηνθηφλσλ νπζηψλ ζα πξνηείλεηαη θαηφπηλ εθινγήο ησλ επηζπκεηψλ βηνινγηθψλ 

ηνπο πξνδηαγξαθψλ θαη ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Σν πιάηνο ησλ ςεθαδνκέλσλ ισξίδσλ ή 
επηθαλεηψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλδελδξίαο. Δπεηδή φκσο ε ρξήζε ηνπο είλαη δαπαλεξή 
θαη επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, ζα πξνηείλνληαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα θαη κφλν γηα πεξηπηψζεηο πνπ 
ε αθαίξεζε ηεο ππνβιάζηεζεο κε κεραληθά κέζα δελ ελδείθλπληαη. Πξνηείλνληαη επίζεο κε απζηεξά 
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θξηηήξηα πξεκλνθηφλνη νπζίεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο αλαβιάζηεζεο πινηνκεζέλησλ ζάκλσλ, θξχγαλσλ 
θιπ κε αηηηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπο. 

δ) Επηβξαδπληηθέο νπζίεο 
Ζ δαπαλεξή ηερληθή ηεο ρξήζεο επηβξαδπληηθψλ νπζηψλ δελ θαηέζηεζε δπλαηή αθφκε ηελ επξεία 

εθαξκνγή ηεο θαη ζα πξνηείλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε άζηθηε ηελ βιάζηεζε 
ηεο ππφ πξνζηαζία πεξηνρήο ή φηαλ ζέινπκε λα αληηκεησπίζνπκε έθηαθηεο αλάγθεο αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο. Σν πιάηνο ησλ δηαλνηγκέλσλ δσλψλ ή επηθαλεηψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απηνχ ησλ 
θαζαξηζκψλ. 

ε) Πξνδηαγεγξακκέλν ππξ 
ρεηηθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο ηνπ δελ έρνπλ αθφκε δηαηππσζεί θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπ 

δελ πξνηείλεηαη. Δμππαθνχεηαη φηη φηαλ δηαηππσζεί ε ηερληθή ηνπ θαη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γελ. Γ/λζε 
Γαζψλ, ε πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ ζα αηηηνινγείηαη πιήξσο. 

ζ) Εδαθνπνληθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο 
Τπάξρνπζεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, βνζθφηνπνη, δηάθελα, άγνλα θιπ. πνπ δηαθφπηνπλ ηελ ζπλέρεηα 

ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ θαη εμππεξεηνχλ πξάγκαηη ηελ αληηππξηθή ηνπ πξνζηαζία, ζα πξνηείλνληαη σο 
δηαηεξεηέεο, ζα εληάζζνληαη ζην ππφινηπν ζχζηεκα πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ θαη ζα θαζνξίδεηαη ν 
ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εδαθνπνληθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο, είλαη δπλαηφλ λα 
πξνηείλνληαη εθφζνλ πξνζθέξνληαη γηα αληηππξηθή πξνζηαζία θαη επηβάιινληαη απφ ιφγνπο επξχηεξεο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο εδαθνπνληθήο ρξήζεο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ. Οη 
παξαπάλσ ρξήζεηο πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζηνλ εδαθνπνληθφ ράξηε (άξζξν 15). 

η) Γεληθόο όξνο 
Όιεο νη ηερλεηέο θαη θπζηθέο δηαζπάζεηο ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε ηηο 

ρσξηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εμππεξεηνχλ. 

Απνηππψλνληαη επίζεο νη αλνηθηνί ρψξνη ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή φπνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ή αλαραίηηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

Άξζξν 27ν. Σερληθά έξγα. 
Οη δξφκνη είλαη ηερληθά έξγα αιιά απφ άπνςεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζεσξήζεθε θπζηθφηεξε ε 

θαηάηαμή ηνπο ζηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζην άξζξνπ 26. 

Α. Τδαηνπαξνρέο. 
Δπεηδή ε εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο λεξνχ είλαη αλαγθαία ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε 

απηέο πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, φπσο είλαη ηα δάζε ραιεπίνπ πεχθεο, πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ κειεηεηή δίθηπν πδαηνπαξνρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππάξρνλ θπζηθφ θαη ηερλεηφ 
(ξέκαηα, ιίκλεο, αγξνηηθφ αξδεπηηθφ δίθηπν, πεγάδηα, θιπ.). Σν δίθηπν πδαηνπαξνρήο ζα πξέπεη λα 
επξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν κε πιεξνθνξία αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ (π.ρ. θαηεγνξία, 
ρσξεηηθφηεηα, ζπιιεθηήξηνο ιεθάλε, πδαηνπαξνρή θιπ). ην πξνηεηλφκελν απηφ δίθηπν πδαηνπαξνρήο 
πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ φξνη ζρεδηαζκνχ 
θαη θαηαζθεπήο ηνπ: 

α) Γεμακελέο  

1. Ζ ρσξεηηθφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ πδαηνδεμακελψλ πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη αλαιφγσο ησλ 
θαηαζηαιηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζηαηεπηένπ ρψξνπ. Πάλησο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο 
ρσξεηηθφηεηαο ησλ 60 κ3, ε νπνία ελδεηθηηθά αληηζηνηρεί ζε έθηαζε 1000 ζηξεκκάησλ θαηά αλψηαην φξην. 

2. Πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά θαλφλα εληφο ηνπ εδάθνπο (βπζηζκέλεο) γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο 
θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπιιεθηήξην ιεθάλε ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ νκβξνδεμακελέο. 

3. Καηάιιειεο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπο είλαη απρέλεο, θνξπθέο πςσκάησλ θιπ. θαη θαηά θαλφλα 
αλάληε ηεο πξνζηαηεπκέλεο έθηαζεο ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη ε απεπζείαο απφ ηελ δεμακελή 
εγθαηάζηαζε δηθηχνπ γηα ηελ θαηαζηνιή εζηίαο επξηζθφκελεο ζηα θαηάληε ηεο. 

4. Πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη πιεζίνλ δξφκσλ γηα λα είλαη δπλαηή ε πιήξσζή ηνπο θαη ε πδξνιεςία 
ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. Ρφιν ζπιιεθηεξίνπ ιεθάλεο παίδεη ζπλήζσο ην θαηάζηξσκα ηνπ 
πιεζίνλ δηεξρνκέλνπ δξφκνπ θαη ε πιάθα επηθάιπςεο. 

5. Οη αλάγθεο πδξνιεςίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ ειηθνπηέξσλ, γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλεθνδηαζκνχ 
ησλ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ αλνηθηνχ ηχπνπ δεμακελέο κε ειάρηζην βάζνο 5m θαη ειάρηζηε 
επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 15 m2 

β) Σερλεηέο ιίκλεο 

ε ξεχκαηα πνπ έρνπλ θάπνηα παξνρή λεξνχ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία ηερλεηήο ιίκλεο, δηα θαηαζθεπήο θξαγκάησλ απνζήθεπζεο. Δπεηδή ηα θξάγκαηα απηά δελ 
πξέπεη λα πξνζρψλνληαη ζα πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία θιίζεο αληηζηάζκηζεο αλάληε ηεο έθηαζεο πνπ ζα 
θαιχςεη ε ιίκλε, γηα ηελ απνηξνπή ηπρφλ ππάξρνληνο θηλδχλνπ πξφζρσζεο ηεο. 
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Δπεηδή νη ιίκλεο απηέο παίδνπλ έλα επξχηεξν ιεηηνπξγηθφ ξφιν, πέξαλ ηνπ αληηππξηθνχ, πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηνπο θάησζη φξνπο: 

1. Να θαηαζθεπάδνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιιαπιή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξήζε 
ηνπο. 

2. Να είλαη πξνζεγγίζηκεο απφ νρήκαηα. 
3. Δθφζνλ πξνζθέξεηαη, ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο ζα ζρεδηάδεηαη γηα πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δαζηθήο αηζζεηηθήο (πρ αλαςπρή). 
γ) Πεγέο θαη θξέαηα 
Θα εξεπλάηαη ε χπαξμε πεγψλ νηαζδήπνηε παξνρήο θαη ζα πξνβιέπεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη 

πδξνκάζηεπζή ηνπο. Δπίζεο ε χπαξμε πδξνθφξνπ νξίδνληα κε εθκεηαιιεχζηκν βάζνο θξέαηνο, ην νπνίν 
κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ δεμακελή κε πνιχ επλντθφηεξνπο φξνπο θαηαζθεπήο θαη 
εθκεηάιιεπζεο. Γηα λα είλαη εθκεηαιιεχζηκν ην θξέαξ, δειαδή λα είλαη δπλαηή ε πδξνιεςία, απφ ηα 
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, δελ πξέπεη ε θξεάηηνο ζηάζκε λα είλαη βαζχηεξα απφ 5-6 m. Όζν θησρφηεξν 
είλαη ην πδξνθφξν ζηξψκα πνπ ηξνθνδνηεί ην θξέαξ ηφζν κεγαιχηεξνο ζα είλαη ν ρψξνο 
πδξνκάζηεπζεο, δειαδή ε δηάκεηξνο ηνπ θξέαηνο. 

δ) Σειηθφο φξνο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί απηνδπλακία ζε λεξφ θαη κία θαηά ρψξν θαηαλνκή ηεο παξνρήο ηνπ, ζα 
εξεπλάηαη δηεμνδηθά ε πδξνινγηθή θαηάζηαζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο θαη ζα πξνβιέπεηαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ δηθηχνπ πδαηνπαξνρήο. 

Β. Ππξνθπιάθηα 
Δθηφο απφ ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη αλαγγειία ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ ελ γέλεη πισξηθή 

πξνζηαζία, πξέπεη λα ρξεζηκεχνπλ γηα θαηνηθία ηνπ πισξηθνχ πξνζσπηθνχ (δαζνθχιαθαο, 
ππξνθχιαθαο), γηα θαηαθχγην θπλεγψλ, εθδξνκέσλ, γηα μελψλεο δαζηθψλ ππαιιήισλ θιπ. Θα πξέπεη 
λα επξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν κε πιεξνθνξία θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ, ελψ αλ δηαηίζεηαη ηξηζδηάζηαην 
κνληέιν εδάθνπο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε θαη ηνλ ρψξν επνπηείαο πνπ έρνπλ. 

Αλαιφγσο ηεο δνκήο θαη ηνπ πνιιαπινχ ή κε ιεηηνπξγηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε κφληκα, 
πξνζσξηλά θαη θηλεηά θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπ θάησζη φξνπο. 

α) Ππξνθπιάθηα κόληκνπ ηύπνπ. 
1. Να ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα ζε πεξίνπηεο ζέζεηο, πξνο θαιχηεξα εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ 

ησλ. 
2. Να είλαη κφληκεο θαηαζθεπέο αλεμαξηήησο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ (ιίζηλα, μχιηλα, ηζηκεληέληα 

θιπ.). 
3. Να ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
4. Να είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο ηνπ εληνπηζκνχ ησλ 

ππξθαγηψλ, φπσο γηα θαηνηθία ηνπ ππξνθχιαθα ή δαζνθχιαθα σο θαηαθχγην (θπλεγψλ, εθδξνκέσλ), σο 
ζεξηλφο ή ρεηκεξηλφο μελψλαο ησλ ηνπηθψλ δαζηθψλ ππαιιήισλ θιπ. 

5. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπο πξέπεη λα δέλεηαη αξκνληθά κε ην πεξηβάιινλ θαη λα εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθά 
ηνλ πνιιαπιφ πξννξηζκφ ηνπο. Ζ Διιεληθή ιατθή αξρηηεθηνληθή πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία ηππηθψλ 
κνξθψλ, θαηαιιήισλ γηα θάζε ειιεληθφ ηνπίν ή πεξηβάιινλ θαη απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή έκπλεπζεο 
κνξθψλ δαζηθνχ νηθνδνκήκαηνο (δαζηθφ ζπίηη – ππξνθπιάθην) πνπ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο 
απαηηήζεηο κηαο ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ θαηαζθεπήο. 

6. Να είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αθνξά ην Π..), ν νπνίνο πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη 
απφ δηφπηξεο κεγάιεο ηζρχνο, ράξηε θιίκαθαο 1:50.000 κε ζπληεηαγκέλεο, κεγάιν κνηξνγλσκφλην επί 
ζηαζεξήο βάζεο κεηά ζηνράζηξνπ ή ηνπνγξαθηθή ππμίδα θαη αζχξκαην γηα ηελ αλαγγειία ζπκβάλησλ. 

7. Γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο πξέπεη λα είλαη επαλδξσκέλα κε πξνζσπηθφ 
εηδηθά εθπαηδεπκέλν. (αθνξά ην Π..). 

8. Ζιεθηξνληθά κάηηα πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αληηππξηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα κελ 
ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα π.ρ. απφ Γήκνπο 

β) Ππξνθπιάθηα πξνζσξηλνύ ηύπνπ 
Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ησλ, ηα ππξνθπιάθηα απηά πξέπεη λα είλαη πξφρεηξεο 

θαηαζθεπέο ιπφκελνπ ηχπνπ, ησλ νπνίσλ ν ζάιακνο παξαηήξεζεο εδξάδεηαη επί μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ 
ηθξησκάησλ. Γεληθά ζαλ βάζε ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή πξνζσξηλνχ 
ηχπνπ, φπσο μεξνιίζηλν ηνηρίν ηεηξαγσληθνχ νξζνγσλίνπ, ηξηγσληθνχ θιπ. ζρήκαηνο. Γηα ιφγνπο 
θαιαηζζεζίαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην κεγάιν χςνο ηεο βάζεο ηνπ ζαιάκνπ παξαηήξεζεο (ηθξίσκα, 
ηνηρίν θιπ.) θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ ζαιάκνπ πνπ ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 
2,30 – 2,70 m. Καηά ζπλέπεηα γηα λα εμαζθαιίδεηαη κεγάινο νξίδσλ παξαηήξεζεο ζα εγθαζίζηαληαη επί 
γαησδψλ ή βξαρσδψλ εμάξζεσλ πνπ δεζπφδνπλ ηεο πξνζηαηεχνκελεο - επηηεξνχκελεο πεξηνρήο. Ζ 
αξρηηεθηνληθή ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε θαη θαιαίζζεηε. 
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 γ) Ππξνθπιάθηα θηλεηνχ ηχπνπ (αθνξά ην Π..) 

Ορήκαηα πεξηπνινχληα επί πεξίνπησλ ζέζεσλ πνπ ειέγρνπλ νπηηθά νξηζκέλν ηνκέα, απνηεινχλ 
θηλεηά κέζα επηζήκαλζεο. Σα νρήκαηα απηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 

1) Να είλαη εθνδηαζκέλα κε κέζα επηζήκαλζεο θαη αλαγγειίαο (δηφπηξεο, ππμίδα, ράξηε, αζχξκαην). 

2) Μπνξεί φκσο λα επξίζθνληαη ζε ζέζεηο κε ππνδνκή ή θαηαζθεπή πνπ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζην πιήξσκά ηνπο λα δηεκεξεχεη θαη δηαλπθηεξεχεη ζηελ πεξηνρή πνπ επηηεξνχλ θιπ. (π.ρ. 
απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα). ηα θηλεηά παξαηεξεηήξηα ππάγνληαη θαη ηα ελαέξηα κέζα επηζήκαλζεο.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ ησλ ππξνθπιαθίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα εμήο: 

α) Σα επίγεηα γεληθψο κέζα επηζήκαλζεο κεηνλεθηνχλ έλαληη ησλ ελαεξίσλ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 
νξαηφηεηαο, ζπλέπεηα ηεο κηθξήο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαθάλεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. 

β) Αξθνχλησο ππθλφ δίθηπν θηλεηψλ παξαηεξεηεξίσλ είλαη δπλαηφλ λα ππνθαηαζηήζεη επηηπρψο ηα 
κφληκα ππξνθπιάθηα. 

γ) πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κνξθψλ κε θαηάιιειε δηαζπνξά απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε ιχζε. 

 

4.3. Καηαζηνιή 
Άξζξν 28ν. Οξηζκόο – ηόρνη 
Ζ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί ηνλ ηξίην ζπληειεζηή ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ζπλίζηαηαη ζηελ νξγάλσζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ πξνο ην ζθνπφ ηεο 
ηαρείαο θαη απνηειεζκαηηθήο επέκβαζεο. ηφρνη ηεο θαηαζηνιήο είλαη ε ηαρχηεηα επέκβαζεο ψζηε λα 
πξνιακβάλνληαη νη ππξθαγηέο ελ ησ γελλάζζε θαη ε απμεκέλε ηθαλφηεηα θαηάζβεζεο κηαο ελ εμειίμεη 
επξηζθφκελεο ππξθαγηάο ψζηε λα επηηπγράλεηε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Άξζξν 29ν. Πξόβιεςε ηνπ αλαγθαηνύληνο θαηαιιήινπ δαζηθνύ πισξηθνύ θαη 
δαζνππξνζβεζηηθνύ πξνζσπηθνύ, ηνπ εμνπιηζκνύ, ηνπ ξαδηνηειεθσληθνύ 
δηθηύνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιεςίαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ. (αθνξά ην 
Π..). 

Ζ ζχλζεζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ξαδηνηειεθσληθνχ δηθηχνπ 
(αλακεηαδφηεο θιπ), ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιεςίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θιπ ππνβνεζείηαη 
ζεκαληηθά απφ ην πξνβιεπφκελν ζρέδην πξφιεςεο θαη ηελ πισξηθή νξγάλσζε. 

Σν φιν ζχζηεκα ηεο πδξνιεςίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εληφο νηθηζκψλ θξνπλψλ, ζα 
παξίζηαηαη ζε ράξηε ςεθηνπνηεκέλν απφ θιίκαθα 1:50.000 – 1:100.000. Δάλ είλαη εθηθηή ε παξάζηαζε 
ιεπηνκεξεηψλ ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ράξηεο θιίκαθαο 1:20.000. 

Ζ θαηαλνκή ηεο δχλακεο θαηαζηνιήο ζα πξέπεη λα πξνηείλεηαη ζε ράξηε, κε βάζε ηα δηαζέζηκα κέζα 
(αμηνπνηψληαο θαη ηηο δπλάκεηο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ εζεινληψλ), ηνλ απμεκέλν ή κε θίλδπλν ππξθαγηάο, ηελ 
αλάγθε ηδηαηηέξαο πξνζηαζίαο (δξπκνί, αμηφινγνη θπηηθνί θαη δσηθνί βηφηνπνη, δηαηεξεηέα κλεκεία θιπ.) 
κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επηηήξεζε θαη ηαρχηεξε επέκβαζε. 

Άξζξν 30ν. ρέδην δξάζεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ. (αθνξά ην Π..). 
Καηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Π.Τ. 

Άξζξν 31ν. Τισξηθή νξγάλσζε 
Βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ αηηίσλ ησλ ππξθαγηψλ, ηεο θαηά ρψξν ζπρλφηεηάο ησλ θαη ησλ 

ινηπψλ δαζηθψλ αλνκεκάησλ, ζα θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ε 
απαηηνχκελε πισξηθή νξγάλσζε γηα ηελ θαιχηεξε θχιαμε ησλ δαζψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δίσμε ησλ 
εκπξεζηψλ. 

Άξζξν 32ν. Πξνγξακκαηηζκόο έξγνπ - Πξνϋπνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ 
Καηαξηίδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ δειαδή ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θαη 

εξγαζηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηα έξγα θαη εξγαζίεο ηεο πξφιεςεο θαη πξνθαηαζηνιήο πνπ ζα 
ππνζηεξίδνπλ βαζηθά ηελ θαηαζηνιή. Ζ θαηαζηνιή θαη ηα αξρηθά έξγα ππνζηήξημεο ηεο πξνηάζζνληαη 
ιφγσ ηεο επείγνπζαο θχζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο βξαρππξνζέζκνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. 
Καηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Π.Τ. 

 

ΙI. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 
Κεφ. 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
Άξζξν 33ν. Ηζηνξηθό ηεο ζύληαμεο. 
Αλαθέξεηαη ν δηαηάθηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ή δηαηαγή ηνπ, ην γεληθφ ζρέδην ή 

δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε αληηππξηθψλ έξγσλ θιπ. 
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Άξζξν 34. Σξόπνο εξγαζίαο. 
Χο ην άξζξν 3 

Άξζξν 35ν. Υξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο. 
Αλαθέξνληαη ηα ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζέληα βνεζήκαηα σο ην άξζξν 4. 

Κεφ. 2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
Άξζξν 36ν. Πξόβιεςε θαη θαηά ρώξν δηάηαμε ησλ απαηηνύκελσλ 

πξνθαηαζηαιηηθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ. 
Αλαπηχζζεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλνληαη αηηηνινγεκέλα ηα απαηηνχκελα 

πξνθαηαζηαιηηθά έξγα θαη εξγαζίεο θαη ε θαηά ρψξν δηάηαμή ηνπο. Δθηίζεηαη θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία 
ζρεηηθή κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. 

Άξζξν 37ν. Σπρόλ ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. 
Γηαηππψλνληαη νη ηπρφλ ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηφζν σο πξνο ηελ πξφβιεςε φζν θαη σο 

πξνο ηε δηάηαμε ησλ πξνθαηαζηαιηηθψλ έξγσλ. 

Άξζξν 38ν. Δθινγή ηεο πξνηηκόηεξεο ιύζεο. 
Πξνηείλεηαη αηηηνινγεκέλα ε εθινγή ηεο πξνηηκφηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπληάθηε. 

 
Κεφ. 3. ΦΑΡΣΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ 

ΠΡΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΨΝ 
Άξζξν 39ν. Πξνζαλαηνιηζηηθόο ράξηεο. 
Ο πξνζαλαηνιηζηηθφο ράξηεο ζα εθηππψλεηαη (αλ ρξεηάδεηαη) ζε θιίκαθα ηέηνηα ψζηε ε κείδσλ πεξηνρή 

(Ννκφο, Γηακέξηζκα θιπ.) ηνπ ππφ κειέηε ρψξνπ λα θαηαιακβάλεη θχιιν ράξηνπ δηαζηάζεσλ Α4 (21Υ29 
εθαηνζηά) κε ηελ επηθεθαιίδα θαη ην ππφκλεκά ηνπ. ην ράξηε απηφ ζα παξίζηαηαη ν ππφ κειέηε ρψξνο, 
ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν νινθιήξνπ ηεο πεξηνρήο, νη πην ζπνπδαίνη θαηνηθεκέλνη ρψξνη (πφιεηο, 
θσκνπφιεηο, ρσξηά), αμηνζεκείσηνη ρψξνη (δξπκνί – εζληθά πάξθα, ηνπξηζηηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη 
θιπ.) θαη νη έδξεο ησλ ηνπηθψλ δαζηθψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ. 

Άξζξν 40ν. Δδαθνπνληθόο θαη ηδηνθηεζηαθόο ράξηεο. 
Δθηππψλεηαη (αλ ρξεηάδεηαη) ππφ θιίκαθα 1:20.000 – 1:50.000 θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

άξζξνπ 15. 

Άξζξν 41ν. Υάξηεο ζπρλόηεηαο ππξθαγηώλ. 
Δθηππψλεηαη (αλ ρξεηάδεηαη) ππφ θιίκαθα πνπ λα θαιχπηεη ραξηί Α4 καδί κε ηελ επηθεθαιίδα θαη ην 

ππφκλεκα. Σα πεξηζηαηηθά ησλ ππξθαγηψλ 10εηίαο ηνπιάρηζηνλ ζεκεηψλνληαη κε ηειεία θαη θαηά ην 
δπλαηφλ ζηηο ζέζεηο πνπ έγηλε ε έλαξμε ηεο ππξθαγηάο. 

Άξζξν 42ν. Υάξηεο ησλ έξγσλ. 
Δθηππψλεηαη (αλ ρξεηάδεηαη) ηνπνγξαθηθφο ράξηεο ιεπηνκεξνχο θιίκαθαο 1:20.000 έσο 1:50.000 ζηνλ 

νπνίν παξίζηαληαη ηα πξνθαηαζηαιηηθά έξγα θαη εξγαζίεο θαη ε θαηά ρψξν δηάηαμή ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο. 

Άξζξν 43ν. Γηαγξάκκαηα. 
Καηαζθεπάδνληαη δηαγξάκκαηα ζπρλφηεηαο ππξθαγηψλ θαη δηαγξάκκαηα θαηαζηξεπηηθφηεηαο θαη 

εθηππψλεηαη (αλ ρξεηάδεηαη) ζε ραξηί Α4. Δπίζεο θαηαζθεπάδεηαη νπνηνδήπνηε δηάγξακκα είλαη ρξήζηκν 
γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο. 

Άξζξν 44ν. ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ θαηαζθεπήο ησλ πξνθαηαζηαιηηθώλ έξγσλ. 
Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε κπνξνχλ λα 

εθηππψλνληαη κε θιίκαθα 1:50 έσο 1:100 θαη ζε φιεο ηηο φςεηο παξαζηάζεψο ηνπο δειαδή πξφζνςε, 
θάηνςε, πιαγία φςε - ηνκή θαη πξννπηηθφ, εθφζνλ ππάξρνπλ απφ ζρεηηθέο κειέηεο εθαξκνγήο. Δπί 
κέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζρεδηάδνληαη κε κηθξφηεξε θιίκαθα.  

 

Κεφ. 4. ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΨΝ 
Άξζξν 45ν. Πξνκέηξεζε ησλ έξγσλ – εξγαζηώλ. 
Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θαη απνηππψλεηαη ζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο, 

κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο κέηξεζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ιακβάλεηαη ππφςε ην κέζν θφζηνο θαηαζθεπήο 
θάζε έξγνπ αλά κνλάδα κέηξεζεο (ρηιηφκεηξα, κέηξα ηεηξαγσληθά, θπβηθά θιπ), ελψ πξνηείλνπκε λα 
γίλεηαη θαη ε ζχληαμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. 
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Κεφ. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ 
Άξζξν 46ν. Πίλαθαο δαπαλώλ 
Ο πίλαθαο δαπάλεο ηνπ θάζε έξγνπ ζα εθηηκάηαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ αλαιχζεσλ ηηκψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη 
απφ αλάινγα πξφζθαηα έξγα. 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 
Κεφ. 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
Άξζξν 47ν. Ηζηνξηθό ηεο ζύληαμεο. 
Αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε ζχληαμή ηνπ (ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε) θαη φηη 

πξνβιέπεη ην άξζξν 33ν. 

Άξζξν 48ν. Σξόπνο εξγαζίαο. 
Όηη πξνβιέπεη ην άξζξν 3. 

Άξζξν 49ν. Υξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο. 
Αλαθέξνληαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα βνεζήκαηα φπσο πξνβιέπεη ζην άξζξν 4. 

Κεφ. 2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
Άξζξν 50ν. Πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο έθζεζεο 
Αηηηνινγείηαη ε εθινγή ηεο πξνζθνξφηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο πνπ έρεη πξνβιέςεη ε πξνεγεζείζα 

κειέηε (αλαγλσξηζηηθή θιπ.), πξνδηαγξάθνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ θαη 
νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. 

Κεφ. 3. ΦΑΡΣΕ - ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ 
Άξζξν 51ν. Πξνζαλαηνιηζηηθόο ράξηεο. 
Χο ην άξζξν 39ν. 

Άξζξν 52ν. Υσξνηαμηθόο ράξηεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ. 
ε εδαθνπνληθφ ράξηε θιίκαθαο ςεθηνπνίεζεο 1:20.000 έσο 1:50.000 παξίζηαληαη ηα πξνβιεπφκελα 

έξγα θαη εξγαζίεο κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Άξζξν 53ν. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 
Γηα ηα πξνβιεπφκελα έξγα θαη εξγαζίεο ζπληάζζνληαη ιεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 44. 

Κεφ. 4. ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΨΝ 
Άξζξν 54ν. Πξνκέηξεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ 
Χο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 45. 

Κεφ. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Άξζξν 55ν. Πίλαθαο δαπαλώλ. 
Βάζεη ηεο αθξηβνχο πξνκέηξεζεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ, ζπληάζζεηαη πίλαθαο ησλ δαπαλψλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 46. 

Άξζξν 56ν. Αλαζεώξεζε αληηππξηθώλ ζρεδίσλ 
Ζ αλαζεψξεζε ησλ αληηππξηθψλ ζρεδίσλ πξέπεη λα γίλεηαη θάζε έηνο (πξνζζέηνληαο θάζε θνξά 

άκεζα ηηο αιιαγέο ζην επίπεδν πιεξνθνξίαο πνπ απνηππψλνληαη), ελψ ζα πξέπεη λα γίλνληαη εθ λένπ 
πξνηάζεηο πξνο ηνπο θνξείο ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πεξηνρή επζχλεο (πρ 
πξνζζήθε πδαηνδεμακελψλ, δηάλνημε λέσλ νδψλ, θακέλε έθηαζε ην πξνεγνχκελν έηνο θιπ). 

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 
Σν πεξηερφκελν ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο αλαιχεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα χιεο θαη αληηζηνηρεί 

ζηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο κειεηψλ ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 

Όζα θεθάιαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ αλαπηχζζνληαη ζηα νηθεία θεθάιαηα ηεο δαζνπνληθήο κειέηεο 
δελ επαλαιακβάλνληαη αιιά αλαγξάθεηαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ ηνκέα ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. 

Γαζνπνληθή κειέηε πξνβιέπνπζα θαηά ην παξαπάλσ δηάγξακκα ηεο χιεο ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζέζε πξνκειέηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζχληαμε 
αλαγλσξηζηηθψλ θαη νξηζηηθψλ κειεηψλ αληηππξηθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζπληάζζεηαη ζηαδηαθά θαη νινθιεξψλνληαο ηελ, θζάλνπκε ζηελ νξηζηηθή κειέηε πνπ κε κηθξέο αιιαγέο 
εηεζίσο θαη κε ειάρηζηε εξγαζία είλαη πάληνηε επηθαηξνπνηεκέλε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

1νλ 

Α. Υάξηεο (ζπλνπηηθά) 
Όινη νη παξαθάησ ράξηεο, ζπλίζηαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ (νξηζηηθφ) αληηππξηθφ ζρέδην, λα 

είλαη ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 87 (ΔΓΑ 87) θαη θιίκαθαο ςεθηνπνίεζεο ίζεο ή 
κεγαιχηεξεο απφ 1:50.000.  
1. Υάξηεο ηεο Διιάδνο κε ηελ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή ζέζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο 

(Πξνζαλαηνιηζηηθφο ράξηεο) (πνιπγσληθό αξρείν). 

2. Υάξηεο ησλ νξίσλ ηνπ Γαζαξρείνπ θαη ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο (πνιπγσληθό αξρείν). 

3. Υάξηεο ηζνυςψλ θακππιψλ ηζνδηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 20m ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο (γξακκηθό 

αξρείν). 

4. Υάξηεο ππξννηθνινγηθφο κε ηηο θπηνθνηλσληθέο κνξθέο (πνιπγσληθό αξρείν). 

5. Υάξηεο εθηάζεσλ κε ηηο πεξηνρέο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ή ηερλεηήο αλαδάζσζεο (πνιπγσληθό αξρείν). 

6. Υάξηεο ηδηνθηεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη δνκήο ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο (πνιπγσληθό αξρείν). 

7. Υάξηεο κε ηηο αζθνχκελεο δνπιείεο (πνιπγσληθό αξρείν). 

8. Υάξηεο ηνπ κειεηψκελνπ δαζηθνχ ρψξνπ απφ άπνςε ακέζνπ θαη εκέζνπ δαζνπνληθήο, νηθνινγηθήο, 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (πνιπγσληθφ αξρείν). 

9. Οηθνινγηθφο ράξηεο κε ηνλ βαζκφ επθιεθηφηεηαο θαη θαπζηκφηεηαο (πνιπγσληθφ αξρείν). 

10. Υάξηεο αλάιπζεο απεηιήο ζε πξφζθνξε θιίκαθα (πνιπγσληθφ αξρείν). 

11. Υάξηεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ν κειεηψκελνο δαζηθφο ρψξνο (πνιπγσληθό αξρείν). 

12. Υάξηεο ηεο ππάξρνπζαο αληηππξηθήο νξγάλσζεο (πνιπγσληθό αξρείν). 

13. Υάξηεο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (γξακκηθό αξρείν). 

14. Υάξηεο ησλ εδξψλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο (ΠΤ, ΟΣΑ, ζηαζκνί) 

(ζεκεηαθό αξρείν). 

15. Υάξηεο ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ Ννκψλ (πνιπγσληθφ αξρείν ή ζεκεηαθφ αλ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα). 

16. Υάξηεο ησλ Γξπκψλ (πνιπγσληθφ αξρείν). 

17. Υάξηεο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ βηφηνπσλ (πνιπγσληθφ αξρείν). 

18. Υάξηεο ησλ πεξηνρψλ Natura (πνιπγσληθφ αξρείν). 

19. Υάξηεο κε ηα Αηζζεηηθά Γάζε (πνιπγσληθφ αξρείν). 

20. Υάξηεο κε ηα Δθηξνθεία Θεξακάησλ (πνιπγσληθφ αξρείν). 

21. Υάξηεο κε ηηο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο (πνιπγσληθφ αξρείν). 

22. Υάξηεο κε ηα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (πνιπγσληθφ αξρείν). 

23. Υάξηεο κε ηνπο ινηπνχο ηφπνπο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο (πνιπγσληθφ αξρείν). 

24. Υάξηεο ησλ αξραηνινγηθψλ ηζηνξηθψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ (ζεκεηαθφ αξρείν). 

25. Υάξηεο ησλ ζέζεσλ ζπειαίσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο (ζεκεηαθό αξρείν). 

26. Υάξηεο ησλ ζέζεσλ εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο (ζεκεηαθό αξρείν). 

27. Υάξηεο ησλ πφισλ θαη ησλ νηθηζκψλ γεληθά (πνιπγσληθό αξρείν ή ζεκεηαθό αλ δελ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα). 

28. Υάξηεο ησλ νξίσλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ΟΣΑ, θιπ (πνιπγσληθό αξρείν). 

29. Υάξηεο ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ νξεηλφ φγθν (πρ ρηνλνδξνκηθά, θαηαθχγηα, θαηαιχκαηα, 

θιπ) (ζεκεηαθό αξρείν). 

30. Υάξηεο ππξθαγηψλ θαηά έηνο (πνιπγσληθό αξρείν). 

31. Υάξηεο ππξθαγηψλ κε ηα ζεκεία έλαξμεο ππξθαγηψλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

32. Υάξηεο δηάζπαζεο ηεο ζπλερείαο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο (δψλεο, δξφκνη Α’, Β’ θαηεγνξίαο, δαζηθφ - 

αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν) (γξακκηθό αξρείν). 

33. Υάξηεο ιαηνκείσλ – κεηαιιίσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

34. Υάξηεο ρσκαηεξψλ - ζθνππηδφηνπσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

35. Υάξηεο ηξηγσλνκεηξηθψλ – πςνκεηξηθψλ ζεκείσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

36. Υάξηεο αεξνδξνκίσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

http://www.geodata.gov.gr/datasets/attachments/c6cc176a-94e4-4f1e-bf62-47a9531ad783/shp/ethikoi_drymoi.zip
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=109&Itemid=10
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=108&Itemid=10
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=106&Itemid=10
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=107&Itemid=10
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=104&Itemid=10
http://www.geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=16&sobi2Id=53&Itemid=10
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37. Υάξηεο δαζηθψλ θπησξίσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

38. Υάξηεο ΑΠΔ (ζεκεηαθό αξρείν). 

39. Υάξηεο ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνρήο επζχλεο πρ ΓΔΖ 

(γξακκηθό αξρείν). 

40. Υάξηεο αλνηθηψλ ρψξσλ (πξνηείλνληαη ζεκεία ζπγθέληξσζεο ή αλαραίηηζεο ππξθαγηάο θαη ζεκεία 

πξνζγείσζεο ειηθνπηέξσλ) (πνιπγσληθό αξρείν). 

41. Υάξηεο πδαηνπαξνρψλ (δεμακελέο, ιίκλεο (πνιπγσληθό αξρείν), πεγέο, θξνπλνί θιπ.) (ζεκεηαθό 

αξρείν). 

42. Υάξηεο ππξνθπιαθίσλ – παξαηεξεηεξίσλ (ζεκεηαθό αξρείν). 

Σα πξνηεηλφκελα είδε αξρείσλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε αλ ε θιίκαθα ςεθηνπνίεζεο – 

απνηχπσζεο είλαη κεγάιε. Πρ αλ θάπνην έξγν ΑΠΔ ή ιαηνκείν απεηθνλίδεηαη ζε θιίκαθα κεγάιε 

(παξαδφζεθε γηα έγθξηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε 1:1.000), κπνξεί λα είλαη πνιπγσληθφ θαη φρη 

ζεκεηαθφ. 

ηνπο παξαπάλσ ράξηεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη Αξρεία θαλάβνπ (raster_files) αλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα πρ δνξπθνξηθέο εηθφλεο θιπ πνπ φκσο λα είλαη γεσαλαθεξκέλεο ζην παξαπάλσ πξνβνιηθφ 

ζχζηεκα (ΔΓΑ 87). Δίλαη απηνλφεην ην φηη θάζε αιιαγή πνπ γίλεηαη ζην ρψξν, ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξείηαη θαη ζηνλ ράξηε πνπ απεηθνλίδεη ην ελ ιφγσ ζέκα. Αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπαζζνχλ φινη νη παξαπάλσ ράξηεο, απηνί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζηαδηαθά ζηηο επφκελεο 

εθαξκνγέο ηνπ ζρεδίνπ. 

 

Β. Γηαγξάκκαηα (ζπλνπηηθά) 
1. Γηαγξάκκαηα αλάιπζεο ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ 

 Μεληαία θαηαλνκή ησλ κέγηζησλ θαη ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο 

 Μεληαία θαηαλνκή ηνπ χςνπο βξνρήο 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ 

 Μεληαία θαηαλνκή ηεο θνξά ηνπ αλέκνπ 

2. Γηαγξάκκαηα αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππξθαγηψλ 

 Γ/κα θξίζηκνπ πεξηφδνπ ησλ ππξθαγηψλ 

 Γ/κα θξίζηκσλ εκεξψλ (εβδνκάδαο) 

 Γ/κα θξίζηκσλ σξψλ ηεο εκέξαο 

 Γ/καηα ζρέζεσλ ζπρλφηεηαο έθαζηνπ θιηκαηηθνχ παξάγνληνο 

 Γ/καηα ζρέζεο ηεο θαηαζηξεπηηθφηαο (θαείζα έθηαζε) θαη θάζε θιηκαηηθνχ παξάγνληνο 

 Γ/κα επθιεθηφηεηαο ηεο βιάζηεζεο 

 Γ/κα θαπζηκφηεηαο ηεο βιάζηεζεο 

 Γ/κα ζρέζεσλ αηηηψλ, ζπρλφηεηαο θαη θαηαζηξεπηηθφηαο ησλ ππξθαγηψλ 
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2 νλ 

Β. Τπόδεηγκα ζπκβόισλ 
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