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1. Ιστορικό  της  σύνταξης  της  µελέτης 
 

Η  εκπόνηση  της  µελέτης  αυτής  ξεκινά  από  το  ενδιαφέρον  της  

W.W.F. για  την  αντιπυρική  προστασία   του όρους  Πάρνηθας , ενός  

µοναδικού  φυσικού  οικοσυστήµατος που  βρίσκεται  σε  µικρή  απόσταση  

από  την  περιβαλλοντικά  υποβαθµισµένη  πόλη  της  Αθήνας. Το  

οικοσύστηµα  αυτό  έχει  µεγάλη   αξία  από  άποψη αναψυχής  και τεράστια  

προστατευτική, αισθητική, περιβαλλοντική  σηµασία   για  τους  κατοίκους  

του  λεκανοπεδίου  της  Αττικής, γι’  αυτό  και  µεγάλο  τµήµα  του  

ανακηρύχθηκε  ως  Εθνικός  ∆ρυµός  το  1961, σύµφωνα  µε  το  Β∆  

644/1961. 

Η  µεγάλη  συχνότητα  εµφάνισης  των  πυρκαγιών  σε  δάση  και  

δασικές  εκτάσεις  της  Πάρνηθας, σε  συνδυασµό  µε  το  έντονο  ανάγλυφο  

και  τα  διαβρωµένα  εδάφη, συντελούν  στην  διατάραξη  της  οικολογικής  

ισορροπίας  και  στην  περαιτέρω  υποβάθµισή  αυτού  του  οικοσυστήµατος. 

Σε  αυτά  τα  φυσικά  οικοσυστήµατα  που  αναπτύσσονται στη  

Μεσογειακή  περιοχή  η  φωτιά αποτελεί  ένα  ισχυρό οικολογικό  παράγοντα, 

που  συµβάλει   στην  εξέλιξη  και  διαµόρφωση  της  µεσογειακής  βλάστησης 

και του  µεσογειακού τοπίου. Η µεγάλη  συχνότητα  εµφάνισης της  φωτιάς  

στα  µεσογειακά  οικοσυστήµατα  σε  συνδυασµό µε  την  ανεξέλεγκτη  

βοσκή, τις  εκχερσώσεις  και  τις  έντονες  ανθρώπινες  δραστηριότητες, είχαν  

ως  αποτέλεσµα  να εξελιχθεί  σε έναν από  τους  πιο  καταστρεπτικούς  

παράγοντες, που  έχουν  οδηγήσει  στην  υποβάθµιση  αυτών  των  

οικοσυστηµάτων. 

Λαµβάνοντας  υπόψη  λοιπόν  ότι  το  µελετούµενο  όρος : 

• συντηρεί  ένα  µεγάλο  αριθµό  τύπων  οικοτόπων, 

•  εµφανίζει  µεγάλη  βιοποικιλότητα, προστατεύοντας  έναν  µεγάλο  

αριθµό   ειδών  της  χλωρίδας  και  της  πανίδας, 

•  δίνει  την  ευκαιρία  αναψυχής  στους  κατοίκους  της  Αθήνας, 
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•  αποτελεί  το  τελευταίο  πνεύµονα  οξυγόνου  για  την  πόλη  της  

Αθήνας και  

•  το  τελευταίο  µέρος  που  ασκεί  ακόµα  προστατευτική  επίδραση  

στο  λεκανοπέδιο  της  Αττικής,   

ο  σχεδιασµός  της  πυροπροστασίας  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας, 

αποκτά  ιδιαίτερη  σπουδαιότητα  και θα  πρέπει  να λαµβάνει  πρωταρχική  

θέση στον  σχεδιασµό  µιας  ορθολογικής    διαχείρισης  του.   

Μάλιστα  τα  τελευταία  χρόνια, η  εγκατάλειψη  κάποιων  

δραστηριοτήτων, όπως  η  ρητινοσυλλογή  και  η  βόσκηση  µέσα  στο  δάσος 

και  στις δασικές εκτάσεις  της  Πάρνηθας   και  η  ανάπτυξη  κάποιων  άλλων, 

όπως  η  έντονη  οικιστική  δραστηριότητα  στο  νότιο και  νοτιοανατολικό 

τµήµα  της  Πάρνηθας,  δηµιουργούν  αυξηµένους  κινδύνους  για  την  

έναρξη  και  µετάδοση  µεγάλων  πυρκαγιών.     

Αν  λάβουµε  υπόψη  και  τις  σηµαντικές  αλλαγές  στο  καθεστώς  της  

δασοπυρόσβεσης  που  επήλθαν  µε  το  Ν.2612/25-5-98, µε  τον  οποίο  

πραγµατοποιείται  η  µεταφορά  αρµοδιοτήτων  σχετικά  µε  την  ευθύνη  και  

τον  επιχειρησιακό  σχεδιασµό  της  καταστολής  των  δασικών  πυρκαγιών  

από  την  ∆ασική  Υπηρεσία  στο  Πυροσβεστικό  Σώµα, κατανοούµε  πόσο  

σύνθετο  είναι  το  θέµα  της  πυροπροστασίας  των  δασών  και  των  

δασικών  εκτάσεων  στη  χώρα  µας.   

 
 

2.  Τρόπος  εργασίας 
 

Για  τη  σύνταξη  της  παρούσας  µελέτης  χρησιµοποιήθηκαν  

τοπογραφικοί  χάρτες  της  Γ.Υ.Σ. ( Κλίµακας 1: 100.000  και  1:50.000). Έγινε  

αυτοψία  για  την  λήψη  των  απαραίτητων  στοιχείων  και  για  τη  

διαπίστωση  της  πραγµατικής  κατάστασης  της  περιοχής. Επίσης  η  εκλογή  

της  θέσης  των  προτεινόµενων  έργων  έγινε  µετά  από  επιτόπια  εξέταση  

των  συνθηκών  που  επικρατούν  και  τις  ανάγκες  της  περιοχής  για  

προστασία. 
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3.  Χρησιµοποιηθείσες  πηγές 
 
 Για  την  σύνταξη  της  µελέτης  χρησιµοποιήθηκαν  ως  πηγές  : 

• η  έρευνα  ∆ασικής  Αναψυχής  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας, 

Υπουργείο  Γεωργίας, Γεν. Γραµµατεία  ∆ασών  και  Φυσικού  

Περιβάλλοντος, ∆ασαρχείο  Πάρνηθας,  1995. 

• η  έρευνα της  δοµής  και  της  εξέλιξης  του  ελατοδάσους  του  Εθνικού  

∆ρυµού  Πάρνηθας, Υπουργείο  Γεωργίας, Γεν. Γραµµατεία  ∆ασών  και  

Φυσικού  Περιβάλλοντος, ∆ασαρχείο  Πάρνηθας,  1996. 

• το  Σχέδιο  ∆ιαχείρισης  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας, Υπουργείο  

Γεωργίας, Γεν. Γραµµατεία  ∆ασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος, 

∆ασαρχείο  Πάρνηθας,   1997, Συντάκτης  Γ. Αµοργιανιώτης  και  λοιποί. 

• το  Σχέδιο  Αντιµετώπισης  ∆ασικών  Πυρκαγιών  Αττικής  Έτους  1999, 

Αρχηγείο  Πυρ/κου  Σώµατος, Περιφερειακή  ∆ιοίκηση  Πυροσβεστικών  

Υπηρεσιών  Αττικής, 1999. 

• η  εξέλιξη  των  δασικών  πυρκαγιών  στον  Εθνικό  ∆ρυµό  Πάρνηθας  από  

το  1913  έως  το  1996, Αµοργιανιώτης  Γ., Κόντου  Βασ. και  

Αντωνακάκης  Αντ.,  1997.  Πρακτικά  ∆ιεθνούς  Επιστηµονικού  Συνεδρίου 

«Πυρκαγιές  στα  Μεσο- γειακά  ∆άση : Πρόληψη-Καταστολή-∆ιάβρωση  

του  εδάφους - Αναδασώσεις», που  οργανώθηκε  από  την  Εθνική  

Επιτροπή  της UNESCO, το  1999. 

 Η  ανάλυση  των  κλιµατικών  συνθηκών  που  επικρατούν  στην  

περιοχή  του  όρους  Πάρνηθα  βασίστηκε  στα  δεδοµένα  του 

µετεωρολογικού σταθµού Ι.Γ.Μ.Ε.  και  του µετεωρολογικού  σταθµού της 

Ε.Μ.Υ. για το Τατόϊ.  
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Η  περιγραφή  των  κοινωνικών  και  οικονοµικών  δραστηριοτήτων  

των  κατοίκων  των  ∆ήµων  που  βρίσκονται  κοντά  στην  Πάρνηθα, 

βασίστηκε  σε  δεδοµένα  της  Ε.Σ.Υ.Ε.  από  την  απογραφή  του  1991. 

Επίσης  χρησιµοποιήθηκαν  όλα  τα  στατιστικά  στοιχεία  των  δασικών  

πυρκαγιών  που  έχουν  καταγραφεί  από  το  ∆ασαρχείο  Πάρνηθας  για  το  

χρονικό  διάστηµα  1985-1998, από  την  επεξεργασία  των  οποίων  

προέκυψαν  οι  αντίστοιχοι  πίνακες  και  τα  διαγράµµατα. 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
1.  Θέση  της  υπό  µελέτης  περιοχής 
 

Το  όρος  Πάρνηθα  βρίσκεται  σε  απόσταση  40  χιλιοµέτρων  βόρεια  

της  πόλης  των  Αθηνών  και  εκτείνεται  µεταξύ  των  συντεταγµένων  38°05΄  

έως 38°14΄ βόρειο  γεωγραφικό  πλάτος  και  23°38΄ έως  23°50΄ γεωγραφικό  

µήκος.   

Η  έκταση  του  όρους  Πάρνηθα, µε  την  οποία  θα  ασχοληθεί  η  

παρούσα µελέτη  ανέρχεται περίπου σε 300.000  στρ. Σε  αυτήν  

περιλαµβάνεται  και  ο  πυρήνας  του  Εθνικού  ∆ρυµού  µε  38.000  στρ.  

Αυτή  η  περιοχή  υπάγεται  σε  εθνικό  επίπεδο  στη  Γεν. Γραµµατεία  

∆ασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος. Σε  τοπικό  επίπεδο ανήκει  στην  

Περιφέρεια  Αττικής, στη  ∆/νση  ∆ασών  Ανατολικής  Αττικής  και  στο  

∆ασαρχείο  Πάρνηθας. Όσον  αφορά την  ευθύνη  για το  έργο  της  

καταστολής  των  πυρκαγιών,  στην  υπό  µελέτη  περιοχή,  ανήκει  στη  

Περιφερειακή  ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών Αττικής, στους 2ο και  6ο  

Πυροσβεστικούς  Σταθµούς  Αθηνών  ενώ  στη  περιοχή  βρίσκεται  το  

Πυροσβεστικό  Κλιµάκιο των  Θρακοµακεδόνων, .Η  παραπάνω  έκταση  

υπάγεται  διοικητικά  στους  ∆ήµους  Αχαρνών, Α. Λιοσίων, Φυλής, Αυλώνα  

και  Ασπροπύργου. 

 

 

2.  Ιδιοκτησιακό  καθεστώς 

 6



 
Το  µεγαλύτερο  τµήµα  των  δασών  και  των  δασικών  εκτάσεων  στην  

περιοχή  ανήκει  κατά  πλήρη  κυριότητα  στο  ∆ηµόσιο, ενώ  ένα  άλλο  

σηµαντικό  τµήµα  του,  αποτελείται  από  εκτάσεις  που  ανήκουν  στο  

∆ηµόσιο, στα  οποία  όµως  υπάρχουν  αναγνωρισµένα  δικαιώµατα  χρήσης  

στους  κατοίκους  των  όµορων  ∆ήµων.  

Έτσι  ανάλογα  µε  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς, οι  περιοχές  

διακρίνονται  στις  εξής  κατηγορίες : 

 

α. ∆ηµόσιες  εκτάσεις. Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν : 

1.Το  δάσος  Τατοϊου, µε  έκταση  42.612  στρ. Το  δάσος  αυτό  έχει  

περιέλθει  στην  πλήρη  κυριότητα  του  ελληνικού  ∆ηµοσίου  µε  το  Νόµο 

2215 / 11-5-94, µε  τον  οποίο  καταργήθηκε  ο  προηγούµενος  Ν. 2086 / 92. 

Με  τον  τελευταίο  νόµο είχαν  παραχωρηθεί  4.000  στρ. κατά  πλήρη  

κυριότητα στη  τέως  Βασιλική  οικογένεια, η  οποία  προσέφυγε  στα  

∆ικαστήρια  κατά  του  Ν. 2215 /94.   

2.Ο  πυρήνας  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας, µε  έκταση  38.320  

στρ. Ένα  τµήµα της  έκτασης αυτής έχει  προέλθει  από  αναγκαστική  

απαλλοτρίωση  εκκλησιαστικής  περιουσίας. 

3.Το  δάσος  του  Βουτήµατος, µε  έκταση  13.872  στρ. 

4.Το  δάσος  περιφερείας  ∆ήµου  Α. Λιοσίων. 

β. ∆ηµόσιες  διακατεχόµενες  εκτάσεις. Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν : 

1. Το  δάσος  της  Φυλής, µε  έκταση  39.782  στρ. 

2. Το  δάσος  της  Ι.Μ.Κλειστών µε  έκταση  651  στρ. 

3. Το  δάσος  του  Λοιµικού, µε  έκταση  13.140  στρ. 

4. Το  δάσος  της  Σαλονίκης, µε  έκταση  13.940  στρ. 

5. Το  δάσος  Μήλεσι-Τσαπόχθι, µε  έκταση  6.438  στρ. 

γ. Ιδιωτικές  εκτάσεις. Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκει : 

1.  Το  δάσος  της  Γκούρας, µε  έκταση  1.200  στρ. 

 

 

3. Χρήσεις  γης 
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Στην  υπό  µελέτη  περιοχή  υπάρχουν  εκτάσεις  που  καλύπτονται  

από  δάση, θαµνώνες, γεωργικές  καλλιέργειες, βοσκότοπους, 

εγκαταλελλειµένους  αγρούς καθώς  και. καµένες και  άγονες  εκτάσεις. 

Σύµφωνα  µε  το  ∆ιαχειριστικό  Σχέδιο  του  ∆ασαρχείου  Πάρνηθας, είναι  

ολοφάνερη  η  επικράτηση  της  δασικής  βλάστησης, η  οποία  αποτελεί  το  

95%  περίπου  της  συνολικής  έκτασης.  

 

 

 

 Αναλυτικότερα, οι  εδαφοπονικές  χρήσεις  της  περιοχής είναι  οι  

παρα- κάτω : 

α. δάσος και   θαµνώνες, µε  ποσοστό  75%  και  20%  επί  της  συνολικής  

έκτασης, αντίστοιχα. Η  παραγωγή  δασικών  προϊόντων  µέσα  στον  

Εθνικό  ∆ρυµό  είναι  ελάχιστη. Αυτό  οφείλεται  στο  ειδικό  καθεστώς  

προστασίας  που  υπάρχει  στον  πυρήνα  του  Εθνικού  ∆ρυµού, το  οποίο  

δεν  επιτρέπει  τέτοιου  είδους  εκµετάλλευση  καθώς  και  στη  βασική  

αρχή  διαχείρισης  των  ∆ρυµών, µε  την  οποία  ο  κύριος  ρόλος  των  

∆ρυµών  είναι  η  προσφορά αναψυχής, επιστηµονικής έρευνας και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έτσι  η  ξυλοπαραγωγή  είναι  ασήµαντη  

αφού  υλοτοµίες  γίνονται  µόνο  για  την  αποµάκρυνση  ξυλείας (ξηρών  ή  

κατακείµενων  κορµών ) όταν  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  όπως  στη  

περίπτωση  χιονορριψιών, ανεµορριψιών, πυρκαγιάς κ.α. Συλλογή  

καυσοξύλων  γίνεται από  τους  κατοίκους  των  ∆ήµων  Φυλής  και  

Αυλώνα  ενώ  η  παραγωγή  ρητίνης  έχει  µειωθεί  σηµαντικά  στην  

περιοχή  της  Πάρνηθας  από  το  1960  και  µετά, όπως  άλλωστε  και  

στην  υπόλοιπη  Ελλάδα.   

β. γεωργικές  καλλιέργειες. Οι  γεωργικές  εκτάσεις  καλύπτουν  το  1,03%  

της  συνολικής  έκτασης  ποσοστό  αρκετά  µικρό. Οι  εκτάσεις  αυτές  

καλλιεργούνται  µε  σιτηρά, οπορωκηπευτικά  και  δενδροκοµικά  είδη. 

γ. βοσκότοποι. Αυτοί  καλύπτουν  το  1,29%  της  συνολικής  έκτασης. Η  

κτηνοτροφική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  είναι  αρκετά  περιορισµένη  
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και  υπάρχουν  µερικές  µόνιµες  εγκαταστάσεις  µε  οικόσιτη  κυρίως  

εκτροφή  ζώων. Βέβαια  όταν  η  βόσκηση  γίνεται  µέσα  στον  Εθνικό  

∆ρυµό ή  κοντά  στα  όρια  του  ανεξέλεγκτα  χωρίς  σχεδιασµό  τότε  

δηµιουργούνται  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  φυσικό οικοσύστηµα. Σε  

αυτές  τις  περιπτώσεις  απαιτείται  άµεση  αποµάκρυνση  των  ζώων  και    

απαγόρευση  της  βοσκής. 

δ. οικισµοί. Ενδιαφέρουσα  είναι  η  οικιστική  ανάπτυξη  που  παρατηρείται  

στα   

νοτιοανατολικά   όρια   του   ∆ρυµού, στους  οικισµούς   Βαρυµπόµπης,        

Θρακοµαµακεδόνων,  Κρυονερίου.  Στα  νότια  όρια  του  ∆ρυµού  

παρατηρείται   

 

 

µεγάλη  οικοδοµική  δραστηριότητα, η  οποία  βέβαια  προκαλεί  

υποβάθµιση  και  αλλοίωση  του  φυσικού τοπίου  της  περιοχής. Θα  

πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  δηµιουργία  του  Ολυµπιακού  χωριού  στο  

νότιο  τµήµα  της  Πάρνηθας  θα  έχει  ως  συνέπεια  την  περαιτέρω  

διατάραξη  της  οικολογικής  ισορροπίας  της  περιοχής  καθώς  και  

αλλοίωση  του  τοπίου  της. 

Επίσης  η  ζήτηση  για  δασική  αναψυχή  του  πληθυσµού  του  

λεκανοπεδίου  Αττικής  έχει  αυξηθεί  σηµαντικά  µε  αποτέλεσµα  η  περιοχή  

να  δέχεται  κάθε  χρόνο  χιλιάδες  επισκέπτες. Στην  Πάρνηθα  οργανωµένοι  

χώροι  αναψυχής  έχουν  δηµιουργηθεί  από  το  ∆ασαρχείο  Πάρνηθας, στις  

θέσεις  Μόλα, Αγ. Τριάδα  κ.α.  και  περιλαµβάνουν  την  κατασκευή  

µονοπατιών, τραπεζιών, βρυσών  κ.α. Οι  χώροι  αυτοί  λόγω  του  πολύ  

µεγάλου  αριθµού  επισκεπτών  έχουν  επιβαρυνθεί  αρκετά  και  γι’ αυτό  

είναι  αναγκαίος  ένας  νέος  σχεδιασµός  για  την  αναψυχική  δραστηριότητα  

ώστε  να  µην  υποβαθµίζεται  και  να  µην διαταράσσεται η  οικολογική  

ισορροπία  του  φυσικού  περιβάλλοντος.  

Αξιοσηµείωτη  είναι  η  εµφάνιση  των  στρατιωτικών  και  τουριστικών  

εγκαταστάσεων  στην  περιοχή  της  Πάρνηθας  καθώς  και  οι  εγκαταστάσεις  
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των  ραδιοτηλεοπτικών  µέσων , που  υποβαθµίζουν  από  αισθητικής  

άποψης  την  περιοχή  του  ∆ρυµού. 

 

 

4.  Κοινωνικές  συνθήκες - Οικονοµικές  δραστηριότητες 
 

Σε  µικρή  απόσταση από  το  όρος  Πάρνηθα  βρίσκονται οι  δήµοι  

Αχαρνών, Φυλής, Α. Λιοσίων  και    Θρακοµακεδόνων. Συνεπώς  οι  

κοινωνικές  και  οικονοµικές  δραστηριότητες  των  κατοίκων  των  παραπάνω  

δήµων, µπορούν  να  επηρεάσουν  άµεσα  ή  έµµεσα  την  οικολογική  

ισορροπία  του  όρους  και  κατ’ επέκταση  του  Εθνικού  ∆ρυµού. 

Από   τα  στοιχεία   της  Ε.Σ.Υ.Ε.   σχετικά  µε  τον  πληθυσµό  και  την  

απασχόληση  των  κατοίκων  των  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  που  

αναφέρθηκαν  προηγουµένως   για  το  έτος  1991,  προκύπτουν  οι  πίνακες  

1 και  2. 

Από  τα  στοιχεία  του  πίνακα 2  φαίνεται ο  οικονοµικά  ενεργός  

πληθυσµός  σε  όλους  τους  παραπάνω  δήµους  και  κοινότητες.  

 

Πίνακας  1. Πληθυσµός  κατά  φύλο  για  τους  δήµους  Αχαρνών, Φυλής, Α. 

Λιοσίων  και της  κοινότητας  των  Θρακοµακεδόνων (Ε.Σ.Υ.Ε., 1991). 

 

∆ΗΜΟΣ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
1. Αχαρνών 30744 30608 61352 
2. Φυλής 1502 1423 2925 
3. Α. Λιοσίων 10612 10785 21397 
4. Θρακοµακεδόνων 1519 1616 3135 
 

Πίνακας  2. Απασχόληση  κατά  τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) 

για  τους  δήµους  Αχαρνών, Φυλής, Α. Λιοσίων και  Θρακοµακεδόνων 

(Ε.Σ.Υ.Ε., 1991). 

 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ  

ΤΟΜΕΑ 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  

ΤΟΜΕΑ 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ  
ΤΟΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1. Αχαρνών 614 8403 9417 18434 
2. Φυλής 75 237 596 908 
3. Α. Λιοσίων 52 2646 3579 6277 
4. 
Θρακοµακεδόνων 

5 229 802 1036 

 

Σχετικά  µε  την  απασχόληση  του  οικονοµικά  ενεργού  πληθυσµού  

στον  πρωτογενή, δευτερογενή  και  τριτογενή  τοµέα  παραγωγής  θα  πρέπει  

να  επισηµανθεί  ο  µειωµένος  αριθµός  των  ατόµων  που  απασχολούνται  

στον  πρωτογενή  τοµέα ( γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία ). Η  

εγκατάλειψη  των  δραστηριοτήτων  αυτών  οφείλεται  στην  δηµιουργία  

περισσότερο  επικερδών επαγγελµάτων. Συγκεκριµένα  η  απασχόληση στον  

τοµέα  της  ρητινοσυλλογής, έχει  µειωθεί  σηµαντικά  τα  τελευταία  30  

χρόνια, λόγω  της  χαµηλής  τιµής  της  ρητίνης  και  της απασχόλησης  των  

ατόµων  σε  περισσότερο  κερδοφόρες  δραστηριότητες , όπως  π.χ. ο  

τουρισµός. 

Έτσι  ο  αριθµός  των  ατόµων  που   απασχολούνται  σε  τοµείς  όπως  

το  εµπόριο  και  ο  τουρισµός  φαίνεται  να  αυξάνει. Η  κύρια  αιτία  της  

τουριστικής  και  οικιστικής  ανάπτυξης  των  περιοχών  αυτών  είναι  η  µικρή  

απόσταση  τους  από  την  πόλη  των  Αθηνών.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΦΥΣΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1. Γεωµορφολογία  της  περιοχής 
 
 Το  βόρειο  τµήµα  της  Πάρνηθας  ξεκινά  από  τις  κοινότητες  Αυλώνα  

και  Κιούρκα,  προχωρεί  προς  το  νότο  καταλήγοντας  στην  περιοχή  των 

∆ήµων  Φυλής, Αχαρνών, Α. Λιοσίων  και  στους  οικισµούς  Βαρυµπόµπης  

και  Θρακοµακεδόνων, ενώ στα  νοτιοδυτικά  του  εκτείνεται  το  Ποικίλο  

όρος.  Στο  νότιο  τµήµα  του, όπου  υπάρχουν  οι  παραπάνω δήµοι  και  

κοινότητες  υπάρχει  έντονη  ανθρωπογενής  δραστηριότητα όπως αγροτικές  

εκτάσεις, οικιστική  ανάπτυξη  κ.α. Στα  νοτιοανατολικά  του  εκτείνεται  το  

όρος  Πεντέλη  ενώ  στα  δυτικά  του  το  όρος  Πάστρα. 

 Το  υψοµετρικό  εύρος  της  Πάρνηθας  αρχίζει  από  τα  400 µ.  

περίπου  και  φτάνει  έως  τα  1.413 µ.  Οι  υψηλότερες  κορυφές  του  βουνού  

είναι : η  Καραβόλα (1.413µ.), το  Όρνιο (1.350µ), το  Αβγό (1.201µ.), η  Κυρά 
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(1.160µ.), ο  Αέρας (1.126 µ.), το  Ξηροβούνι (1.121µ.) και το  Φλαµπούρι  

(1.158µ.). 

 Από  τις  υψηλότερες  κορυφές  ξεκινούν  βαθιά  ρέµατα, που  

χαρακτηρίζονται  από  χειµαρρώδη  εποχιακή  ροή, όπως  της  Μονής  

Κλειστών, της  Αγ. Τριάδας, της  Μόλας κ.α.  καθώς  και  άλλα  µικρότερα  

ρέµατα  που  διαµορφώνουν  ένα  έντονο  ανάγλυφο.  

Έντονο  ανάγλυφο  εµφανίζουν  και  αρκετές   περιοχές, όπως  η  Ι.Μ. 

Κλειστών, όπου  βρίσκεται  το  φαράγγι  του  Κελάδωνα, η  περιοχή  που  

βρίσκεται  µεταξύ  του  Κατσιµιδίου  και  της  Μόλας  η  περιοχή  κοντά στο  

Κάστρο  της  Φυλής  (Κονιζός  Ρ. και  Συκόρεµµα)  καθώς  και  η  περιοχή  

της  Γκούρας.       

Σε  αντίθεση  µε  τα  απόκρηµνα  βραχώδη  συγκροτήµατα  υπάρχουν  

µικρά  οροπέδια  και  επίπεδα  φυσικά  λιβάδια.   

 Το  µητρικό  πέτρωµα  που  κυριαρχεί  στην  περιοχή  του  Εθνικού  

∆ρυµού  είναι  οι  σκληροί  ασβεστόλιθοι   και  οι  σχιστόλιθοι. Τα  εδάφη  που  

σχηµατίζονται  πάνω  στους  ασβεστόλιθους  και  στους  σχιστόλιθους  είναι  

πολύ  αβαθή, µε  έντονη  διάβρωση. Σε  ορισµένες  θέσεις  εµφανίζονται  και  

βαθύτερα  εδάφη, όπως  στην  περιοχή  της  Μόλας.. 

2. Το  κλίµα  της περιοχής 
 

Η   περιγραφή των  κλιµατικών  συνθηκών  της  περιοχής  βασίστηκε  

στα  δεδοµένα  των µετεωρολογικών  σταθµών  του Ι.Γ.Μ.Ε. που  βρίσκεται  

στην Πάρνηθα, µε διάρκεια λειτουργίας 1976-1985 και του  Τατοϊου (Ε.Μ.Υ.) 

µε διάρκεια λειτουργίας 1956-1997. Τα  µετεωρολογικά δεδοµένα του Μ.Σ. 

του Ι.Γ.Μ.Ε. περιγράφουν τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στον 

ορεινό όγκο της Πάρνηθας ενώ ο Μ.Σ.του  Τατοϊου, ο οποίος βρίσκεται σε 

υψόµετρο 234,7 µ., περιγράφει   το κλίµα των χαµηλότερων τµηµάτων της 

Πάρνηθας. 

     Τα   κλιµατικά  στοιχεία  αναφέρονται  στις  βροχοπτώσεις, στις   

θερµοκρασίες αέρα ( µέση, µέγιστη  και  ελάχιστη ), στις  σχετικές  υγρασίες  

και  στον  άνεµο. 
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  α.  Βροχοπτώσεις  

Το ετήσιο  ύψος  βροχής  έχει  από  οικολογική  άποψη, µεγάλη  

σηµασία  γιατί  ένα  σηµαντικό  µέρος  των  βροχών  που  πέφτουν  κατά  τη   

διάρκεια  της   βλαστικής   ηρεµίας   εναποθηκεύονται στο  έδαφος  και  

χρησιµοποιούνται   από  τα   φυτά  κατά  την   άνοµβρη  περίοδο, η οποία  

στη  χώρα  µας  εµφανίζεται  κατά  τη  διάρκεια  της   βλαστικής   

δραστηριότητας.  

Μεγαλύτερη  σηµασία, από  το  συνολικό  ύψος  βροχής, έχει  η  

κατανοµή των βροχοπτώσεων  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  και  ιδιαίτερα  

το  νερό   της   βροχής  που  πέφτει  κατά  τη  διάρκεια  της  βλαστικής  

περιόδου. 

     Για  το  Μ.Σ. του  Τατοϊου, η   µέση  ετήσια  βροχόπτωση  είναι  430,1  mm  

ενώ  η  ετήσια  πορεία  της  βροχής εµφανίζει ένα  µέγιστο  το  µήνα  

∆εκέµβριο µε 76 mm και ένα  ελάχιστο το  µήνα  Αύγουστο, µε 4,2 mm. Το   

ύψος  βροχόπτωσης  µειώνεται  από  το χειµώνα προς  το  καλοκαίρι  και  

αυξάνεται  από  το  καλοκαίρι προς  το  φθινόπωρο  µε   µία   απότοµη   

αύξηση   που   παρατηρείται   από   το   Σεπτέµβριο  προς  τον  Οκτώβριο. Η  

πορεία  αυτή  του ύψους  βροχόπτωσης  ισχύει  και  για  τον  άλλο  

µετεωρολογικό  σταθµό  (Εικόνα  1).           

  Στο  Μ.Σ.  του   Ι.Γ.Μ.Ε. , η   µέση  ετήσια  βροχόπτωση  είναι  450,17 

mm ενώ  η  ετήσια   πορεία  της  βροχής  εµφανίζει  ένα  µέγιστο  ύψος  τον  

µήνα ∆εκέµβριο, µε 91,11 mm  και   ένα  ελάχιστο  τον  µήνα  Αύγουστο, µε 

1,93 mm  (Πίνακας  3). 

Από  την  µέση  ετήσια  βροχόπτωση  προκύπτει  ότι  κατά  τη  διάρκεια  

του  χειµώνα  και  του   φθινοπώρου  πέφτει  το 73,6%  των  

κατακρηµνισµάτων  στην  περιοχή  του  Τατοϊου  και το  75%   στην  περιοχή  

που  βρίσκεται  εγκατεστηµένος ο  Μ.Σ.  Ι.Γ.Μ.Ε. ( Πίνακας 4 ). Την άνοιξη και 

το καλοκαίρι τα  ποσοστά είναι 26,4% και 21%, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας  3.  Μέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις (mm)  των Μ.Σ. Τατοϊου και 

Ι.Γ.Μ.Ε. 
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 ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 

ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 ΤΑΤΟΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ (ΙΓΜΕ) 
 P (mm) P (mm) 

Ι 70,1 65,32 
Φ 51,4 55,11 
Μ 43,2 45,96 
Α 24,6 34,35 
Μ 20,8 12,39 
Ι 10,8 5,46 
Ι 9,7 13,04 
Α 4,2 1,93 
Σ 13,5 13,53 
Ο 49,9 60,81 
Ν 55,9 51,16 
∆ 76 91,11 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

 

 
430,1 

 
450,17 
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Πίνακας 4. Εποχιακές  τιµές  βροχοπτώσεων  των  Μ.Σ. Τατοϊου  και Μ.Σ.   

Ι.Γ.Μ.Ε.   

 
 

ΕΠΟΧΗ              ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  ( mm ) 
 Μ.Σ. ΤΑΤΟΙΟΥ Μ.Σ.  Ι.Γ.Μ.Ε. 

Χειµώνας 197,5(45,9%) 211,54 (47%) 
Ανοιξη 88,6 (20,6%) 92,7 (20,6%) 

Καλοκαίρι 24,7 (5,7%) 20,43 (4,5%) 
Φθινόπωρο 119,3 (27,8%) 125,5 (27,9%) 
ΣΥΝΟΛΟ 430,1 (100%) 450,17 (100%) 

 

 

β.  Θερµοκρασίες 

      Η  θερµοκρασία  του  αέρα  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  

σηµαντικούς  παράγοντες, από  τους  οποίους  εξαρτάται  η  οριζόντια  και   η   

κατακόρυφη   εξάπλωση των  φυτικών  ειδών  και  του  δάσους. 
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      Τα  θερµοκρασιακά  δεδοµένα  που  έχουµε  για   τους  Μ.Σ. Τατοϊου 

και  Μ.Σ.  Ι.Γ.Μ.Ε., εµφανίζονται  στον  πίνακα 5 . 

Από  την  ανάλυση  των  δεδοµένων  των  µετεωρολογικών  σταθµών  

όπως  φαίνεται  από  τον  παραπάνω  πίνακα  και  την  ετήσια  πορεία  της  

µέσης  µηνιαίας  θερµοκρασίας  (Εικόνα 2)  προκύπτει: 

α.  για  την  περιοχή  του  Τατοϊου 

• ο  πιο  ψυχρός  µήνας  είναι  ο  Ιανουάριος, µε  µέση  µηνιαία  θερµοκρασία  

7,4 °C  ενώ  ο  πιο  θερµός  µήνας  είναι  ο  Ιούλιος, µε  µέση  µηνιαία  

θερµοκρασία  26,7  °C. 

• η  µέση  ετήσια  θερµοκρασία  ανέρχεται  σε  16,4  °C. 

β.  για  την  περιοχή  του  Μ.Σ.   Ι.Γ.Μ.Ε.   

• ο  πιο  ψυχρός  µήνας  είναι  ο  Ιανουάριος, µε  µέση  µηνιαία  θερµοκρασία  

7,1°C  ενώ  ο  πιο  θερµός  µήνας  είναι  ο Ιούλιος, µε  µέση  µηνιαία  

θερµοκρασία  26,19 °C. 

• η  µέση  ετήσια  θερµοκρασία  ανέρχεται  σε  16,14  °C. 

 

Πίνακας 5.  Μέσες (Τ), ελάχιστες (Τmin) και µέγιστες (Τmax)  µηνιαίες τιµές 

θερµοκρασίας  των  Μ.Σ. Τατοϊου  και Μ.Σ.   Ι.Γ.Μ.Ε.   

 
  ΜΗΝΙΑΙΕΣ   ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ   (°C) 

       ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΠΑΡΝΗΘΑ (ΙΓΜΕ) ΤΑΤΟΙ 
 T Τ     Tmin Tmax 

Ι 7,16 7,4 3,2 11,8 
Φ 7,59 7,8 3,6 12,5 
Μ 10,15 10 5 14,7 
Α 13,74 14,1 7,6 19,4 
Μ 19,42 19,5 11,8 24,9 
Ι 24,55 24,5 16 29,7 
Ι 26,19 26,7 18,9 31,8 
Α 25,18 26,2 19,1 31,7 
Σ 21,87 22,2 15,6 28 
Ο 16,87 16,9 11,7 22,3 
Ν 11,85 12,4 7,7 17,5 
∆ 9,19 9 4,9 13,5 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
16,14 

  
16,4 
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γ.  Σχετικές  υγρασίες 
 

     Ένας  άλλος  σηµαντικός  κλιµατικός  παράγοντας, είναι  η  σχετική   

υγρασία  του  αέρα. Στην Εικόνα  3, όπου  εµφανίζεται  η  ετήσια  πορεία  της  

σχετικής υγρασίας, είναι  εµφανές  ότι  ακολουθεί  αντίθετη  πορεία  από  αυτή  

της  θερµοκρασίας (Εικόνα 2), διότι  η  αύξηση  της  θερµοκρασίας  επιφέρει  

µείωση  της  σχετικής  υγρασίας  του  αέρα  και  αντίστροφα.  

Επίσης όπως  φαίνεται  από  τον  πίνακα  6  και  την Εικόνα  3, ένα  

ελάχιστο  παρατηρείται  για  το   Μ.Σ. του  Τατοϊου το  µήνα  Ιούλιο  µε 44,7% 

και ένα µέγιστο εµφανίζεται  για  τον  ίδιο Μ.Σ. το µήνα  ∆εκέµβριο  µε  77,9%.  
 

 
 
 
     
                   
Πίνακας  6.  Μέσες  µηνιαίες  τιµές  της  σχετικής  υγρασίας  του  αέρα  του  

Μ.Σ.  Τατοϊου. 

 
 

ΜΗΝΕΣ 
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΤΑΤΟΙΟΥ 
Ι 76,6  
Φ 74,7  
Μ 71,1  
Α 64,6  
Μ 56,4  
Ι 47,9  
Ι 44,7  
Α 45,8  
Σ 54,6  
Ο 66,6  
Ν 75,4  
∆ 77,9  
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δ. Άνεµος 

 Στοιχεία  σχετικά µε τη  διεύθυνση  και  λιγότερο µε την ένταση του  

ανέµου προκύπτουν  µόνο  από  το  Μ.Σ. Τατοϊου. Αναλυτικότερα, ο 

επικρατούντας άνεµος είναι βόρειας κατεύθυνσης  για  χρονικό διάστηµα  από  

τον  Ιανουάριο  έως   και   τον Μάρτιο  και  από  τον  Ιούνιο  µέχρι  τον  

∆εκέµβριο, µε  ένταση  που  κυµαίνεται  από 2  έως  6 µποφόρ. Μετά τους 

βοριάδες, σε συχνότητα εµφάνισης οι πιο διαδεδοµένοι  άνεµοι είναι αυτοί  

βοριοανατολικής  διεύθυνσης και για µια περίοδο από  Απρίλιο  έως   και  το  

Μάϊο.  

Για την περιοχή του  Τατοϊου ο άνεµος που πνέει κατά  την  διάρκεια 

του καλοκαιριού, και ιδιαίτερα τους µήνες  Ιούλιο  και Αύγουστο, φτάνει τα 6 

µποφόρ. Η  ένταση αυτή του ανέµου σε συνδυασµό µε τις υψηλές 

θερµοκρασίες και τις χαµηλές  σχετικές  υγρασίες που επικρατούν την θερινή 

περίοδο, ευνοούν την έναρξη και εξάπλωση µιας πυρκαγιάς. 

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι στους χερσαίους µετεωρολογικούς  

σταθµούς, οι τιµές της συχνότητας διεύθυνσης των ανέµων επηρεάζονται, 

σηµαντικά από το τοπικό ανάγλυφο.  
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δ. Οµβροθερµικά  διαγράµµατα  των  Bagnoulis & Gaussen 

 Σύµφωνα  µε  τη  µέθοδο  Bagnoulis &  Gaussen συντάσσονται  τα  

οµβροθερµικά  διαγράµµατα  και  καθορίζονται  οι  περίοδοι  που  έχουν  

ευµενή  ή  δυσµενή  επίδραση  στα  φυτά, διακρίνοντας  ξηρές, υγρές  και  

περισσότερο  υγρές  περιόδους, χρησιµοποιώντας  ως  µετεωρολογικά  

στοιχεία  τις  µηνιαίες  βροχοπτώσεις  και  τις  µέσες  µηνιαίες  θερµοκρασίες,  

 Από  τα  οµβροθερµικά  διαγράµµατα  που  έχουν  συνταχθεί  για  τους   

Μ.Σ.  Τατοϊου   και  Μ.Σ.   Ι.Γ.Μ.Ε. (Εικόνες  4  και 5), προκύπτει  ότι   η   ξηρή   

περίοδος για  το  Τατόϊ  διαρκεί  6-6,5  µήνες, από  το  πρώτο  δεκαήµερο  του  

Απριλίου  µέχρι το  δεύτερο  δεκαήµερο  του  Οκτωβρίου, και  για  το  Μ.Σ.   

Ι.Γ.Μ.Ε.  διαρκεί  5,5  µήνες, από  το πρώτο  δεκαήµερο  του  Απριλίου  έως  

το  δεύτερο  δεκαήµερο  του Σεπτεµβρίου.  
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3.  Περιγραφή  δασικών  διαπλάσεων 
  

Τα  δάση  και  οι  δασικές  εκτάσεις  καλύπτουν  περίπου  το  95%  της  

συνολικής  έκτασης  του  δρυµού. Στην  περιοχή  του  δρυµού  επικρατούν  οι  

παρακάτω  διαπλάσεις : 

α. της  χαλεπίου  πεύκης, η  οποία  καλύπτει  το  52%  της  συνολικής  

έκτασης, 

β. της  κεφαλληνιακής  ελάτης, µε  ποσοστό  20%  περίπου, 

γ. των  αειφύλλων  σκληροφύλλων, µε  ποσοστό   20%, περίπου. 

Η  υπόλοιπη  δασική  έκταση, που  αποτελεί  το  3%  της  συνολικής  

έκτασης, αποτελείται  από  κέδρους, πλατάνια, µαύρη  πεύκη, καµένη  έκταση  

κ.α.  

Αναλυτικότερα, στις βόρειες  εκθέσεις, από  τα  χαµηλότερα  υψόµετρα 

µέχρι  τα 500 µ.  εκτείνονται  τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  αειφύλλων  

σκληροφύλλων. Αντίθετα στις  νότιες  εκθέσεις, όπου  επικρατούν  

περισσότερο  ξηροθερµικές  συνθήκες, τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  

αειφύλλων  σκληροφύλλων   εκτείνονται από  τα  χαµηλότερα  υψόµετρα 

µέχρι  τα  1.000 µ. Τα  είδη  που  αναπτύσσονται  σε  αυτές  τις  διαπλάσεις  

εκτός από την  Pinus  halepensis είναι  τα : Quercus  coccifera, Phillyrea  
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latifolia, Pistacia  lentiscus, Pistacia  terebinthus, Styrax  officinalis, Arbutus 

unedo, Arbutus  andrachne,  Olea  europaea  var. silvestris κ.α. 

Καθώς  αυξάνεται  το  υψόµετρο  προς  το  εσωτερικό  της  περιοχής  

έχουµε  µία  σταδιακή  µετάβαση  από  τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  

αειφύλλων  σκληροφύλλων  στα  δάση  της  κεφαλληνιακής  ελάτης. Έτσι  

από  το  υψόµετρο  των  600-700 µ.  περίπου  αρχίζει  να  εµφανίζεται  

σποραδικά η κεφαλληνιακή  ελάτη  και  έτσι δηµιουργούνται  µικτές  συστάδες 

χαλεπίου  πεύκης, αειφύλλων  σκληροφύλλων  και   ελάτης. 

Τα  δάση  της κεφαλληνιακής  ελάτης  ξεκινούν  από  το  υψόµετρο  των  

800 µ.  και  το  µεγαλύτερο  µέρος  τους  ανήκει  στον  πυρήνα  του  δρυµού. 

Άλλα  φυτικά  είδη  που  αναπτύσσονται  σε  αυτή  τη  διάπλαση  είναι  τα : 

Prunus  sp., Rosa  sp. , Crataegus  monogyna, Quercus  coccifera, Quercus  

ilex  κ.α. 

Στις  ρεµατιές  που  εµφανίζονται  µέσα  στο  χώρο  του  δρυµού  

αναπτύσσεται  υγρόφιλη  βλάστηση, µε  χαρακτηριστικά  είδη  όπως  τον  

πλάτανο (Platanus  orientalis), τις  ιτιές (Salix  sp.), την  λεύκη (Populus  

alba), τη πικροδάφνη (Nerium  oleander), τη  λυγαριά (Vitex  agnus  castus), 

τη  µυρτιά (Myrtus  communis) κ.α. 

Τα  δάση  της  χαλεπίου  πεύκης   αποτελούνται   από  οµήλικες και   

από  ακανόνιστης  δοµής  συστάδες. Η  δοµή  αυτή  έχει  καθοριστεί  από  την  

εµφάνιση  της  φωτιάς  µέσα  σ’ αυτά  και  από  τις  επεµβάσεις  που  έλαβαν  

µέρος  µετά  τη  φωτιά (π.χ. βοσκή). 

Σχετικά  µε  την  διαχείριση   των  δασών  χαλεπίου  πεύκης  και  των  

αειφύλλων  σκληροφύλλων  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  κατά  το  

παρελθόν  αναπτύσσονταν  σ’ αυτά  δραστηριότητες  όπως  η  

ρητινοσυλλογή, η  βοσκή,  η  ξύλευση  καθώς  και  παραγωγή  ξυλανθράκων  

και  καυσοξύλων. Μάλιστα  η  κύρια  εκµετάλλευση των  δασών  της  

χαλεπίου  πεύκης   ήταν  η  ρητινοπαραγωγή. 

Με  την  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, τα  οποία  

αποτελούσαν   πρώτη  ύλη  για  την  παραγωγή  ξυλανθράκων  και  την  
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λειτουργία  ασβεστοκαµίνων, όπως  επίσης  και  µε  τη  βοσκή, 

αποµακρύνονταν  σηµαντικά  ποσά  εύφλεκτης  καύσιµης  ύλης.  

Η  εγκατάλειψη  των  παραπάνω  δραστηριοτήτων  δηλ.  της  ρητινοσυλ 

-λογής, της  συλλογής  καυσοξύλων  και  της  βοσκής, είχε  ως  αποτέλεσµα  

τη  συγκέντρωση  µεγάλων  ποσοτήτων  εύφλεκτης  καύσιµης  ύλης  µέσα  

στα  δάση  χαλεπίου  πεύκης. Σε  αρκετές  περιπτώσεις   είναι  αδιαπέραστα  

και συνεπώς  δηµιουργείται  σηµαντικός  κίνδυνος  έναρξης  και  ταχείας  

µετάδοσης  µιας  πυρκαγιάς. Για  την  µείωση  αυτών  των  κινδύνων  από  το  

∆ασαρχείο  Πάρνηθας  γίνονται  αραιώσεις  και  καθαρισµοί, κυρίως  κατά  

µήκος  των  δρόµων. 

Σχετικά  µε  τα  δάση  της  ελάτης   στη  Πάρνηθα  αυτά  συγκροτούνται  

σε  οµήλικες  ή  σχεδόν  οµήλικες  λόχµες. Η  ανάπτυξη  και  η  εξέλιξη  του  

ελατοδάσους  είναι  προβληµατική  γιατί  τα  τελευταία  35  χρόνια  συνεχίζεται  

η  επιδηµία  του  εντόµου  Gryphalus  piceae, η  οποία  έχει  προκαλέσει  την  

ξήρανση  χιλιάδων  δένδρων  ελάτης. H  επιδηµία  αυτή  σε  συνδυασµό  µε  

τις  δυσµενείς  εδαφικές  και  κλιµατικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  

περιοχή, κάνουν  εντονότερο  το  πρόβληµα  της  αναγέννησης  του  

ελατοδάσους. 

Για  την  αντιµετώπιση  του  παραπάνω  προβλήµατος  και  σε  µία  

προσπάθεια  να  µην  εξαπλωθεί  περισσότερο  αυτή η  επιδηµία  το  

∆ασαρχείο  Πάρνηθας  προβαίνει  στη  σταδιακή  αποµάκρυνση  των  

προσβεβληµένων  και  ξηρών  δένδρων. 

 

 

4.  Φυτοοικολογία 
  

Η  ανάπτυξη  της  βλάστησης  σε  ένα  σταθµό  εξαρτάται  από  την  

συνεπίδραση  πολλών  οικολογικών  παραγόντων, οι  οποίοι  έχουν  ως  

αποτέλεσµα  την  επικράτηση  ορισµένων  τύπων  βλάστησης  σε  

συγκεκριµένους  σταθµούς. 

 Οι  σηµαντικότεροι  από  τους  οικολογικούς  παράγοντες  είναι  οι  

κλιµατικοί, οι  τοπογραφικοί, οι  εδαφικοί  και  οι  βιοτικοί. Από  τους  
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κλιµατικούς  παράγοντες  η  θερµοκρασία  και  οι  βροχοπτώσεις  αποτελούν  

τις  περισσότερο  σηµαντικές  παραµέτρους  που  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  

και  την  εξάπλωση  των  φυτικών  οργανισµών. Σε  αυτούς  εξάλλου  

βασίζεται  και  η  διάκριση  των  βιοκλιµατικών  ορόφων  στην  περιοχή  

µελέτης. 

Αναλυτικότερα οι  ζώνες  βλάστησης  που  αναπτύσσονται  στην  

περιοχή  µπορούν  να  διακριθούν  σε  : 

α. µέχρι  τα  500  µ. εµφανίζεται  η  διάπλαση  του  Oleo-Ceratonion, µε  

χαρακτηριστικά  είδη : Pinus  halepensis, Quercus  coccifera, Pistacia 

lentiscus, Calicotome  villosa, Anthyllis  hermaniae, Corydothymus  capitatus, 

Hypericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, Cistus  creticus, Globularia  

alupum. 

β. από  τα  500-750 µ. εµφανίζεται  η διάπλαση  της  αριάς (Quercion 

ilicis) µε  χαρακτηριστικά είδη : Pinus  halepensis, Quercus  coccifera, 

Pistacia  terebinthus, Phillyrea  latifolia, Quercus  ilex, Pyrus  amygdaliformis, 

Arbutus  unedo, Cotinus  coccygria. 

γ. από  τα  750-1000 µ., στα  ψυχροόρια  του Quercion ilicis 

εµφανίζονται τα  εξής  είδη : Pinus  halepensis, Quercus  coccifera, Quercus  

ilex, Rubia  peregrina, Arbutus  andranchne, Phillyrea  latifolia, Abies  

cephallonica, Juniperus  oxycedrus. 

δ. από  τα  1000 µ. και  πάνω  αναπτύσσεται  ο  όροφος  της  

κεφαλληνιακής  ελάτης (Abietion cephaloniceae), µε χαρακτηριστικά  είδη  : 

Abies  cephalonica, Pinus  nigra, Crataegus  monogyna, Quercus  coccifera, 

Rosa  sp., Juniperus  oxycedrus, Prunus  cocomilla, Berberis  cretica, Poa  

bulbosa, Anemone  blanda, Luzula  nodulosa, Silene  italica.   

Λαµβάνοντας  υπόψη  τους  παραπάνω  οικολογικούς  παράγοντες  

διακρίνουµε  τους  εξής  βιοκλιµατικούς ορόφους (κατά  Μαυροµµάτη) : 

 

α. διάκριση  βιοκλιµατικών  ορόφων  κατά  τον   UNESCO-F.A.O. 
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• µέχρι  το  υψόµετρο  των  500 µ. επικρατεί  το  ασθενή  θερµοµεσογειακό  

βιοκλίµα, µε  αριθµό  βιολογικά  ξηρών  ηµερών  (Χ)  κατά  τη  θερινή  

περίοδο  που  κυµαίνεται  100<Χ<125 

• από  το  υψόµετρο  των  500 µ.  έως  τα  750  µ. επικρατεί  το  έντονο  

µεσοµεσογειακό  βιοκλίµα  µε  75<Χ<100 

• από  το  υψόµετρο  των  750 µ.  έως  τα  1.000  µ. επικρατεί  το  ασθενή  

µεσοµεσογειακό  βιοκλίµα  µε  40<Χ<75 

• από  το  υψόµετρο  των  1.000 µ. και  πάνω  επικρατεί  το    υποµεσογειακό  

βιοκλίµα  µε  0<Χ<40 

 

β. διάκριση  βιοκλιµατικών  ορόφων  κατά  τον   Emberger 

• µέχρι  το  υψόµετρο  των  500 µ. επικρατεί  ο  ηµίξηρος  βιοκλιµατικός  

όροφος  µε  χειµώνα  ήπιο 

• από  το  υψόµετρο  των  500 µ.  έως  τα  750  µ. επικρατεί  ο  ύφυγρος  

βιοκλιµατικός  όροφος  µε  χειµώνα  ήπιο 

• από  το  υψόµετρο  των  750 µ.  έως  τα  1.000  µ. επικρατεί  ο  ύφυγρος  

βιοκλιµατικός  όροφος  µε  χειµώνα  ψυχρό 

• από  το  υψόµετρο  των  1.000 µ. και  πάνω  επικρατεί ο  υγρός  

βιοκλιµατικός  όροφος  µε  χειµώνα  ψυχρό. 

 
 
5. Πυροοικολογία  
  

Σε  περιοχές  µε  µεσογειακό  κλίµα, η  εξέλιξη  των  φυσικών  

οικοσυστηµάτων  βρίσκεται  σε  στενή  σχέση  µε  τη  φωτιά. Η  συχνή  

εµφάνιση  των  πυρκαγιών   στις   περιοχές  αυτές  συνδέεται  στενά   µε  το  

είδος  της  βλάστησης  και  τις  κλιµατικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  

συγκεκριµένη  περιοχή. Αναλυτικότερα : 

• οι  κλιµατολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στα  µεσογειακά  

οικοσυστήµατα, χαρακτηρίζονται  από  µιας µεγάλης  διάρκειας ξηρή  

θερινή  περίοδο, από  τις  υψηλές  µέσες  ηµερήσιες  θερµοκρασίες, 

από  το  χαµηλό  ύψος  βροχοπτώσεων   και   από  τους   ισχυρούς  
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ανέµους, συνθήκες  που  ευνοούν  την  έναρξη  και  την  ταχεία  

εξάπλωση  των  πυρκαγιών.  

• η  ευφλεκτικότητα  της  βλάστησης   καθορίζεται   από την  

περιεκτικότητα  της  σε  εκχυλίσµατα, από  την   περιεκτικότητα  της  σε  

υγρασία, από  την  συνέχεια  και  την   πυκνότητα  της. 

Τα  οικοσυστήµατα  που  πλήττονται  περισσότερο  από  τις  πυρκαγιές  

στην  µελετούµενη  περιοχή  είναι  τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  των  

αειφύλλων  σκληρόφυλλων που  αναπτύσσονται  στα  χαµηλότερα  υψόµετρα  

της  περιοχής.  

Η χαλέπιος  πεύκη, τυπικό  είδος  της  διάπλασης  των  αείφυλλων  

σκληρόφυλλων, αναπτύσσεται  στο θερµοµεσογειακό και  µεσοµεσογειακό  

όροφο  βλάστησης, όπου  κατά  τη  διάρκεια  του καλοκαιριού επικρατεί  

έντονη  ξηρασία.  Τα  παραπάνω  συνδυαζόµενα  µε  την  υψηλή  

ευφλεκτικότητα  των  δασών  αυτών  και  τον  πυκνό  θαµνώδη  υποόροφο  

που  αναπτύσσεται στις συστάδες  της  χαλεπίου  πεύκης, δηµιουργούν  

ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  έναρξη  και  εξάπλωση  µιας  πυρκαγιάς. Στα  

δάση χαλεπίου  πεύκης, ο υποόροφος  βλάστησης  αποτελείται  από  πυκνή  

θαµνώδη  βλάστηση  µε  πολλά  φωτόφιλα  είδη, όπως : Phillyrea latifolia, 

Pistacia  lentiscus, Quercus  coccifera, Asparagus  acutifolius, Hypericum  

empetrifolium, Cistus salvifolius  κ.α.. Πολλά από αυτά τα είδη, έχουν 

ιδιαίτερα  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  ρητίνη  και αιθέρια  έλαια  και  

αποτελούν   µια   ιδιαίτερα   εύφλεκτη  καύσιµη  ύλη. 

 Αυτά  τα  φυτικά  είδη  έχουν  αναπτύξει  µηχανισµούς   και  

χαρακτηριστικά   προσαρµογής στη  φωτιά, έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  

επιβίωσή  τους  µετά  από  µια  φωτιά είτε  µέσω της  αναγέννησης τους, που  

εκφράζεται  µε  τη  διέγερση  της  επαναβλάστησης  ή  της  φύτρωσης  των 

σπερµάτων  µετά  τη  φωτιά, είτε  µέσω  της  άµυνας  τους, που  εκφράζεται  

µέσω  της άµεσης  αντοχής  των  σπερµάτων  και  των  φυτικών  οργάνων  ή  

µε  την  µείωση της φυσιολογικής  δραστηριότητας  τους  την  κρίσιµη   

περίοδο  των  πυρκαγιών. Η επικράτηση αυτών των  φυτών, στη  σηµερινή  
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µεσογειακή  βλάστηση, είναι αποτέλεσµα των  επαναλαµβανόµενων 

πυρκαγιών, που  εµφανίζονται  στα  µεσογειακά  οικοσυστήµατα.  

Συγκεκριµένα, η  χαλέπιος  πεύκη  χαρακτηρίζεται  ως  ενεργό  

πυρόφυτο, υποχρεωτικά  αναγεννώµενο  µε  σπέρµατα  είδος  µετά  από  µία  

φωτιά. Έτσι  η  αναγέννηση  της  επιτυγχάνεται  από  τα  σπέρµατα, των  

οποίων  η  φυτρωτικότητα  διεγείρεται  µετά  τη  φωτιά. Αντίθετα  τα  

περισσότερα  είδη  από  τα  αείφυλλα  σκληρόφυλλα, χαρακτηρίζονται  ως  

υποχρεωτικώς  ριζοβλαστάνοντα  είδη, όπου  η  αναβλάστηση  τους  

διεγείρεται  µετά  τη  φωτιά. 

Μερικά  από  τα  πιο  εύφλεκτα  είδη  που  εµφανίζονται  στην  περιοχή  

της  Πάρνηθας  είναι : 

• Pinus  halepensis 

•Quercus  coccifera 

•Phillyrea  latifolia 

•Cistus  monspeliensis 

•Cistus  salvifolius 

•Erica  manipuliflora 

•Corydothymus  capitatus 

•Hypericum  empetrifolium 

Αναλυτικότερα, για  την  περιοχή  της  Πάρνηθας, όπου  κατά  τη  

διάρκεια  της  θερινής  περιόδου, εµφανίζεται  µία  ξηρή  περίοδος  διάρκειας   

6 έως 6,5  µηνών, µε  µέση  µηνιαία  θερµοκρασία   25-26 °C για  τους  

καλοκαιρινούς  µήνες, µε  βροχοπτώσεις  που  δεν  ξεπερνούν  τα  7-10 mm 

τους  καλοκαιρινούς  µήνες   και  ισχυρούς  ανέµους, δηµιουργούνται  

ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  έναρξη  µιας  πυρκαγιάς, ιδιαίτερα  στα  

χαµηλότερα  υψόµετρα  της  περιοχής.   

Σε  περιοχές  πάνω  από  τα  800  µ.  υψόµετρο, στη  ζώνη  της  

κεφαλληνιακής ελάτης, οι λιγότερο  ξηροθερµικές κλιµατολογικές  συνθήκες 

που  επικρατούν σε συνδυασµό  µε  τις  περιορισµένες ανθρώπινες 

δραστηριότητες δηµιουργούν  µικρό  κίνδυνο  πυρκαγιάς. 

 

 28



 

6. Χαρακτηριστικά  καύσιµης  ύλης 

Ένα  από  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  της  µεσογειακής  

βλάστησης, που  συντελεί  στην  ευπάθεια  των  φυσικών  οικοσυστηµάτων  

που  αναπτύσσονται  στη  περιοχή  της  Μεσογείου  στη  φωτιά, όπως  

αναφέρθηκε  σε  προηγούµενη  ενότητα, είναι  η  υψηλή  ευφλεκτικότητα  της. 

Η ευφλεκτικότητα  της  βλάστησης  οφείλεται : 

• στην  υψηλή  περιεκτικότητα  της  σε  εκχυλίσµατα, όπως  το  ρετσίνι  

και    τα  έλαια,  

• στην  χαµηλή  περιεκτικότητα  της  σε  υγρασία  κατά  την  

καλοκαιρινή  περίοδο,   

• στην  συνέχεια  και  στην  µεγάλη  πυκνότητα  της  βλάστησης.  

Στα  δασικά  οικοσυστήµατα  η  βλάστηση  αυτή  που  αποτελείται  από  

τα  υψηλά  δένδρα, τους  θάµνους, την  ποώδη  βλάστηση, τα  φρύγανα, τα  

ξερά  κλαδιά, τα  ξερά  χόρτα, τα  υπολείµµατα  των  υλοτοµιών, από  το  

φυλλόστρωµα  και  το  βελονοτάπητα, αποτελεί  την  καύσιµη  δασική  ύλη, η  

οποία  και  παίζει  σηµαντικό  ρόλο  στην  έναρξη  και  εξάπλωση  µιας  

φωτιάς. 

Έτσι  οι  περιοχές  µε  πλούσιο  εύφλεκτο  υλικό  αποτελούν  ζώνες  

υψηλού  κινδύνου  για  έκρηξη  δασικών  πυρκαγιών. 

Το  είδος, η  πυκνότητα  και  η  συνέχεια  της  βλάστησης  εµφανίζει  

αρκετή  ανοµοιογένεια  στην  περιοχή  µελέτης. Αναλυτικότερα  τα  

παραπάνω  χαρακτηριστικά  της  βλάστησης  ανά  περιοχή  περιγράφονται  

παρακάτω : 

• Α. Περιοχή  Φυλής : στη  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  δάση  χαλεπίου  

πεύκης  και  αειφύλλων  σκληροφύλλων. Η  βλάστηση  του   υποορόφου  

αποτελείται  από : Quercus  coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia  

terebinthus, Anthyllis  hermaniae, Hypericum  empetrifolium, Cistus  

salvifolius, Cistus  incanus, Sarcopoterium spinosum,  Cotinus coggygria,  

Phlomis  fruticosa, Coronilla  emeroides  κ.α.  
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Υπολλείµατα  υλοτοµιών  υπάρχουν  στην  περιοχή  της  Αγ. 

Παρασκευής, κατά  µήκος  του  δρόµου  που  οδηγεί  στο  Μπόρσι,  όπου   

έχουν  γίνει  κλαδεύσεις  στην  χαλέπιο  πεύκη  και  θαµνεύσεις, χωρίς  

όµως  να  έχει  αποµακρυνθεί  µέσα  από  το  δάσος. Αυτό  το  ξερό  υλικό,    

αποτελεί  µία  πολύ  εύφλεκτη  ύλη, που  κατά  τη  διάρκεια  του  θέρους  

µπορεί  να  συµβάλει  στην  έναρξη  και  ταχεία  εξάπλωση  µιας  

πυρκαγιάς.  

 Ο  βελονοτάπητας-φυλλοτάπητας  κυµαίνεται  από  1-1,5  εκατοστά. Το  

ποσοστό  κάλυψης  του  ορόφου  των  δένδρων  κυµαίνεται  από  30%-

70%, των  θάµνων  40-70%  και  της  ποώδη  βλάστησης  40-80%. 

• Β. Περιοχή  Βαρυµπόµπης-Τατοϊου :  Στη  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  

δάση χαλεπίου  πεύκης  και  αειφύλλων  σκληροφύλλων, πυκνά  ή  

λιγότερο  πυκνά, ενώ  υπάρχουν  αρκετές  εκτάσεις  που  κάηκαν  στο  

παρελθόν  και  σήµερα  καλύπτονται  από  φυσική  αναγέννηση  χαλεπίου  

πεύκης  και  αειφύλλων  σκληροφύλλων.  

Η  βλάστηση  του  υποορόφου  σ’ αυτή  την  περιοχή  αποτελείται από 

τα  παρακάτω  είδη : 

Quercus  coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia  terebinthus, Corydothymus  

capitatus, Genista  acanthoclada, Thymelea tartonarea, Anthyllis  

hermaniae, Hypericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, Cistus  incanus, 

Sarcopoterium spinosum,  Arbutus  unedo, Arbutus  andrachne  κ.α.  

Υπολλείµατα  υλοτοµιών  δεν  παρατηρήθηκαν  στην  περιοχή. Το  

πάχος  του  βελονοτάπητα-φυλλοτάπητα  κυµαίνεται  από  1-2  εκατοστά, 

ενώ  σε  αρκετά  σηµεία  υπάρχουν  ξερά  χόρτα  και  φρύγανα. 

Το  ποσοστό  κάλυψης  του  ορόφου  των  δένδρων  κυµαίνεται  από  

20%-90%, των  θάµνων  40-80%  και  της  ποώδη  βλάστησης  50-80%. 

•   Γ. Περιοχή  Αχαρνών-Μετόχι-Πάρνηθα : σ’ αυτή  τη  περιοχή τα  

οικοσυστήµατα  που  πλήττονται  περισσότερο  από  τις  πυρκαγιές   είναι  

τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  των  αειφύλλων  σκληρόφυλλων που  

αναπτύσσονται  στα  χαµηλότερα  υψόµετρα  αυτής  της  περιοχής.  
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Η  βλάστηση  του  υποορόφου  σ’ αυτή  την  περιοχή  αποτελείται από 

τα  παρακάτω  είδη : 

Quercus  coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia  terebinthus, Anthyllis  

hermaniae, Hypericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, Cistus  incanus, 

Sarcopoterium spinosum, Brachypodium  retusum, Olea  silvestris, Pyrus  

amygdaliformis, Phillyrea  latifolia  κ.α.  

Υπολλείµατα  υλοτοµιών  υπάρχουν  στην  περιοχή  της  Αγ. 

Παρασκευής, στη  Κορακοφωλέζα, κατά  µήκος  του  νέου  δρόµου  που  

οδηγεί  στο κεντρικό  δρόµο  της  Πάρνηθας , όπου   έχουν  γίνει  

κλαδεύσεις  στην  χαλέπιο  πεύκη  και  θαµνεύσεις, χωρίς  όµως  να  έχει  

αποµακρυνθεί  µέσα  από  το  δάσος. Αυτό  το  ξερό  υλικό,    αποτελεί  µία  

πολύ  εύφλεκτη  ύλη, που µπορεί  να  συµβάλει  στην  έναρξη  και  ταχεία  

εξάπλωση  µιας  πυρκαγιάς. κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού. 

 Το  πάχος  του  βελονοτάπητα-φυλλοτάπητα  κυµαίνεται  από  0,5-2  

εκατοστά, ενώ  σε  αρκετά  σηµεία  υπάρχουν  ξερά  χόρτα  και  φρύγανα. 

Το  ποσοστό  κάλυψης  του  ορόφου  των  δένδρων  κυµαίνεται  από  

5%-80%, των  θάµνων  40-80%  και  της  ποώδη  βλάστησης  50-80%. 

 

   

 7. Σηµασία  του  µελετώµενου  δασικού  χώρου 
  
 Ο  Εθνικός  ∆ρυµός  της  Πάρνηθας  χαρακτηρίζεται  από  µία  

αρκετά  πλούσια  χλωρίδα  και  πανίδα, που  οφείλεται  στην  εναλλαγή   

βιοτόπων, στην  έντονη  γεωµορφολογία, στη  σχετικά  µεγάλη  

δασοκάλυψη  και  στο  ειδικό  καθεστώς  προστασίας  του  ∆ρυµού. 

 Σχετικά  µε  την  πανίδα  που  χαρακτηρίζει  την  περιοχή  από  τα  

είδη  που  έχουν  καταγραφεί   15  είδη  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  

απειλούµενα, 9  ως  τρωτά, 4  ως  σπάνια  ενώ  έχουν  παρατηρηθεί  23  

είδη  πουλιών, 17  είδη  θηλαστικών, 13  είδη  ερπετών  και  αµφιβίων  που  

χαρακτηρίζονται  ως  αυστηρά  προστατευόµενα  είδη, σύµφωνα  µε  τη  

Σύµβαση  της  Βέρνης. 
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 Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  πληθυσµοί  του  ελαφιού 

(Cerphus  elaphus ) που  συναντώνται  µέσα  στον  Εθνικό  ∆ρυµό, αφού  

το  είδος  αυτό  εµφανίζεται  σε  πολύ  µικρούς  πληθυσµούς  σε  ελάχιστες  

περιοχές  της  χώρας  µας  ενώ  στο  παρελθόν  ήταν  εξαπλωµένο  σε  όλη  

σχεδόν  τη  χώρα. 

 Η  χλωρίδα  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας  µπορεί  να  

χαρακτηριστεί  ως  µία  από  τις  πλουσιότερες  χλωρίδες  που  υπάρχει  

στη  χώρα  µας  αφού  αποτελείται  περίπου  από  850  καταγεγραµµένα 

φυτά. Μερικά  από  αυτά  είναι  ενδηµικά  όπως : Centaurea  attica, Nepeta  

argolica  subsp. argolica, Scutellaria  rupestris subsp. parnassica. Πολλά  

από  αυτά  έχουν  ενταχθεί  σε  κάποια  από  τις  κατηγορίες  

επικινδυνότητας που  δίνει  η  IUCN (1982) και  το  Red  Data  Book. Τέτοια  

είναι  τα  είδη :  Consolida  tenuissima (v), Erysimum  atticum (R), Onosma  

kaheirei (R), Sideritis  raeseri  subsp. attica (v), Asperula  pulvinaris (v). 

 Στην  περιοχή  αυτή  υπάρχουν  σηµαντικοί  αρχαιολογικοί  χώροι 

όπως αρκετοί  αρχαίοι  οικισµοί   και  φρούρια, υπολλείµµατα  αρχαίων  

κτισµάτων, το  σπήλαιο  του  Πανός  καθώς  και  µοναστήρια  που  έχουν  

µεγάλη  πολιτιστική  και  ιστορική  αξία, όπως   τα  µοναστήρια  του  Αγ. 

Κυπριανού  και  της  Ι. Μ. Κλειστών  κ.α. 

 Συνεπώς, η  µεγάλη  βιοποικιλότητα  που  χαρακτηρίζει  την  περιοχή, 

η  αξιόλογη  αρχαιολογική  και  πολιτιστική  ιστορία  σε  συνδυασµό  µε  την  

άµεση  επαφή  του  ∆ρυµού  µε  το  υποβαθµισµένο  περιβάλλον  των  

Αθηνών  και  την  προσφορά  ευκαιριών  αναψυχής  στον  αστικό  

πληθυσµό  του  λεκανοπεδίου, συνιστούν  ένα  µοναδικό  φυσικό  

οικοσύστηµα  ανεκτίµητης  αξίας, µε  επιτακτική  ανάγκη  για  προστασία. 
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 ∆. ∆ΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

  

1. Ιστορικό  πυρκαγιών - Στατιστικά  στοιχεία  
  

Οι  δασικές  πυρκαγιές, όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί, αποτελούν  έναν  

από  τους  σηµαντικότερους  παράγοντες  που  έχουν  συντελέσει  στην  

υποβάθµιση  των  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  του  όρους  Πάρνηθας. 

 Έτσι, από  την  µελέτη  και  ανάλυση  των  στατιστικών  στοιχείων  που  

αφορούν  τις  πυρκαγιές, οι  οποίες  σηµειώθηκαν  στη  περιοχή  ευθύνης  

του  ∆ασαρχείου  Πάρνηθας, προκύπτουν  συµπεράσµατα, τα  οποία  

µπορούν  να  συντελέσουν  στην  ορθότερη  διαχείριση  και  προστασία  

του  φυσικού  περιβάλλοντος  αυτής  της  περιοχής. 

 Στον  πίνακα  7 δίνονται  στοιχεία  που  αφορούν  τις  πυρκαγιές, οι  

οποίες  σηµειώθηκαν  στην  χρονική  περίοδο  1985-1998. Αναλυτικότερα, 
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στον  παραπάνω  πίνακα  δίνονται  ο  αριθµός  των  πυρκαγιών, η  καµένη  

έκταση, η  περιοχή, ο  τύπος  βλάστησης και  τα  αίτια  έναρξης  των  

δασικών  πυρκαγιών   ανά  έτος, για  το  παραπάνω  χρονικό  διάστηµα. 

 Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτουν  τα  εξής  στοιχεία : 

• από  το  1985  έως  το  1998  σηµειώθηκαν  139  πυρκαγιές  και  κάηκαν  

24.848,38 στρ.  

• από  τις  138  πυρκαγιές, σηµειώθηκαν  σε  δάση  χαλεπίου  102  

πυρκαγιές, που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  74%, σε  εκτάσεις  που  

καλύπτονται  µε  αείφυλλα  πλατύφυλλα   35  πυρκαγιές, ποσοστό  

25,3% και  σε  δάση  ελάτης  1  πυρκαγιά, ποσοστό  0,7%. 

• από  τα  24.848,38  στρ. της  συνολικά  καµένης  έκτασης, τα  24.446,16  

στρ.  που  αντιστοιχεί  σε   ποσοστό  98,4% αφορούν  εκτάσεις  που  

καλύπτονται  µε  δάση  χαλεπίου  πεύκης, τα  402,19  στρ. (1,6%)  

εκτάσεις  αειφύλλων  πλατυφύλλων  και  τα  0,03  στρ. αφορούν  δάση  

ελάτης, µε  ποσοστό  σχεδόν  µηδενικό. 

Από  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  7  καταρτίστηκαν  οι  παρακάτω  

πίνακες  και  τα  αντίστοιχα  διαγράµµατα  τους : 

1)  ο  πίνακας 8  µε  το  συνολικό  αριθµό  πυρκαγιών  και  της  καµένης  

έκτασης  ανά  έτος ( Εικόνες  6, 7) 

2)   ο  πίνακας  9 µε  τη  κατανοµή  του  αριθµού  πυρκαγιών  και  καµένης  

έκτασης  ανά  µήνα( Εικόνες  8, 9) 

3)   ο  πίνακας  10  µε  την  κατανοµή  του  αριθµού  πυρκαγιών  και  

καµένης  έκτασης  ανάλογα  µε  τα  αίτια  έναρξης  της  πυρκαγιάς. ( 

Εικόνες  10, 11, 12, 13, 14, 15 ). 
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Πίνακας   8. Αριθµός  πυρκαγιών  και  καµένη  έκταση  στη  περιοχή  της  

Πάρνηθας  για  τα  έτη  1985-1998. 

 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ.) 

1985 4 246 
1986 14 5282,5 
1987 10 4231 
1988 8 142 
1989 6 10591,2 
1990 8 95,2 
1991 6 130,75 
1992 18 548 
1993 15 178,7 
1994 7 45,33 
1995 11 210 
1996 12 555 
1997 13 270,1 
1998 7 2322,6 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
139 

 

 
24848,38 

 
 

Πίνακας  9. Αριθµός  πυρκαγιών  και  καµένης  έκτασης ανά  µήνα  στη  

περιοχή  της  Πάρνηθας  για  τα  έτη  1985-1998. 

 

ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ.) 

Φεβρουάριος 1 0,4 
Μάρτιος 1 2 
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Απρίλιος 3 0,85 
Μάιος 7 14,35 
Ιούνιος 21 1297,8 
Ιούλιος 42 14105,91 

Αύγουστος 38 6333,34 
Σεπτέµβριος 18 3087,15 
Οκτώβριος 7 4,58 
Νοέµβριος 1 2 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
139 24848,38 

Πίνακας  10. Αριθµός  πυρκαγιών  και  καµένης  έκτασης  ανάλογα  µε  τα  

αίτια  έναρξης  της  πυρκαγιάς  στη  περιοχή  της  Πάρνηθας  για  τα  έτη  

1985-1998. 

 

ΑΙΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΚΑΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΑΓΝΩΣΤΑ 97 73,28 15.451,08 68,59 
ΑΜΕΛΕΙΑ 5 3,82 261 1,16 

ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΞΗ 1 0,76 23,5 0,1 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 2 1,53 3 0,02 

∆ΕΗ 5 3,82 200,35 0,89 
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ 15 11,45 6.488,15 28,805 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ 1 0,76 1 0,006 

ΟΣΕ 2 1,53 9,7 0,043 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 2 1,53 40 0,18 
ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ 1 0,76 46 0,2 
ΤΣΙΓΑΡΟ 1 0,76 1 0,006 
ΣΥΝΟΛΟ 132 100 22.524,78 100 
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2. Εκτίµηση  του  κινδύνου  πυρκαγιών 

Αναλύοντας, τα  στοιχεία  των  παραπάνω  πινάκων ( Πίνακες 8, 9, 10) 

προκύπτουν  οι  παρακάτω  παρατηρήσεις  : 

     1.  Από  τα  δεδοµένα  του  πίνακα  8  : 

• κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  εµφανίζονται  κατά  µέσο  όρο  10  

περίπου  πυρκαγιές  και  καίγονται  κατά  µέσο  όρο  1.774,5  στρ.  

δασικής  βλάστησης.  

• αύξηση  της  καµένης  έκτασης  παρατηρείται  τα  έτη  1986, 1989  και  

1998. Η  αύξηση  αυτή για  το  1998 οφείλεται στο  γεγονός  ότι το  έτος  

αυτό  χαρακτηρίστηκε  ως  ιδιαίτερα  ξηρή χρονιά. Συγκεκριµένα το  

1998, κατά  τη  διάρκεια  των  µηνών  Ιουλίου  και  Αυγούστου, η  µέση  

θερµοκρασία  του  αέρα  κυµάνθηκε  για  αρκετές  ηµέρες  µεταξύ  των  

38° - 42° C , για  πολλές  περιοχές  του  λεκανοπεδίου  της  Αττικής. Οι  

υψηλές  αυτές  θερµοκρασίες  σε  συνδυασµό  µε  τη  χαµηλή  σχετική  

υγρασία  δηµιούργησαν  ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  έναρξη  και  

εξάπλωση  των  πυρκαγιών. Τα  παραπάνω  σε  συνδυασµό  µε  την  

αλλαγή  στο  καθεστώς  της  πυροπροστασίας  των  δασών  και  των  

δασικών  εκτάσεων, µε την  εσπευσµένη  µεταφορά  της  από  τη  

∆ασική  Υπηρεσία  στο  Πυροσβεστικό  Σώµα, στην  αρχή  της  

αντιπυρικής  περιόδου  του  έτους  1998, µε  την  έλλειψη  οργάνωσης, 

συντονισµού  και  κατάλληλα  εκπαιδευµένου  προσωπικού,  είχε  ως  

αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  καµένης  έκτασης.  

 50



          Για  το  έτος  1986  η  αύξηση  της  καµένης  έκτασης  οφείλεται  σε  µία  

µεγάλη  πυρκαγιά  που  εκδηλώθηκε  στην  περιοχή   της  Βαρυµπόµπης  

και  κατάστρεψε  5.195 στρέµµατα  και  η  οποία  αποδόθηκε σε  

εµπρησµό  ενώ  για  το  έτος  1989  η  αύξηση  της  καµένης  έκτασης  

οφείλεται  σε  µία  µεγάλη  πυρκαγιά  που  εκδηλώθηκε  στην  περιοχή   

της  Φυλής  και  κατάστρεψε  10.520 στρέµµατα. 

     2. Από  τον  πίνακα  9  προκύπτει : 

• ότι  από  τις  138  πυρκαγιές, τον  Μάϊο  σηµειώνονται  7  πυρκαγιές  

(5%), τον  Ιούνιο εµφανίζονται οι  21  πυρκαγιές (15%), τον  Ιούλιο  οι  42  

πυρκαγιές  (30,3%), τον  Αύγουστο  38  πυρκαγιές  (27,4%), τον  

Σεπτέµβριο  οι  18  πυρκαγιές (13%), τον  Οκτώβριο  7  πυρκαγιές (7%)  

ενώ  ελάχιστα  περιστατικά  πυρκαγιών  σηµειώθηκαν  τους  µήνες  

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο  και  Νοέµβριο. 

• σχετικά  µε  την  καµένη  έκταση  ανά  µήνα  προκύπτει  ότι  το  5,22%  

καίγεται  τον  Ιούνιο, το  56,77%  καίγεται  τον  Ιούλιο, το  25,49%  

καίγεται  τον  Αύγουστο, το  12,42%  καίγεται  τον  Σεπτέµβριο, ενώ  

πολύ  µικρές  είναι  οι  εκτάσεις  που  καίγονται  τους  υπόλοιπους  

µήνες. 

Από  τα  παραπάνω προκύπτει  ότι  ο  µεγαλύτερος  αριθµός  

πυρκαγιών  κατά  µέσο  όρο (30,3%) συµβαίνει  τον  Ιούλιο, οπότε  καίγεται  

και  το  µεγαλύτερο  ποσοστό   (56%) της  συνολικής  καµένης  έκτασης. 

Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  κατά  τη  διάρκεια  αυτού  του  µήνα  

παρατηρούνται  χαµηλές  τιµές  τόσο  στη  µέση  σχετική  υγρασία  όσο  και  

στο  ύψος  του  υετού. Επίσης  ο  Ιούλιος  εµφανίζει  την  υψηλότερη  µέση  

θερµοκρασία, οπότε  και  χαρακτηρίζεται  ως  ο  θερµότερος  µήνας  του  

έτους. 

 3. Από  τον  πίνακα  10  προκύπτει : 

• το  µεγαλύτερο  ποσοστό,  το  73,28 %  των  πυρκαγιών  οφείλεται  σε  

άγνωστα  αίτια,  ενώ  σε  εµπρησµό  το  11,45  % του  συνολικού  αριθµού  

πυρκαγιών. Ακολουθούν  η  αµέλεια  µε  ποσοστό 3,82 %, ο  ΟΣΕ, το  
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βραχυκύκλωµα  και  τα  σκουπίδια  µε  ποσοστό  1,53%, ενώ  τα  υπόλοιπα  

αίτια  εµφανίζονται  µε  ποσοστά  µικρότερα  από  1%. 

• σχετικά  µε  το  ποσοστό  της  έκτασης  που  καίγεται  ανάλογα  µε  το  αίτιο  

έναρξης  της  πυρκαγιάς, προκύπτει  ότι  το  68,59 % της  συνολικά  

καµένης  έκτασης  οφείλεται  σε  άγνωστα  αίτια, σε  εµπρησµό το 28,8 % 

και  σε  αµέλεια  το  1,16 %. Το  ποσοστό  της  καµένης  έκτασης που  

αντιστοιχεί στα  υπόλοιπα  αίτια  είναι  πολύ  µικρότερο (µικρότερο  από  

1%). 

 Σχετικά  µε  τις  περιοχές  έναρξης  των  πυρκαγιών  παρατηρούµε  ότι  

για  τη  χρονική  περίοδο  1985-1998  ο  µεγαλύτερος  αριθµός  πυρκαγιών  

σηµειώθηκε  στο  Υπόλοιπο  Αχαρνών (40  πυρκαγιές). Η περιοχή  αυτή  

χαρακτηρίζεται  από  µεγάλη  οικιστική  ανάπτυξη, από  την  ύπαρξη  

καλλιεργούµενων  εκτάσεων  και  την  εµφάνιση  κατά  θέσεις  δασικών  

εκτάσεων  µικρής  επιφάνειας.  

Ακολουθεί  η  περιοχή  του  Ποικίλου  όρους  µε  18  πυρκαγιές. Ο  

αυξηµένος  αριθµός  των  πυρκαγιών  στην  περιοχή  αυτή  οφείλεται   στις  

έντονες  ανθρώπινες  δραστηριότητες, όπως  είναι  η  επέκταση  των  

οικισµών  στις  πλαγιές  του  όρους  και  στη  λειτουργία  της  χωµατερής  των  

Α.Λιοσίων. 

Αρκετές  πυρκαγιές  σηµειώνονται  στις  περιοχές  Τατοϊου  και  στην  

Βαρυµπόµπη, γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στα  ιδιοκτησιακά  

προβλήµατα  που  υπάρχουν  στις  παραπάνω  περιοχές, ακόµα  και  

σήµερα. 

Ένας  άλλος  παράγοντας  που  συµβάλλει  στην  αύξηση  των  

πυρκαγιών  στην  περιοχή  της  Πάρνηθας  είναι  το  είδος  της  βλάστησης  

που  επικρατεί. Τα  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  των  αειφύλλων  

σκληροφύλλων, που  καλύπτουν  το  73,25%  της  συνολικής  δασικής  

έκτασης  της  περιοχής, εµφανίζουν  υψηλή  ευπάθεια  στη  φωτιά, η  οποία  

οφείλεται  στις  κλιµατολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  καθώς  και  στην  

ευφλεκτικότητα    αυτής  της  βλάστησης. 
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Στον  παραπάνω  κίνδυνο  της  πυρκαγιάς  που  αντιµετωπίζουν  τα  

δάση  της  περιοχής  αν  προστεθεί  το  έντονο  ανάγλυφο, οι  βαθιές  

χαράδρες  και  οι βραχώδεις  εξάρσεις, η  επικράτηση  των  σκληρών  

ασβεστολίθων  σε  φτωχά  εδάφη, σε  συνδυασµό  µε  το  γεγονός  ότι  σε  

κάποιες  περιοχές  οι  πυρκαγιές  έχουν  µεγάλη  συχνότητα  εµφάνισης, 

γίνεται  φανερό  πόσο  δυσµενείς  είναι  οι  συνθήκες  αναγέννησης  και  

επανεγκατάστασης  της  βλάστησης, σε  δάση  χαλεπίου  πεύκης  και  

αειφύλλων  πλατυφύλλων  µετά  από  µία  φωτιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΜΕΤΡΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

1. Στόχοι  παρούσας  µελέτης  

Η  µελέτη  αυτή  έχει  ως  κύριο  στόχο  της  να  συµβάλλει  στην  

αποτελεσµατικότερη  πυροπροστασία  των  δασών  και  των  δασικών  

εκτάσεων  του  όρους  Πάρνηθα, προτείνοντας  ορισµένα  µέτρα  τα  οποία  

αποσκοπούν : 

1.  στην  καλύτερη  πρόληψη, όπου  ο  στόχος  είναι  η  µείωση  του  

αριθµού  των  πυρκαγιών  που  εκδηλώνονται  και 

2.  στην  αποτελεσµατικότερη  καταστολή  αυτών. 

 Αναλυτικότερα  οι  επιµέρους  στόχοι  είναι : 

1.  καλύτερη  ενηµέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  για  τα  

θέµατα  πυροπροστασίας  και  εν  γένει  της  προστασίας  του  

φυσικού  περιβάλλοντος, 
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2.  αύξηση  της  αυτασφάλειας  των  δασών  απέναντι  στις  πυρκαγιές, 

µέσω  δασοκοµικών  χειρισµών ( διάσπαση  της  συνέχειας  της  

βλάστησης, συµπληρωµατικές  φυτεύσεις), 

3.  ευκολότερη  προσπέλαση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  από  το  

οδικό  δίκτυο  της  περιοχής ( συντήρηση  και  βελτίωση  

δασοδρόµων ), 

4.  πληρέστερη  εποπτεία  των  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  της  

περιοχής (προτεινόµενα  πυροφυλάκια, εναέρια  επιτήρηση, 

περιπολίες) 

5.  µείωση  του  χρόνου  αρχικής  προσβολής  και  καταστολής  των  

δασικών  πυρκαγιών (αύξηση  του  αριθµού  των  πυροσβεστικών  

οχηµάτων  και  κατάλληλη  διασπορά  αυτών), 

6.  καλύτερη  αξιοποίηση  του  προσωπικού  και  των  µέσων  που  είναι  

διαθέσιµα  για  την  αντιπυρική  προστασία  και 

7.  µείωση  του  χρόνου  µετακίνησης  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  

για  εφοδιασµό  νερού  (µεγαλύτερος  αριθµός  δεξαµενών).  

Ακολουθεί  η  περιγραφή  της   υπάρχουσας  κατάστασης  αντιπυρικής  

προστασίας  και  προτείνονται  µέτρα  αντιµετώπισης  των  πυρκαγιών  ώστε  

να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω. 

2.  Αρµόδιοι  φορείς  αντιπυρικής  προστασίας 

 Σύµφωνα  µε  το  νόµο  2612/25-5-98 η  πρόληψη  των  δασικών  

πυρκαγιών  και  ο  σχεδιασµός  των   έργων  αντιπυρικής  προστασίας  ανήκει  

στο  ∆ασαρχείο  Πάρνηθας  ενώ  η  ευθύνη  και  ο  επιχειρησιακός  

σχεδιασµός  της  καταστολής  των  πυρκαγιών  στα  δάση  και  στις  δασικές  

εκτάσεις  ανατίθεται  στο  Πυροσβεστικό  Σώµα. Αναλυτικότερα  οι  

Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  είναι  πλέον  αρµόδιες  για : 

α) την  ενηµέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  σε  θέµατα 

πυροπροστασίας  του  περιβάλλοντος,  

β) την  οργάνωση  περιπόλων  µέσα  στο  δάσος 

γ) την  κατανοµή  των  πυροσβεστικών  δυνάµεων 

δ) την  λειτουργία  των  πυροφυλακίων 
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ε) την  εναέρια  και  επίγεια  επιτήρηση  των  δασών  και 

στ) την  φύλαξη  της  περιοχής, όπου  εξερράγει  η  πυρκαγιά, για  τυχόν  

αναζωπυρώσεις. 

Συγκεκριµένα  η  ευθύνη  για το  έργο  της  καταστολής  των  

πυρκαγιών,  στην  υπό  µελέτη  περιοχή,  ανήκει  στη  Περιφερειακή  ∆ιοίκηση 

Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών Αττικής, στους 2ο και  6ο  Πυροσβεστικούς  

Σταθµούς  Αθηνών  ενώ  στη  περιοχή  βρίσκεται  το  Πυροσβεστικό  Κλιµάκιο 

των  Θρακοµακεδόνων και  τα  οποία  διαθέτουν ένα  σηµαντικό  αριθµό  

πυροσβεστικών  οχηµάτων  που  συµµετέχουν  στην  καταστολή  των  

δασικών  πυρκαγιών καθώς  και  σηµαντικό  αριθµό  αξιωµατικών, 

πυροσβεστών  και οδηγών. 

Στη  ∆ασική  Υπηρεσία  ανήκει  πλέον, η  πρόληψη  των  δασικών  

πυρκαγιών, εκτός  από  τους  τοµείς  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω.   

 Επίσης  στην  περιοχή  της  Πάρνηθας   υπάρχουν  εθελοντικές  

οµάδες  πολιτών, που  έχουν  οργανώσει  οµάδες  πυρασφάλειας  και  

πραγµατοποιούν  περιπολίες  µέσα  στο  δάσος  κατά  τη  διάρκεια  της  

αντιπυρικής  περιόδου, όπως  είναι : ο  Όµιλος  Φίλων  του  ∆άσους, µε  έδρα  

το  Κατσιµίδι, ο  Κυνηγητικός  Σύλλογος  Αχαρνών  και  η  Οµάδα  

πυρασφάλειας  του  ∆ήµου  Αχαρνών. 

 

3. Πρόληψη 

  

3.1 Λήψη  θεσµικών  µέτρων 

 Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  τα  δάση  και  οι  δασικές  εκτάσεις  της  

περιοχής  έχουν  µικρή  οικονοµική  αξία  όσον  αφορά  την  παραγωγή  

ξυλείας, ρητίνης  και  καυσόξυλου. Αντίθετα  η  αξία  των  παραπάνω  

εκτάσεων  είναι  τεράστια  από  άποψη  αναψυχής, αισθητικής, προστασίας  

των  εδαφών  και  υδρονοµίας. 

 Η  αυξηµένη  οικιστική  δραστηριότητα  που  παρατηρήθηκε  στη  

περιοχή  λόγω  της  ανάγκης  των  κατοίκων  της  Αθήνας  για  διαµονή  εκτός  

του  κέντρου (Βαρυµπόµπη, Θρακοµακεδόνες, Ιπποκράτειος  Πολιτεία)  και  
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του  αυξηµένου  αριθµού  επαναπατριζόµενων  προσφύγων (κυρίως στην  

περιοχή  των  Αχαρνών)   είχε  ως  αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  αξίας  της  

γης  και  την  επέκταση  των  οικισµών  που  υπήρχαν  στην  περιοχή.   

 Η  ύπαρξη, κοντά  στα  όρια  του  πυρήνα  του  δρυµού,  εκτάσεων  οι  

οποίες  είτε  καλλιεργούνται  είτε  έχουν   οικοδοµηθεί, δηµιουργούν  αφ’ ενός  

προβλήµατα  στη  διαχείριση  του  Εθνικού  ∆ρυµού  και  αφ’ ετέρου 

αυξηµένους  κινδύνους  πυρκαγιών. Μάλιστα  αν  λάβουµε  υπόψη  ότι  

υπάρχει ένας  µεγάλος  αριθµός  προσφυγών  από  ιδιώτες  κατά  του  

Ελληνικού  ∆ηµοσίου, σε  συνδυασµό  µε αναγνωρισµένες  δουλείες, όπως  

βοσκή, ρητινοσυλλογή  και  καυσοξύλευση, που  υπάρχουν σε  ορισµένα  

δάση  της  περιοχής,  κατανοούµε  ότι  η  ρύθµιση  του  ιδιοκτησιακού  

καθεστώτος  αποτελεί  ένα  πολύπλοκο  πρόβληµα, που  πρέπει  όµως  να  

επιλυθεί. 

 Για  να  είναι  εφικτή  η  εφαρµογή  ενός  ορθολογικού  σχεδίου  

διαχείρισης  και  προστασίας  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  άρση  της  

κατά  χρήσης  παραχώρησης  των  παραπάνω  εκτάσεων  και  η  µεταβίβαση  

της  νοµής  και  της  χρήσης  στο  ∆ηµόσιο. Ένας  από  τους  κυριότερους  

λόγους  που  συνηγορεί  σε  αυτό  είναι  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  στον  Εθνικό  

∆ρυµό  Πάρνηθας, ο  οποίος  χρήζει  απόλυτης  προστασίας,  για  λόγους  

που  ήδη  αναφέρθηκαν  σε  προηγούµενα  κεφάλαια, να  υπάρχουν  τέτοιες  

δραστηριότητες. 

Τα  προτεινόµενα  µέτρα  πυροπροστασίας  για  την  αντιµετώπιση  των  

δασικών  πυρκαγιών  έχουν, όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  δύο  βασικούς  

στόχους : την  καλύτερη  πρόληψη  και  την  αποτελεσµατική  καταστολή  των  

δασικών  πυρκαγιών. Η  επίτευξη  αυτών  των  στόχων  θα  ήταν  πιο  εύκολη  

µε  τη  ∆ηµιουργία  ενός  Ενιαίου  Φορέα  ∆ασοπροστασίας, µέσα  στον  

οποίο  θα  λειτουργούσε  και  Τµήµα  ∆ασοπυροπροστασίας, όπου  το  

προσωπικό  του  θα  είχε  ως  βασικό  του  καθήκον  την  πρόληψη  και  την  

καταστολή  των  πυρκαγιών. Με  την  ίδρυση  του  Ενιαίου  Φορέα  

∆ασοπροστασίας, ο  οποίος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  προσωπικό  µε  την  

κατάλληλη  επιστηµονική  κατάρτιση, εξειδίκευση  και  εµπειρία  σε  θέµατα  

 56



δασικών  πυρκαγιών, θα  µπορούσε  να επιτευχθεί  καλύτερη  προστασία  

στα  δασικά  οικοσυστηµάτα.  

 

 

3.2 Τρόποι  και  µέτρα  ευαισθητοποίησης-ενηµέρωσης  του  κοινού 

Ένα  από  τα  σηµαντικότερα  µέτρα  πρόληψης  στο  πρόβληµα  των  

δασικών  πυρκαγιών  είναι  η  διαµόρφωση  από  τους  πολίτες  µιας  

συνειδητής  οικολογικής  συµπεριφοράς  και  η  δηµιουργία  ανάγκης  

προστασίας  του  φυσικού  περιβάλλοντος. Η  επίτευξη  του  παραπάνω  

στόχου  είναι  δυνατή  µόνο  µέσω  µιας  διαπαιδαγώγησης, η  οποία  θα  

αποσκοπεί  στη  δηµιουργία  και  ενεργοποίηση  µιας  συµπεριφοράς  φιλικής  

προς  το  περιβάλλον, µέσω  της  οποίας  θα  εκδηλώνεται  η  ανάγκη  

προστασίας  του  δάσους  όχι  µόνο  από  τις  πυρκαγιές  αλλά  και  από  τις  

υπόλοιπες  αιτίες  καταστροφής  και  υποβάθµισής  του. 

Είναι  ανάγκη λοιπόν  να  γίνουν  γνωστές  και  να  συνειδητοποιηθούν  οι  

πολλαπλές  λειτουργίες  του  δάσους (υδρονοµική, προστατευτική, αισθητική, 

αναψυχή)  και  έτσι  να  δηµιουργηθεί  η  ανάγκη  προστασίας  του. 

Επίσης  υπάρχει  µία  ποικιλία  µέσων  και  µεθόδων  ενηµέρωσης  που  

µπορούν  να  οδηγήσουν  στην  δηµιουργία  µιας  «αντιπυρικής  

συµπεριφοράς».  Τα  µέσα  αυτά  αναλυτικότερα  είναι : 

•  Τοποθέτηση  πινακίδων  και  σηµάτων  σε  θέσεις  κοντά  σε   εισόδους  

και  εξόδους  οικισµών, στην  είσοδο  του  ∆ρυµού, στις  διασταυρώσεις  

δρόµων  µεγάλης  κυκλοφορίας, σε  θέσεις  όπου  συγκεντρώνεται  το  

κοινό (θέσεις  αναψυχής) κ.α. Σε  αυτές  τις ενηµερωτικές  πινακίδες, οι  

οποίες πρέπει να είναι  κατασκευασµένες  από  φυσικά  υλικά, θα  

επισηµαίνεται  στους  επισκέπτες  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  και   η  ανάγκη  

προστασίας  του  δάσους. 

•   Ενηµέρωση  των  επισκεπτών  για  τη  χρονική  περίοδο  όπου  ο  

κίνδυνος  έναρξης  πυρκαγιάς  είναι  µεγάλος  και  συνεπώς  απαιτείται  

από  αυτούς  ιδιαίτερη  προσοχή, καθώς  και  για  τις  δραστηριότητες  

που  συνεπάγονται  αυξηµένο  κίνδυνο  πυρκαγιών. 
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• ∆ιανοµή  εντύπων  και  φυλλαδίων, µε  τα  οποία  θα  ενηµερώνεται  το  

κοινό  για  τις  πολλαπλές  λειτουργίες  του  δάσους, για  την  ανάγκη  

προστασίας  του, για  τις  δυσµενείς  επιπτώσεις  που  έχει  η  πυρκαγιά  

στα  υποβαθµισµένα  οικοσυστήµατα, τονίζοντας  την  ανάγκη  αειφορικής  

«χρήσης»  του  δάσους  και  παράλληλα  θα  δίνει  συµβουλές  για  τις  

αντιδράσεις  των  επισκεπτών  σε  περίπτωση  έναρξης  µιας  δασικής 

πυρκαγιάς ( ασφαλή  διαφυγή, συµµετοχή  στην  πρώτη  επέµβαση  

αντιµετώπισης  µιας  πυρκαγιάς). 

• Ενηµέρωση  των  πολιτών,  των  οποίων  οι  οικείες  είναι  κτισµένες  

κοντά  ή  µέσα  σε  δάσος  και  δασικές  εκτάσεις, σχετικά  µε  τα  µέτρα  

που  θα  πρέπει  να  λάβουν  ώστε  να  προστατεύσουν  όχι  µόνο  τις  

περιουσίες  τους  αλλά  και  τις  ζωές  τους. Έτσι  κάθε  χρόνο  πριν  την  

έναρξη  της  ξηρής  καλοκαιρινής  περιόδου, κατά  την  οποία  ο  κίνδυνος  

πυρκαγιάς  είναι  µεγάλος, θα  πρέπει  να  προβαίνουν  στις  εξής  

εργασίες : 

⇒  κλάδεµα  των  δένδρων  που  βρίσκονται  κοντά  στο  σπίτι, σε  ύψος  3  

µέτρων  και  αραίωση  της  κόµης  των  δένδρων, ώστε  αυτά  να  έχουν  

µια  απόσταση  3-4 µέτρα  µεταξύ  τους,  

⇒  καθαρισµός  της  βλάστησης, όπως  θάµνων, ξερών  χόρτων, βελονών 

και  κλαδιών, που αναπτύσσονται περιφερειακά  της  οικείας  και  σε  

απόσταση  τουλάχιστον  10  µέτρων, 

⇒  στον  περίγυρο  του  σπιτιού  µπορούν  να  φυτεύονται  σειρές  από  

θάµνους  και  φυλλοβόλα  δένδρα, τα  οποία  δεν  είναι  πολύ  εύφλεκτα  ή  

να  δηµιουργηθεί  χλοοτάπητας, 

⇒  κρίνεται  αναγκαία  η  κατασκευή  βρύσης  στην  αυλή  της  οικείας  και  ο  

εφοδιασµός  µε  κατάλληλους  λαστιχένιους  σωλήνες, µε  τους  οποίους  

οι  ένοικοι  θα  µπορούν  να  υγραίνουν  το  σπίτι  σε  περίπτωση  φωτιάς  

και 

⇒  απαραίτητη  είναι  και  η  τοποθέτηση  στις  πόρτες  και  τα  παράθυρα  

µεταλλικού  πλέγµατος, το  οποίο  θα  εµποδίζει  την  είσοδο  καφτρών  

µέσα  στο  σπίτι.    
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• Οργάνωση  συζητήσεων  για  την  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  σε  

θέµατα  προστασίας  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  ειδικότερα  στην  

πυροπροστασία  των  δασών. Η  οργάνωση  αυτή  µπορεί  να  γίνει σε  

συνεργασία  µε  οικολογικές  οργανώσεις, µε  ορειβατικούς  συλλόγους  

της  περιοχής  κ.α. 

• Η  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  ιδιαίτερα  στο  χώρο  του  σχολείου  

µπορεί  να  συµβάλλει  καθοριστικά  στην  ευαισθητοποίηση  και  

ενηµέρωση  των  νέων  ανθρώπων.  Στην  χώρα  µας   η  ιδέα  της  

εισαγωγής  της  στην  εκπαίδευση  έχει  δηµιουργηθεί  από  το  1977. Την  

τελευταία  δεκαετία  προωθήθηκαν  σε  πειραµατικό  στάδιο  

προγράµµατα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  σε  σχολεία  της  

πρωτοβάθµιας  και  της  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,  ενώ  µε  

νοµοθετική  ρύθµιση  το  1990  αναγνωρίστηκε  ως  τµήµα  των  

προγραµµάτων  των  σχολείων. Επίσης  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  µε  

τη  δηµιουργία  του  Ενιαίου  Λυκείου, σύµφωνα  µε  την  Γ2/6953  

Απόφαση  του  Υπ. Παιδείας  εισάγονται  δύο  νέα  µαθήµατα  στο  

Ωρολόγιο  Πρόγραµµα  Μαθηµάτων  στο  Λύκειο, η  ∆ιαχείριση  Φυσικών  

Πόρων  και  οι  Αρχές  Περιβαλλοντικών  Επιστηµών, τα  οποία  εφ’ όσον  

διδαχθούν  από  το  κατάλληλο  επιστηµονικό  προσωπικό και  

συνδυαστούν  µε  τις  κατάλληλες  δραστηριότητες, θα  παίξουν  

σηµαντικό  ρόλο  στη  διαµόρφωση  περιβαλλοντικής  συνείδησης  από  

τους  νέους  ανθρώπους. Ανάλογα  µαθήµατα  δασολογικού  και  

περιβαλλοντικού  περιεχοµένου  µπορούν  να  εισαχθούν και  στην  

πρωτοβάθµια  εκπαίδευση. 

• Οργάνωση  Σώµατος  Εθελοντών  ∆ασοπυρόσβεσης (π.χ. σύλλογοι), που  

θα  εποπτεύουν  και  θα  βοηθούν  στην  καταστολή  των  πυρκαγιών.  

• Οργάνωση    οµάδων  δασοπυροπροστασίας  σε  επίπεδο  τοπικής  

αυτοδι- οίκησης  και  ανάθεση  σε  αυτούς  συγκεκριµένων  καθηκόντων, 

όπως  περιπολίες  σε  περιαστικά  δάση, φύλαξη  χωµατερών  όταν  

υπάρχει  µεγάλος  κίνδυνος  για  πυρκαγιά  κ.α. 
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• Ανακοίνωση  ενός  δείκτη  επικυνδυνότητας  πυρκαγιάς  στα  δάση, 

ανάλογα  µε  τις  µετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν, κατά  τη  

µετάδοση  του  µετεωρολογικού  δελτίου, για  περιοχές  µε  υψηλό  δείκτη  

επικυνδυνότητας, καθώς  και  ανακοίνωση  από  τα  δελτία  ειδήσεων  για  

τις  ηµέρες  που  δεν  επιτρέπεται  το  άναµµα  της  φωτιάς  κοντά  σε  

δασικές  εκτάσεις, ακόµη  και  σε  γεωργικές  εκτάσεις (καύση  καλαµιών).  

• Απαγόρευση  ή  περιορισµό  στον  αριθµό  των  επισκεπτών  στον  Εθνικό  

∆ρυµό  καθώς  και  απαγόρευση  ανθρώπινων  δραστηριότητων  που  

µπορούν  να  προκαλέσουν  έναρξη  φωτιάς (π.χ. άναµµα  φωτιάς, 

τσιγάρου), κατά  τη  διάρκεια  ηµερών  µε  υψηλό  δείκτη  

επικυνδυνότητας. 

• Έλεγχος  στην  κυκλοφορία  των  οχηµάτων  και  στις  δραστηριότητες  

των  πολιτών  µέσα  στα  δάση  κατά  την  επικίνδυνη  καλοκαιρινή  

περίοδο.   

• Η  λειτουργία  ενός  µετεωρολογικού  σταθµού  εντός  του  δρυµού  για  

την  µέτρηση  µετεωρολογικών  παραµέτρων  και  πρόβλεψη  του  

κινδύνου  έναρξης  πυρκαγιάς  κρίνεται  απολύτως  απαραίτητη. 

Πρόσφατα  εγκαταστάθηκε  και  λειτούργησε  µετεωρολογικός  σταθµός  

στην  περιοχή  της  Πάρνηθας  από  το  Ινστιτούτο  Μεσογειακών  

Οικοσυστηµάτων  και  Τεχνολογίας  ∆ασικών  Προϊόντων. 

 

 

 

 

4. Προκατασταλτικά  µέτρα 
Ως  προκατασταλτικά  έργα  θεωρούνται  όλα  εκείνα  τα  έργα  που  είναι  

απαραίτητα  για  να  ενισχυθεί  η  αυτασφάλεια  των  δασών  απέναντι  στις  

πυρκαγιές, να  µειωθεί  ο  κίνδυνος  έναρξης  των  πυρκαγιών  και  να  

υποστηριχθεί  η  καταστολή  των  περιστατικών  που  θα  συµβούν. Στην  

κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνονται  τεχνικά  έργα  όπως  η  συντήρηση, 

βελτίωση  και  διάνοιξη  δασικών  δρόµων, οι  αντιπυρικές  ζώνες, η  
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κατασκευή  και  τοποθέτηση  υδατοδεξαµενών  και  πυροφυλακίων  και  

δασοκοµικά  έργα  όπως  οι  καθαρισµοί, οι  κλαδεύσεις  των  

δασοσυστάδων  και  οι  συµπληρωµατικές  φυτεύσεις. 

  

 

4.1  ∆ασοκοµικές  εργασίες  

Οι  δασοκοµικές  εργασίες  που  προτείνονται  περιλαµβάνουν  την  

καλλιέργεια  και  περιποίηση  της  υπάρχουσας  βλάστησης, µε  κλαδεύσεις, 

καθαρισµούς  και  αραιώσεις  καθώς  και  την  εισαγωγή  νέων  πλατύφυλλων  

ειδών  προσαρµοσµένων  στις  κλιµατικές  και  εδαφικές  συνθήκες  της  

περιοχής.  

Οι  χειρισµοί  αυτοί  έχουν  σκοπό  να  καταστήσουν  τα  δάση  και  τις  

δασικές  εκτάσεις  της  περιοχής  ανθεκτικότερα  στη  φωτιά  αλλά  και  να  τα  

βελτιώσουν  αισθητικά.  Η  γεωµορφολογική  διαµόρφωση  του  χώρου, οι  

κλιµατολογικές  συνθήκες  και  το  είδος  της  βλάστησης συνηγορούν  στην  

εφαρµογή  αυτών  των χειρισµών.    

Σχετικά  µε  τις  συµπληρωµατικές  φυτεύσεις που  προτείνονται  η  µείξη  

κωνοφόρων  και  πλατυφύλλων  είναι  επιθυµητή, γιατί  µε  την δηµιουργία  

µεικτών  συστάδων, εξασφαλίζεται  µεγαλύτερη  αντοχή  απέναντι  στους  

βιοτικούς (έντοµα, µύκητες), αβιοτικούς  παράγοντες (άνεµοι, χιόνι)  και  

επιτυγχάνεται µείωση  του  κινδύνου  καταστροφής  από  πυρκαγιά καθώς  

και  ένα  καλύτερο, από  αισθητικής  απόψεως, τοπίο. 

Επειδή  τα  πλατύφυλλα  είδη  είναι  περισσότερο  απαιτητικά  ως  προς  

τις  εδαφικές  συνθήκες  και  ιδιαίτερα  την  υγρασία  και  τα  θρεπτικά  

στοιχεία  του  εδάφους, η  επιλογή  τους  θα  πρέπει  να  γίνεται  µε  βάση  τις  

κλιµατοεδαφικές  συνθήκες  του  περιβάλλοντος  στο  οποίο  θα  εισαχθούν. Η  

εισαγωγή   νέων  πλατύφυλλων  ειδών  θα  πρέπει  να  γίνει  σταδιακά  σε  

µικρά  διάκενα, σε  θέσεις  όπου  έγιναν  αραιώσεις  ή  όπου  η  φυσική  

αναγέννηση  δεν  είναι  ικανοποιητική.  

Επειδή  οι  φυτεύσεις  που  προτείνονται  αποτελούν  συµπλήρωµα  της  

φυσικής  αναγέννησης  ή  καλύπτουν  διάκενα, ο  φυτευτικός  σύνδεσµος  
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που  θα  χρησιµοποιηθεί  θα  είναι  ακανόνιστος, δηλαδή  δεν  θα  τηρηθεί  

σταθερή  απόσταση  µεταξύ  των  φυταρίων  αλλά  θα  κυµαίνεται αυτή, 

ανάλογα  µε  τα  ευνοϊκά   για  τη  φύτευση  µικροπεριβάλλοντα. Με  τον  

τρόπο  αυτό  υπάρχει  µεγαλύτερη  δυνατότητα  εκµετάλλευσης  των  

ευνοϊκών  για  τη  φύτευση  µικροπεριβαλλόντων  και  επιτυγχάνεται   η   

αισθητική  βελτίωση  του  τοπίου. 

Θα  χρησιµοποιηθεί  η  κλασσική  µέθοδος  φυτεύσεων  βωλοφύτων  

φυτών  σε  λάκκους   διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50. Μετά  τη  φύτευση  θα  

πρέπει  να  γίνεται  πότισµα  των  φυτών  για  τα  πρώτα  δύο  χρόνια. 

Τα  είδη  που  θα  χρησιµοποιηθούν  στις  συµπληρωµατικές  φυτεύσεις  

είναι  αυτόχθονα  δενδρώδη  και  θαµνώδη  δασικά  είδη,  προσαρµοσµένα  

και  ανθεκτικά  στις   εδαφικές  και  κλιµατικές  συνθήκες  της  περιοχής. 

Επίσης  σηµαντικό  ρόλο  στην  επιτυχία  των  φυτεύσεων  έχει  η  

χρησιµοποίηση  των  κατάλληλων  προελεύσεων  των  ειδών  που  θα  

χρησιµοποιηθούν. 

Είδη  που  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  στην  περιοχή  µελέτης  

ανάλογα  µε  τις  κλιµατικές-εδαφικές  συνθήκες   δίνονται  στον  παρακάτω  

πίνακα. 

 Οι  περιοχές  στις  οποίες  προτείνονται  συµπληρωµατικές  φυτεύσεις  

είναι  οι  εξής ( φαίνονται  στο  Χάρτη  Αντιπυρικής  Προστασίας  της  

Πάρνηθας ) : 

1.  Στην   περιοχή   Βαρυµπόµπης - Τατοίου, σε  θέσεις που υπάρχουν 

διάκενα χωρίς  δενδρώδη  βλάστηση  και  ιδιαίτερα  κατά  µήκος  του  

δρόµου, όπου  δεν  υπάρχει  δενδρώδης  βλάστηση  λόγω  της  

πυρκαγιάς, πρέπει  να  γίνουν  φυτεύσεις  µε  πλατύφυλλα  είδη, που  

είναι  λιγότερο  εύφλεκτα  και  βελτιώνουν  την  αισθητική  του  χώρου. 

2.  Στην  περιοχή  της  Φυλής  στη  θέση  Θεοδώρα, όπου  οι  φυτεύσεις   

αποτελούν  συµπλήρωµα  της  φυσικής  αναγέννησης. 

3.  Στη  περιοχή  Βαρυµπόµπης - Θρακοµακεδόνων, σε  θέσεις  όπου  η  

ανάπτυξη  της  φυσικής  βλάστησης  δεν  είναι  ικανοποιητική  και  

πρέπει  να  συµπληρωθεί  µε  φυτεύσεις.    
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4.2  ∆ιάσπαση  της  συνέχειας  της  βλάστησης 

 Αναλυτικότερα  η  διάσπαση  τη  συνέχεια  της  βλάστησης  

περιλαµβάνει  : 

α. συστηµατικούς  καθαρισµούς : µε  τους  καθαρισµούς  αυτούς  

αποµακρύνεται  σηµαντική  ποσότητα  καύσιµης  ύλης, που  έχει  

συσσωρευτεί  στον  υποόροφο  του  δάσους. Συγκεκριµένα  περιλαµβάνει  

την  αφαίρεση  της  εύφλεκτης  βλάστησης  του  υποορόφου, την  

αποµάκρυνση  ξερών  κατακείµενων  ή  καχεκτικών  δένδρων  καθώς  και  

αυτών  που  έχουν  προσβληθεί  από  ασθένειες  ή  έντοµα. Ο  υποόροφος  

αυτός  στη  περιοχή µελέτης αποτελείται  κυρίως  από  Quercus  coccifera, 

Phillyrea  latifolia, Cistus  monspeliensis, Cistus  salvifolius, Erica  

manipuliflora, Corydothymus  capitatus, Hypericum  empetrifolium, Anthyllis  

hermaniae, Pistacia  lentiscus, Arbutus  unedo, Arbutus  andrachne, Pistacia  

terebinthus κ.α. που  µαζί  µε  τα  ξερά  χόρτα  και  τη  νεκρή  φυλλάδα  

αποτελούν  την  καύσιµη  ύλη, από  την  οποία  ξεκινά  µια  πυρκαγιά. 

Η  αποµάκρυνση  της  καύσιµης  αυτής  ύλης  του  υποορόφου  θα  

πρέπει  να  γίνεται  κυρίως  µε  χειρωνακτική  εργασία. Έτσι  η  κοπή  αυτής  

της  βλάστησης  θα  γίνεται  µε  θαµνοκοπτικά,  αλυσοπρίονα κ.α.  

Η  καύσιµη  αυτή  ύλη  θα αποµακρύνεται  από  το δάσος. Τα  

υπολείµµατα  µεγαλύτερων  διαστάσεων  µπορούν  να  διατείθονται  για  

καυσόξυλα  ενώ  µικρές  ποσότητες  υπολειµµάτων µικρότερων  διαστάσεων  

πρέπει  να  αποµακρύνονται  από  το  δάσος  και  στη  συνέχεια θα  πρέπει 

να  καίγονται  σε  κατάλληλους  ανοιχτούς  χώρους, µακριά  από  τη  γειτονική  

εύφλεκτη  βλάστηση  και, αφού  πρώτα  έχουν  ληφθεί  τα  κατάλληλα  µέτρα 

(κατάλληλες  κλιµατολογικές  συνθήκες, παρουσία  πυροσβεστικού  

οχήµατος). 
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Πίνακας 11. Είδη  που  προτείνονται  για  συµπληρωµατικές  φυτεύσεις  

στην περιοχή  της  Πάρνηθας. 

 

∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

1. Αριά (Quercus  ilex) Σε  υψόµετρο  500-600 µ. 

2. ∆άφνη (Laurus  nobilis) Σε  υγρές  τοποθεσίες 

3. Αγριοκερασιές (Prunus  cocomilla) Στα υψηλότερα σηµεία (πάνω από 

τα  700µ.) 

4. Πλάτανος (Platanus  orientalis) Σε υγρές  τοποθεσίες, όπως  

ρέµατα 

5. Κουτσουπιά (Cercis siliquatsrum) Σε  σχετικά  καλά  εδάφη 

6. Αγριοαχλαδιά (Pyrus 

amygdaliformis) 

Σε  όλη  σχεδόν  την  επιφάνεια 

7. Χνοώδης  δρυς (Quercus  

pubescens) 

Στα υψηλότερα σηµεία (πάνω από 

τα  700µ.) 

8. Ιτιά (Salix  alba) Κοντά  σε  ρέµατα 

9. Λευκή  λεύκη (Populus  alba) Κοντά  σε  ρέµατα 

10. Οστριά (Ostrya  carpinifolia) Σε  σχετικά  βαθιά  εδάφη  

11. Φτελιά (Ulmus  minor) Στα  χαµηλά  και  µεσαία υψόµετρα 

ΘΑΜΝΟΙ  

1.Κοκορεβυθιά (Pistacia  terebinthus) Σε  υψόµετρο  500-600 µ. 

2. Σπάρτο (Spartum  junceum) Στις  άκρες  των  δρόµων 

3. Χρυσόξυλο (Cotinus  coggygria) Σε  υψόµετρο  500-600 µ. 

4. Μηδική (Medicago arborea) Σε  θερµές  και  βραχώδεις θέσεις 

5. Πυράκανθος (Pyracantha  coccinea) Στις  άκρες  των  δρόµων 

6. Πικροδάφνη (Nerium  oleander) Σε  υγρά  εδάφη  κοντά  σε  ρέµατα 

7. Λυγαριά (Vitex agnus-castus)  Σε  υγρές  θέσεις 

8. Κράταιγος (Crataegus  monogyna) Σε  υψόµετρο  500-600 µ. 

9. Βιβούρνο (Viburnum  tinus) Στις  άκρες  των  δρόµων 
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Η  αποµάκρυνση  αυτής  της  βλάστησης  του  υποορόφου  κρίνεται  

απολύτως  αναγκαία  γιατί  µε  αυτό  τον  τρόπο  περιορίζεται  ο  κίνδυνος  

έναρξης  πυρκαγιάς  από  την  βλάστηση  αυτή  και  µετάδοσης  της  στον  

ανωόροφο  του  δάσους. Οι  εργασίες  αυτές  θα  πρέπει  να  έχουν  τελειώσει  

πριν  την  έναρξη  της  θερινής  περιόδου.  
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Επειδή  η  δαπάνη  µιας  τέτοιας  εργασίας  είναι  τεράστια  θα  πρέπει  

να  γίνει  επιλεκτικά  σε  θέσεις, όπου  ο  κίνδυνος  της  πυρκαγιάς  είναι  

µεγάλος. Τέτοιες  θέσεις  είναι  κατά  µήκος  των  δρόµων, ιδιαίτερα  αυτών  

µε  µεγάλη  κυκλοφορία, σε  θέσεις  που  γειτνιάζουν  µε  οικισµούς, κοντά  σε   

χώρους  µε  έντονες  κοινωνικές  δραστηριότητες  και  σε  πυκνά  δάση  

χαλεπίου  πεύκης. 

 

β. κλαδεύσεις :  µε  την  κλάδευση  των  δένδρων, που  θα  πρέπει  να  γίνεται  

µέχρι  το  1/3  του  ύψους  τους, κόπτονται  και  αποµακρύνονται  όλα  τα  

ξερά  κλαδιά, καθώς  και  τα  ζωντανά  κλαδιά  µέχρι  το  παραπάνω  ύψος.  

 Στα  δένδρα  που  φύονται  κατά  µήκος  των  δρόµων οι  κλαδεύσεις  

θα  πρέπει  να  γίνονται  µέχρι  το  ύψος  των  2-2,5  µέτρων. Πολλές  φορές  

η  κλάδευση  µπορεί  να  εφαρµοστεί  και  σε  ψηλούς  θάµνους, όταν  είναι  

επιθυµητή  η  µεταβολή  της  µορφής  τους, από  θαµνώδη  σε  δενδρώδη  

µορφή. 

 

γ. αραιώσεις : περιλαµβάνουν  την  αποµάκρυνση  καχεκτικών, µικρής  

ζωτικότητας, κακόµορφων  και  µικρής  αυξητικότητας  ατόµων, κυρίως  

χαλεπίου  πεύκης, έτσι  όµως  ώστε  να  παραµείνουν  κλειστές οι  συστάδες, 

για  να  µην  υπάρχει  µεγάλη  ανάπτυξη  στον  υποόροφο  της  βλάστησης. 

 Επίσης  θα  πρέπει  να  αποµακρύνονται  τα  δενδρύλια  χαµηλής  

ζωτικότητας, τα  οποία  µπορούν  να  γίνουν  φορείς  ασθενειών  και  να  

γίνεται  χαλάρωση  όταν  αυτά  είναι  πολύ  πυκνά. 

 

δ. συντήρηση  αντιπυρικών  ζωνών : η  συντήρηση  των ζωνών 

αντιπυρικής  προστασίας  που  υπάρχουν  στην  περιοχή, κρίνεται  απολύτως  

απαραίτητη. Έτσι  το  καθάρισµα  των  ζωνών  αυτών, που  περιλαµβάνει  

κυρίως  την  αποµάκρυνση  των  των  ξερών  χόρτων, των  φρυγάνων  ή  των  

αειφύλλων  σκληροφύλλων, που  πιθανόν  να  αναπτυχθούν, πρέπει  να  

επαναλαµβάνεται  συνεχώς  κάθε  1-3  χρόνια. Η  αποµάκρυνση  της  

παραπάνω  βλάστησης  θα  πρέπει  να  γίνεται  κυρίως  µε  χειρωνακτική  
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εργασία  ώστε  να  µην  υπάρχει  κίνδυνος  διάβρωσης  του  εδάφους. Το  

υλικό  που  θα  προκύπτει  θα  συλλέγεται  και  θα  καίγεται, αφού  πρώτα  

έχουν  ληφθεί  τα  κατάλληλα  µέτρα. Η  συντήρηση  των  αντιπυρικών  

ζωνών  θα  πρέπει  να  ολοκληρώνεται  πριν  την  έναρξη  της  αντιπυρικής  

περιόδου. 

 Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  για  την  εκτέλεση  των  έργων-

εργασιών  διάσπασης  της  συνέχειας  της  δασικής  βλάστησης  δεν  

ενδείκνυται  η  χρησιµοποίηση  ζιζανιοκτόνων, τα  οποία  θα  επιβάρυναν  το  

φυσικό  περιβάλλον. 

 
∆ασοκοµικές  εργασίες  ανά  περιοχή

  
Οι  δασοκοµικές  εργασίες  που  πρέπει  να  γίνουν  ανά  περιοχή  είναι 

:   

 
Α.  Φυλή 
α. Περιοχή  της  Ι.Μ.Κλειστών  : στην  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  δάση  

χαλεπίου  πεύκης, µε  έντονη  την  παρουσία  του  πουρναριού  και  

πλούσιο  υποόροφο  βλάστησης. Η  υποβλάστηση  αποτελείται  κυρίως  

από : Quercus  coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia  terebinthus, Anthyllis  

hermaniae, Hypericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, Cistus  incanus, 

Sarcopoterium spinosum,  Cotinus coggygria,  Phlomis  fruticosa  κ.α. 

 Λαµβάνοντας  υπόψη  ότι  τα  περισσότερα  από  τα  παραπάνω  είδη  

είναι  εύφλεκτα  σε  συνδυασµό  µε    την  έντονη  παρουσία  του  

ανθρώπου  στην  περιοχή  του  µοναστηριού, ιδιαίτερα  τα  

Σαββατοκύριακα, είναι  εµφανές  ότι  δηµιουργείται  µεγάλος  κίνδυνος  

έναρξης  µιας  πυρκαγιάς.  

 Τα  δασοκοµικά  µέτρα  που  προτείνονται  για  να  µειώσουν  τις  

πιθανότητες  έναρξης  και  εξάπλωσης  µιας  πυρκαγιάς  είναι : 

• Κατά  µήκος  του  κεντρικού  δρόµου  κοντά  στην  Ι.Μ.Κλειστών  και  

εκατέρωθεν  αυτού, σε  πλάτος 15-20  µέτρων  περίπου, θα    πρέπει    

να   γίνουν  
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•  κλαδεύσεις  στα  άτοµα  της  χαλεπίου  πεύκης  σε  ένα  ύψος  2 µέτρων  

περίπου. Ανάλογες  κλαδεύσεις  πρέπει  να  γίνουν  και  στο  πουρνάρι, 

στο  οποίο  είναι  επιθυµητή  η  απόκτηση  δενδρώδους  µορφής. Επίσης  

πρέπει να  γίνει αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, 

εκατέρωθεν  αυτού, σε  πλάτος  15-20  µέτρων.  

• Κοντά  στη  διασταύρωση  Ι.Μ.Κλειστών - ∆ερβενοχώρια  µπορεί  να  

γίνουν  καθαρισµοί  σε  ζώνες, πλάτους  30-50  µέτρων, που  θα  

περιλαµβάνουν  κλάδευση  σε  ύψος  2  µέτρων  όλων  των  δένδρων, 

αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, διατηρώντας  πάντα  

τη  συγκόµωση  του  δάσους  κλειστή. Η  κατεύθυνση  τους  θα  είναι  

κάθετη  προς  τις  ισουψείς.    

    β. περιοχή  Ι.Μ.Κυπριανού : ανάλογες  επεµβάσεις πρέπει  να  γίνουν  στη  

περιοχή  αυτή  και  ιδιαίτερα  στη  περιφερειακή  ζώνη  της  Ιεράς  Μονής, 

όπου  η  ανάπτυξη  ενός  πλούσιου  υποορόφου  βλάστησης  µε  εύφλεκτα  

είδη  και  η  συγκέντρωση  µεγάλου  αριθµού  επισκεπτών  δηµιουργούν  

αυξηµένο  κίνδυνο  για  πυρκαγιά.  

γ. περιοχή  Θεοδώρας : στην  περιοχή  αυτή  η  φυσική  αναγέννηση της  

χαλεπίου  πεύκης  που  καταστράφηκε  από  πυρκαγιά  είναι  

ικανοποιητική. Η  συµπλήρωση  της  φυσικής αυτής αναγέννησης  µε  

φυτεύσεις  πλατύφυλλων  ειδών, προσαρµοσµένων  στις  εδαφικές  και  

κλιµατικές  συνθήκες  της  περιοχής, θα  αυξήσει  την  αυτασφάλεια  του  

δάσους  απέναντι  στις  πυρκαγιές  και  θα  συµβάλλει  στην  αισθητική  

βελτίωση  του  τοπίου. Τέτοια  είδη  είναι : Pistacia  terebinthus, Cercis  

siliquastrum, Cotinus  coggygria κ.α  ενώ  στις  µισγάγκειες  όπου  οι  

εδαφικές  συνθήκες  είναι  καλύτερες  µπορούν  να  φυτευθούν  πιο  

υγρόφιλα  είδη, όπως  Nerium  oleander, Myrtus  communis κ.α. 

δ. περιοχή  Βουνό  Φυλής:   στην  περιοχή  της  Αγ. Παρασκευής, κατά  

µήκος  του  δρόµου  που  οδηγεί  στο  Μπόρσι  πρέπει  να  γίνουν οι  εξής  

επεµβάσεις : 

• κατά  µήκος  του  δρόµου  και  εκατέρωθεν  αυτού, σε  πλάτος  15-20  

µέτρων, πρέπει  να  γίνουν  κατά  θέσεις  κλαδεύσεις  στα  άτοµα  
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χαλεπίου  πεύκης  και  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου 

(φρυγανεύσεις  και  θαµνεύσεις). 

• σε  αρκετά  σηµεία  του  παραπάνω  δρόµου  έχουν  γίνει  κλαδεύσεις  

στην  χαλέπιο  πεύκη  και  θαµνεύσεις, χωρίς  όµως  να  έχει  

αποµακρυνθεί  µέσα  από  το  δάσος  όλο  αυτό  το  ξερό  υλικό, το  

οποίο αποτελεί  µία  πολύ  εύφλεκτη  ύλη, που  κατά  τη  διάρκεια  του  

θέρους  µπορεί  να  συµβάλει  στην  έναρξη  και  ταχεία  εξάπλωση  µιας  

πυρκαγιάς. Είναι  λοιπόν  επιτακτική  ανάγκη  η  αποµάκρυνση  και  η  

καύση  αυτών  των  υπολλειµµάτων, πριν  αρχίσουν  να  επικρατούν  

έντονες  ξηροθερµικές  συνθήκες. 

• σε  ορισµένες  θέσεις  που  υπάρχουν  πλατώµατα, οι  συχνές  στάσεις  

των  αυτοκινήτων  και  η  συγκέντρωση  ανθρώπων  έχει  ως  

αποτέλεσµα  την  συγκέντρωση  σκουπιδιών. Σε  αυτές  τις  θέσεις  

πρέπει  να  τοποθετηθούν  κάδοι  απορριµµάτων  και  να  γίνεται  τακτική  

αποκοµιδή  των   σκουπιδιών, γιατί  η  συγκέντρωση  των  

απορριµµάτων  εκτός  από  την  αισθητική  υποβάθµιση  του  τοπίου  

µπορεί  να  αποτελέσει  εστία  έναρξης  πυρκαγιάς.   

 

Β. Βαρυµπόµπη - Τατόϊ - Αγ. Μερκούριος 

α. περιοχή  Βαρυµπόµπης : στην  περιοχή  αυτή  προτείνονται  οι  εξής  

επεµβάσεις: 

• κατά  µήκος  του  δρόµου, που  οδηγεί  από  την  Εθνική οδό  στην  

Βαρυµπόµπη, και  ιδιαίτερα  κοντά  στον  Ιππικό  Όµιλο, πρέπει  να  

γίνουν  καθαρισµοί  εκατέρωθεν  του  δρόµου, σε  πλάτος  15-20 µέτρων  

περίπου. Σχετικά  µε  την  πυκνότητα  και  τη  συνέχεια  της  βλάστησης, 

αυτή  εµφανίζει  στη  συγκεκριµένη  περιοχή  ανοµοιογένεια. Έτσι  

υπάρχουν  σηµεία  όπου  η  συγκόµωση  της  χαλεπίου  πεύκης  είναι  

κλειστή  και  εµφανίζεται  µικρή  ανάπτυξη  της  βλάστησης  του  

υποορόφου, οπότε  χρειάζεται  µόνο  επιλεκτική  κλάδευση  των  ατόµων  

της  χαλεπίου  πεύκης. Σε άλλες  θέσεις  όπου  η  βλάστηση  του  

υποορόφου  είναι  έντονη,  προτείνονται  κλαδεύσεις  σε  ύψος  2-2,5 
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µέτρα  στα  δένδρα, κλαδεύσεις  σε  ψηλούς  θάµνους  πουρναριού  και  

κουµαριάς, ώστε  να  αποκτήσουν  δενδρώδη  µορφή  και  αφαίρεση  της  

βλάστησης  του  υποορόφου.  

β. στην  περιοχή  Βαρυµπόµπης - Τατοίου :  

• µετά  την  κοινότητα  της  Βαρυµπόµπης, προς  το Τατόϊ, υπάρχει  

καµένη  έκταση  χαλεπίου  πεύκης, η  οποία  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  

πυκνοφυτείας. Εδώ θα  πρέπει  να  γίνουν  σταδιακά  αραιώσεις  

χαµηλής  έντασης, οι  οποίες  θα  κορυφωθούν  στο  στάδιο  των  

κορµιδίων  και  των  λεπτών  κορµών.  

• κοντά  στα  Ανάκτορα  Τατοίου (κοντά  στη  περιοχή  Κιθάρα) µπορούν  

να  γίνουν  καθαρισµοί  σε  ζώνες, πλάτους  30-50  µέτρων, που  θα  

περιλαµβάνουν  κλάδευση  σε  ύψος  2-2,5 µέτρων σε  όλα  τα  δένδρα, 

αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, διατηρώντας  πάντα  

τη  συγκόµωση  του  δάσους  κλειστή. 

 γ. στην  περιοχή  Τατοίου - Αγ. Μερκουρίου  

• κατά  µήκος  του πολυσύχναστου  δρόµου  που οδηγεί  από  τη 

Βαρυµπόµπη   στα  Ανάκτορα Τατοίου και  τον Αγ. Μερκούριο, 

εκατέρωθεν  αυτού, πρέπει  να  γίνουν  κλαδεύσεις  στα  δένδρα  της  

χαλεπίου  πεύκης, ιδιαίτερα  στην  άκρη  του  δρόµου, κλαδεύσεις  σε  

ψηλούς  θάµνους, ώστε  να  αποκτήσουν  δενδρώδη  µορφή και  

επικουρικά  µπορεί  να  γίνει  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  

υποορόφου. 

• κατά  µήκος  του  παραπάνω  δρόµου  υπάρχουν  αρκετά  σηµεία  

συγκέντρωσης  επισκεπτών  και  στάθµευσης  αυτοκινήτων. Οι  χώροι  

αυτοί  επιβάλλεται  να  είναι  απαλλαγµένοι  από  την  εύφλεκτη  

βλάστηση (θάµνους, φρύγανα)  και  από  τον  ξηροτάπητα (ξερά  

χόρτα, φύλλα, βελόνες  κ.α.). Η  αποµάκρυνση  της  θαµνώδους  

βλάστησης  και  η  αποκλάδωση  των  ψηλών  δένδρων  καθιστούν  τον  

χώρο  απρόσβλητο, τουλάχιστον  από  έρπουσα  φωτιά. Επειδή  πάντα  

υπάρχει  ο  κίνδυνος  πρόκλησης  φωτιάς  από  επιπολαιότητα, 

αδιαφορία  ή κάποιες  δραστηριότητες  των  επισκεπτών, πρέπει  να  
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υπάρχει  επιτήρηση  των  χώρων  αυτών  για  την  εφαρµογή  του  

κανονισµού  λειτουργίας  του  Εθνικού  ∆ρυµού  από  τους  επισκέπτες.  

Επίσης  κρίνεται  αναγκαία  η  τοποθέτηση  πινακίδων  ενηµέρωσης  

των  επισκεπτών  σχετικά  µε  το  Κανονισµό  Λειτουργίας  του  Εθνικού  

∆ρυµού  καθώς  και  µε  οδηγίες  για  των  διατήρηση  καθαρού  αυτού  

του  χώρου.   

• στην  περιοχή  που  βρίσκεται  η  Ιπποκράτειος  Πολιτεία, όπου  

αναπτύσσεται  πυκνό  δάσος  χαλεπίου  πεύκης, είναι  αναγκαία  η  

κλάδευση  των  ατόµων  χαλεπίου  πεύκης   ιδιαίτερα  κατά  µήκος  των  

δρόµων  και  η  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου. 

Μάλιστα  όπου  έχουν  κτιστεί  οικείες  θα  πρέπει  να  λαµβάνονται  

ειδικά προληπτικά  µέτρα  από  τους  ιδιοκτήτες (αναφέρονται  σε  

προηγούµενο  κεφάλαιο), ώστε  να  µειώνεται  ο  κίνδυνος  

καταστροφής  των  οικειών  τους  σε  περίπτωση  που  εκδηλωθεί  

πυρκαγιά  στην  περιοχή.   

 

Γ. Θρακοµακεδόνες -Βαρυµπόµπη - Κρυονέρι 

α. Βαρυµπόµπη - Θρακοµακεδόνες : Μέσα  στην  κοινότητα  της  

Βαρυµπόµπης  υπάρχουν  διάσπαρτες  εκτάσεις  που  καλύπτονται  από  

χαλέπιο  πεύκη  και  ανεπτυγµένο  υποόροφο  βλάστησης. Στις  εκτάσεις  

αυτές  πρέπει  να  γίνουν  κλαδεύσεις  των  δένδρων  στο  1/3  του  ύψους  

τους  και  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου. Οι  επεµβάσεις  

που  προτείνονται  για  τις  περιοχές  Βαρυµπόµπη  και  Θρακοµακεδόνων  

είναι : 

• µεταξύ  των  δύο  παραπάνω  περιοχών  υπάρχουν  σηµεία  µε  

αναγέννηση  χαλεπίου  πεύκης, η  οποία  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  

πυκνοφυτείας. Σε  ορισµένες  θέσεις  όπου  η  φυσική  αναγέννηση  δεν  

είναι  ικανοποιητική  ή  είναι  ανύπαρκτη, προτείνονται  φυτεύσεις  µε  

είδη  που  είναι  προσαρµοσµένα  στο  περιβάλλον  της  περιοχής. 

• κοντά  στην  Ι.Μ.Παναγίας  και  ιδιαίτερα  κατά  µήκος  του  δρόµου  

που  οδηγεί  στην  Ιερά  Μονή, συνιστώνται  κλαδεύσεις  στα  δένδρα, 
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στο  1/3  του  ύψους  τους  και  αφαίρεση  της  βλάστησης  του  

υποορόφου. 

β. Βαρυµπόµπη - Κρυονέρι: στην  περιοχή  αυτή  προτείνονται  τα  εξής  έργα 

: 

• σε  µερικά  σηµεία  του  δρόµου  που  οδηγεί  από  τη  Βαρυµπόµπη-

Τατόϊ  προς  το  Κρυονέρι  έχουν  αποτεθεί  σκουπίδια  και  µπάζα. Τα  

σκουπίδια  αυτά  θα  πρέπει  να  αποµακρυνθούν  από  τα  παραπάνω  

σηµεία  γιατί  µπορούν  να  αποτελέσουν  κατά  τη  θερινή  περίοδο  µία  

επικίνδυνη  εστία  έναρξης  πυρκαγιάς. 

• σε  αρκετά  σηµεία  κατά  µήκος  του  δρόµου  αυτού  επιβάλλεται  η  

αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, η  οποία  είναι  

ιδιαίτερα  ανεπτυγµένη  και  αποτελείται  από  σχίνο, λαδανιές, 

πουρνάρι, κουµαριές  κ.α. καθώς  και  η  κλάδευση  των  δένδρων στο  

1/3  του  ύψους  τους. 

 

∆. Μετόχι - Αγ. Τριάδα - Μόλα 

Στις  περιοχές  αυτές, οι  οποίες  βρίσκονται  στον  πυρήνα  του  

Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας  προτείνονται  να  γίνουν  οι  εξής  επεµβάσεις 

: 

α. περιοχή  Αχαρνές - Μετόχι - Αγ. Τριάδα : ο  δρόµος  που  οδηγεί  από  

Αχαρνές  προς  Μετόχι  και  Αγ. Τριάδα είναι  ένας  πολυσύχναστος  

δρόµος, όπου  συγκεντρώνει  τον  µεγαλύτερο  αριθµό  επισκεπτών  στη  

περιοχή  της  Πάρνηθας, λόγω  του  ότι  ο  δρόµος  αυτός : 

1. οδηγεί  στο  κέντρο  του  πυρήνα  του  Εθνικού  ∆ρυµού  και  στους  

ειδικά  διαµορφωµένους  χώρους  αναψυχής  για  τους  επισκέπτες 

2. οδηγεί  στο  τελεφερίκ  της  Πάρνηθας  και 

3. στους πρόποδες  της  Πάρνηθας, κοντά  στην  Αµυγδαλέζα, λειτουργούν  

εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες  που  συγκεντρώνουν  µεγάλο  αριθµό  

επισκεπτών.  

 Κατά  µήκος  αυτού  του  πολυσύχναστου  δρόµου  προτείνονται  κατά  

θέσεις: 
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• κλαδεύσεις  των  δένδρων  στο  1/3  του  ύψους  τους  καθώς  και  των  

ψηλών  θάµνων  ώστε  να  αποκτήσουν  δενδρώδη  µορφή  

• αποµάκρυνση  της  βλάστησης  του  υποορόφου, η  οποία  είναι  

ιδιαίτερα  ανεπτυγµένη  και  αποτελείται  από  Quercus  coccifera, 

Pistacia  terebinthus, Hypericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, 

Anthyllis  hermaniae, Phlomis  fruticosa  κ.α. 

• αποµάκρυνση  ξερών  κατακείµενων  κορµών  και  κλαδιών  χαλεπίου  

πεύκης. 

β. περιοχή  Αγ. Τριάδας - Μόλα : στην  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  

δάση κεφαλληνιακής  ελάτης  και  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  είναι  µικρότερος. 

Τα  µέτρα  που  προτείνονται  είναι : 

• κατά  µήκος  του  δρόµου  και  εκατέρωθεν  αυτού, κλαδεύσεις  στα  

άτοµα  µαύρης  πεύκης  και  κεφαλληνιακής  ελάτης, όταν  η  φυσική  

αποκλάδωση  τους δεν  είναι  ικανοποιητική, στο  1/3  του  ύψους  τους,  

σε  πλάτος  10  µέτρων 

• αποµάκρυνση  των  ξερών  κατακείµενων  κλαδιών  που  υπάρχουν  σε  

ορισµένα  σηµεία  κοντά  στο  δρόµο  αλλά  και  κατά  µήκος  των  

µονοπατιών  που  οδηγούν  στο  καταφύγιο  Μπάφι. 

• συµπληρωµατικές  φυτεύσεις  µπορούν  να  γίνουν  κοντά  σε  ρέµατα  

και  σε  σηµεία  όπου  η  ανάπτυξη  της  κεφαλληνιακής  ελάτης  είναι  

προβληµατική. 

 

 

 5.  Έργα  υποδοµής 

 

 5.1 Οδικό  δίκτυο 

 Το  οδικό  δίκτυο  που  περνάει  µέσα  από  τα  δάση  και  τις  δασικές  

εκτάσεις  χρησιµεύει  για  τη  γρήγορη  προσπέλαση  των  πυροσβεστικών  

οχηµάτων, για  την  µεταφορά  προσωπικού  και  ύδατος  καθώς  και  για  

τη  διάσπαση  της  συνέχειας  της  δασικής  βλάστησης. 
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  Στη  περιοχή  του  όρους  Πάρνηθας  υπάρχει  ένα  αξιόλογο  οδικό  

δίκτυο. Συγκεκριµένα  το  µήκος  των  υπαρχόντων  δασοδρόµων  στην  

παραπάνω  περιοχή  ανέρχεται  σε  217  km  που  σηµαίνει  ότι  υπάρχει  

µία  µέση  οδική  πυκνότητα  1,23 km /100 Ha.  

 Η  συντήρηση και  βελτίωση  στο  οδικό  δίκτυο  της  Πάρνηθας  κρίνεται  

αναγκαία, ιδιαίτερα  µετά  τις  βροχοπτώσεις  του  χειµώνα, έτσι  ώστε να  

µην  υπάρχουν   προβλήµατα  βατότητας  και  η  κίνηση  των  

πυροσβεστικών  οχηµάτων  να  γίνεται  ανεµπόδιστα.  

 Στο  νότιο  τµήµα  το  οδικό  δίκτυο  εµφανίζει  µεγάλη  πυκνότητα  

και  καλή  βατότητα  ενώ  στη  βόρεια και  βόρειοδυτική πλευρά του  όρους 

Πάρνηθα,  στα  σύνορα  µε  το  νοµό  Βοιωτίας, το  οδικό  δίκτυο  θα  

πρέπει  να συντηρηθεί  και να  βελτιωθεί έτσι  ώστε να  εξασφαλίζεται  η 

χωρίς  προβλήµατα  κίνηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων. 

Η  παρούσα  µελέτη  δεν  θα  ασχοληθεί  µε  περισσότερες  

λεπτοµέρειες  για  τις  απαραίτητες  εργασίες  που  πρέπει  να  γίνουν, γιατί  

αυτό  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  αντικείµενο  ξεχωριστής  µελέτης  µε  

θέµα  « Γενικό  Σχέδιο ∆ασικού  Οδικού  ∆ικτύου  περιοχής  Πάρνηθας », 

όπως  επίσης  και  η  συντήρηση  και  βελτίωση  κάθε  δασοδρόµου  θα  

είναι  αντικείµενο  ξεχωριστής  µελέτης. 

  

  

5.2 Υδατοπαροχές 
 Η  θέση  και  ο  αριθµός  τους  επιλέχθηκε  και  συνδυάζεται  µε  την  

ανάγκη  προστασίας  των  επί  µέρους  χώρων  και  την  ύπαρξη  ή  

έλλειψη  νερού  στην  περιοχή. Στα  πλαίσια  αυτού  του  είδους  των  

έργων  προτείνεται  να  τοποθετηθούν  δεξαµενές. 
 Η  ύπαρξη  αρκετών  δεξαµενών  και  η  ορθολογική  κατανοµή  τους  

στο  χώρο, συµβάλει  στον  άνετο  και  γρήγορο  ανεφοδιασµό  των  

πυροσβεστικών  οχηµάτων. 

 Ήδη  έχουν  κατασκευαστεί  µεγάλες  υδατοδεξαµενές  από  οπλισµένο  

σκυρόδεµα, χωρητικότητας 50-80m³, για  να  χρησιµοποιηθούν  στην  
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πυρασφάλεια  του  δάσους,  στις  θέσεις  Πλατάνα, Μόλα, Κεραµίδι κ.α. Σε  

αρκετά  σηµεία  έχουν  τοποθετηθεί  δεξαµενές , όπως  στον  Αγ. 

Μερκούριο, στη  Θοδώρα, στην  Αγ. Τριάδα (Ιπποκράτειος  Πολιτεία) κ.α.    

 Για  τον   πιο  αποτελεσµατικό  ανεφοδιασµό  των  πυροσβεστικών  

οχηµάτων  προτείνεται  η  τοποθέτηση  και  άλλων  δεξαµενών, στις  

παρακάτω    θέσεις (οι  οποίες  φαίνονται  στον  Χάρτη  Αντιπυρικής  

Προστασίας  της  Πάρνηθας) : 

1.  στο  Καταφύγιο  Φλαµπούρι 

2.  πάνω  από  το  Μετόχι 

3.  στον  Αγ. Αθανάσιο (Τατόϊ-Κρυονέρι) 

4.  στη  θέση  ∆ένδρα 

5.  κοντά  στην  Κυρά. 

Οι  δεξαµενές  αυτές  θα  είναι  πλαστικές, χωρητικότητας  25 m³  και  

έχουν  τα  πλεονεκτήµατα  ότι  µεταφέρονται  εύκολα  και  το  κόστος  

αγοράς  τους  είναι  χαµηλό.  

Με  την  τοποθέτηση  περισσότερων   δεξαµενών  επιτυγχάνεται  

µείωση  του  χρόνου  µετακίνησης  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  για  

προµήθεια  νερού. 

 

 

5.3  Πυροφυλάκια 
 Η  ύπαρξη  καλά  εξοπλισµένων  πυροφυλακίων  και  µάλιστα  σε  

τέτοια  πυκνότητα  ώστε  όχι  µόνο  να  υπάρχει  πλήρης  εποπτεία  των  

δασών  και  των  δασικών  εκτασέων  της  περιοχής  αλλά  να  υπάρχει  

αλληλοκάλυψη  στα  όρια  των  περιοχών  που  κατοπτεύονται, συντελεί  

στον    εντοπισµό   µιας  πυρκαγιάς  στο  στάδιο  της  γένεσης  της, γεγονός  

που  έχει  καθοριστική  σηµασία  για  το  περαιτέρω  έργο  της  κατάσβεσης. 

Από  τα  πυροφυλάκια  εξασφαλίζεται  η  πλήρης  οπτική  κάλυψη  της  

περιοχής  και  έτσι  η  έγκαιρη  επισήµανση  και  αναγγελία  της  φωτιάς  

έχει  ως  αποτέλεσµα  την  γρήγορη  αντιµετώπιση  και  κατάσβεση  της. 

Ένα  σηµαντικό  ποσοστό  πυρκαγιών  επισηµαίνεται  από  τους  
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πυροφύλακες, οι  οποίοι  και  δίνουν  έγκαιρα  την  αναγγελία  της  

πυρκαγιάς  για  να  ακολουθήσει  και  η  κινητοποίηση  των  απαραίτητων  

δυνάµεων.  

Στη  περιοχή  της  Πάρνηθας  υπάρχουν  τέσσερα  πυροφυλάκια  στις  

παρακάτω  θέσεις : 

α. το  πυροφυλάκιο  της  Αγ. Παρασκευής, βρίσκεται  στο  Βουνό  Φυλής  

σε  υψόµετρο  800  µ. περίπου  και  έχει  την  εποπτεία  στο  νοτιοδυτικό  

τµήµα  της  Πάρνηθας. 

β. το  πυροφυλάκιο  του  Κατσιµιδίου, βρίσκεται  στη  θέση  Κατσιµίδι σε  

υψόµετρο  845  µ. περίπου  και  έχει  την  εποπτεία  στο  ανατολικό  τµήµα  

της  Πάρνηθας. 

γ. το  πυροφυλάκιο  της  Κυράς, βρίσκεται  στη  θέση  Κυρά  σε  υψόµετρο  

1160  µ. περίπου  και  έχει  την  εποπτεία  ενός  σηµαντικού  τµήµατος    

του  πυρήνα  του  ∆ρυµού  της  Πάρνηθας. 

δ. το  πυροφυλάκιο  της  Σκίπιζας, βρίσκεται  στο  όρος  Κορυφή σε  

υψόµετρο  1413  µ. περίπου  και  έχει  την  εποπτεία  στο  βόρειο  τµήµα  

της  Πάρνηθας  και  σε  ένα σηµαντικό  τµήµα στο  πυρήνα  του  Εθνικού  

∆ρυµού  της  Πάρνηθας.  

 Οι  ώρες  λειτουργίας  των  παραπάνω  πυροφυλακίων  για  το  τρέχον  

έτος  καθώς  και  η  Υπηρεσία  στην  οποία  ανήκουν  δίδονται    παρακάτω    

: 

 
Πίνακας 12. Πυροφυλάκια και ώρες λειτουργίας τους για την  περιοχή της 

Πάρνηθας 

Α/Α ΘΕΣΗ  

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΩΡΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Βουνό Φυλής (Αγ. 

Παρασκευή) 

24ωρο 2ος  Πυροσβεστικός  Σταθµός 

2. Κατσιµίδι 24ωρο 6ος  Πυροσβεστικός  Σταθµός 

3. Κυρά 08.00-20.00 6ος  Πυροσβεστικός  Σταθµός 

4. Σκίπιζα 08.00-20.00 6ος  Πυροσβεστικός  Σταθµός 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου  για  την  

αποτελεσµατική  λειτουργία  και  στελέχωση  των  πυροφυλακίων  

προτείνονται  τα  εξής : 

1.  Η  καλή  εκπαίδευση  των  παρατηρητών  ώστε  να  µπορούν να  

ανιχνεύουν  µια  πυρκαγιά, να  την  εντοπίζουν  πάνω  στο  χάρτη   και  

να  την  αναγγέλλουν.  Επίσης  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  τις  

τοποθεσίες  και  τα  τοπονύµια  της  περιοχής, την  οποία  κατοπτεύουν, 

το  είδος  της  βλάστησης  και  τις  δυσκολίες  πρόσβασης. Έτσι  αµέσως  

µετά  τον  εντοπισµό  µιας  εστίας  πρέπει  όλα  τα  στοιχεία (τόπος, 

βλάστηση, µέγεθος, πρόσβαση, άνεµος)  να  δίνονται  µε  ευκρίνεια  και  

ακρίβεια  στο  κέντρο  που  συντονίζει  τις  προσπάθειες  κατάσβεσης  

και  που  φροντίζει  για  την  άµεση  κινητοποίηση  των  δυνάµεων  

καταστολής.  

2.  Κάθε  παρατηρητήριο  θα  πρέπει  να  είναι  εξοπλισµένο  µε  : 

∗ θεµατικό   χάρτη   πυρκαγιών, ο  οποίος  θα  πρέπει  να  περιλαµβάνει : 
1. τοπονύµια  της  περιοχής 
2. το  είδος  της  βλάστησης  της  περιοχής 
3. τους  δρόµους  και  τα  µονοπάτια 
4. τις  πηγές, τις  δεξαµενές  υδροληψίας  και  τις  θέσεις  κρουνών  

υδροληψίας 
5. τις  αντιπυρικές  ζώνες 
6. τους  οικισµούς 

7. τους  αρχαιολογικούς  χώρους 

8. τις  θέσεις  στάθµευσης  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων 

∗ ασύρµατο  ή  τηλέφωνο 

∗ πυξίδα, διόπτρα, χάρακα  και  µοιρογνωµόνιο. 

3.  Για  την  καλύτερη  οπτική  κάλυψη  της  περιοχής, προτείνεται  η  

κατασκευή  τριών  νέων  λυόµενων  πυροφυλακίων  στις  παρακάτω  

θέσεις : 
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      α. πάνω  από  την  κοινότητα  των  Θρακοµακεδόνων  κοντά στη  θέση  

Πέτρα. Με  τη  κατασκευή  αυτού  του  πυροφυλακίου  επιτυγχάνεται να  

κατοπτεύονται  περιοχές  που  αλληλοεπικαλύπτονται  σε  µικρή  έκταση  

από  το  πυροφυλάκιο  του  Κατσιµιδίου. Οι  περιοχές  που  θα  

κατοπτεύονται  είναι  η  Βαρυµπόµπη, οι  Θρακοµακεδόνες  και  τµήµα  του  

Τατοίου. Θα  χρειαστεί  η  διάνοιξη  δασικού  δρόµου  500  µέτρων  

περίπου, που  θα  συνδέει  το  υπάρχον  οδικό  δίκτυο µε  το  σηµείο  όπου  

θα  κατασκευαστεί  το  νέο  πυροφυλάκιο. 

β. στη  θέση  Κεραµίδι, σε  ύψος  περίπου  960 µ., το  οποίο  θα  

κατοπτεύει  την  περιοχή  της  Φυλής, την  Ι. Μ. Κυπριανού  και  ιδιαίτερα  

το  νότιοδυτικό   και  κεντρικό  τµήµα  της  Πάρνηθας. Και  εδώ  θα  

χρειαστεί  η  διάνοιξη  ενός  δρόµου  750  περίπου  µέτρων. 

γ. στη  θέση  Κορφή, στο  όρος  Φελλεύς, σε  υψόµετρο  840  µ. Με  τη  

κατασκευή  αυτού  του  πυροφυλακίου θα  εποπτεύονται  το  

βοριοανατολικό  τµήµα  της  Πάρνηθας, και  συγκεκριµένα  η  Ιπποκράτειος  

Πολιτεία, στην  οποία  υπάρχει  ένα  πολύ  πυκνό  δάσος  χαλεπίου  

πεύκης, η  περιοχή  του  Αγ. Μερκουρίου, της  Σφενδάλης, η  Μαλακάσα  

και  το  Πολυδένδρι. Θα  χρειαστεί  η  διάνοιξη  δασικού  δρόµου  500  

µέτρων  περίπου, που  θα  συνδέει  το  υπάρχον  οδικό  δίκτυο µε  το  

σηµείο  όπου  θα  κατασκευαστεί  το  νέο  πυροφυλάκιο. (Για  την  

κατασκευή  αυτού  του  πυροφυλακίου και  την  διάνοιξη  του  δασικού  

δρόµου,  αρµόδιο  είναι  το  ∆ασαρχείο  Καπανδριτίου).   

4.  Όλα  τα  πυροφυλάκια  της  περιοχής  κατά  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  

περιόδου  πρέπει  να  λειτουργούν    σε   τρεις  βάρδιες,  δηλαδή  σε  

24ωρη  βάση.  

 

 

6. Καταστολή 

 Ένας  ορθολογικός  και  άρτιος σχεδιασµός  της  καταστολής  των  

δασικών  πυρκαγιών, που  αποτελεί  βασικό  τµήµα  της  αντιπυρικής  

προστασίας,  πρέπει  να  έχει  δύο  βασικούς  στόχους : 
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1.  τη  µείωση  του χρόνου  αρχικής  προσβολής  και  καταστολής  των  

δασικών  πυρκαγιών, οι  οποίες  θα  πρέπει  να  προλαβαίνονται  στη  

γένεση  τους  

2.  την  αξιοποίηση  του  προσωπικού  και  των  µέσων  που  είναι  

διαθέσιµα  στην  δασοπυροπροστασία   ώστε  να  υπάρχει  δυνατότητα  

κατάσβεσης  µιας  πυρκαγιάς  µε  τις  λιγότερες  δυνατές  ζηµιές  σε   

υλικά  και  µη  αγαθά. 

 Η  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  προϋποθέτει  : 

∗ κατάλληλη  οργάνωση  των  πυροσβεστικών  σταθµών 

∗ κατάλληλο  σε  αριθµό  και  εκπαίδευση  προσωπικό 

∗ κατάλληλο  εξοπλισµό  και  τα  απαραίτητα  µέσα 

∗ σχέδιο  δράσης  του  προσωπικού  και  των  µέσων 

∗ οργάνωση  του  τηλεπικοινωνιακού  δικτύου. 

 

 

6.1 Σχεδιασµός - οργάνωση  των  πυροσβεστικών  σταθµών 
 Η  περιοχή  της  Πάρνηθας  υπάγεται  στη  Περιφερειακή  ∆ιοίκηση  

Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  Αττικής, στον  2ο  Πυροσβεστικό  Σταθµό 

Αθηνών, που  έχει  έδρα  τον  Κολωνό,  µέσα  στα  όρια  ευθύνης  του  

οποίου  βρίσκονται  και  οι  περιοχές  της  Φυλής, της  Ι. Μ. Κλειστών, της  Ι. 

Μ. Κυπριανού, Α. Λιόσια  και  Ζεφύρι και  στον  6ο  Πυροσβεστικό  Σταθµό 

Αθηνών, που  έχει  έδρα  την  Μεταµόρφωση  και  µέσα  στα  όρια  ευθύνης  

του βρίσκονται  και  οι  περιοχές  Όρος  Πάρνηθα, Καζίνο-Τελεφερίκ-

Κοινότητα  Θρακοµακεδόνων, ∆ήµος  Αχαρνών, Βαρυµπόµπη, Αγ. 

Μερκούριος  και  ∆εκέλεια. 

 Στη  συνέχεια  ακολουθούν τα  Πυροσβεστικά  Κλιµάκια που  

αποτελούν  παραρτήµατα  των  Πυροσβεστικών   Σταθµών σε  περιοχές  

όπου  δεν  υπάρχουν  µόνιµοι Πυροσβεστικοί  Σταθµοί. Ο  2ος   

Πυροσβεστικός  Σταθµός Αθηνών  διαθέτει  δύο ( 2 )  κλιµάκια (Αιγάλεω, 

Περιστέρι)  ενώ ο  6ος Πυροσβεστικός  Σταθµός  Αθηνών  διαθέτει  πέντε  

κλιµάκια ( 5 ), ένα  από  τα  οποία  βρίσκεται  στους  Θρακοµακεδόνες. 
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 Για  την  κάλυψη  των  αυξηµένων  εποχιακών  αναγκών  της  

ευρύτερης  περιοχής  της  Πάρνηθας  προτείνεται  η  ίδρυση ενός  νέου 

Πυροσβεστικού Κλιµακίου,  στη  περιοχή  των  Α. Λιοσίων.   

 Η  ανάγκη  ίδρυσης  Πυροσβεστικού  Κλιµακίου  στη  περιοχή  των  Α. 

Λιοσίων  προκύπτει  από  τους  παρακάτω  λόγους : 

 α) από  τις  πυρκαγιές  που  συνέβησαν  στη  περιοχή  της  Πάρνηθας, για  

το  χρονικό  διάστηµα  1985-1998, ο  µεγαλύτερος  αριθµός  πυρκαγιών  

συνέβησαν  στις  περιοχές  Υπόλοιπο  Αχαρνών  ( 40 πυρκαγιές )και  στο  

Ποικίλο  όρος ( 18 πυρκαγιές ), 

β) η  ύπαρξη  της  χωµατερής  των  Α. Λιοσίων. 

 Το Πυροσβεστικό  αυτό  Κλιµάκιο  θα  είναι  υπεύθυνο  για  τις  

περιοχές  Α. Λιόσια, Αχαρνών, Φυλής, Καµατερού  και  το  βόρειο  τµήµα  

του  Ποικίλου  όρους. 

 Η  δηµιουργία  αυτού  του  Κλιµακίου  και  η  ανάλογη  στελέχωσή  του  

σε  προσωπικό  και  ο  εξοπλισµός  του  µε  τα  απαραίτητα  µέσα, θα  είχε  

ως  αποτέλεσµα  την  καλύτερη  πυροπροστασία  του  νοτιοδυτικού  

τµήµατος  της  Πάρνηθας  καθώς  και  του  Ποικίλου  όρους. 

  

 

6.2  Προσωπικό 

 Το  προσωπικό  που  ασχολείται  µε  το  έργο  της  δασοπυρόσβεσης  

και  υπηρετεί  στο  2ο  και  6ο  Πυροσβεστικό  Σταθµών  Αθηνών  που  

καλύπτουν  την  περιοχή  µελέτης  δίνεται  στον  παρακάτω  πίνακα. 

 

Πίνακας 13. Αριθµός  αξιωµατικών, αρχ/στών  και πυροσβεστών ανά Πυρο- 

σβεστικό  Σταθµό. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΗ

 Αξιωµατικοί Αρχ/στες 

Πυροσβέστες 

Αξιωµατικοί Αρχ/στες 

Πυροσβέστες 

2ος  Π.Σ. 6 131 10 180 
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Αθηνών 

6ος  Π.Σ. 

Αθηνών 

8 179 12 200 

  

Για  την  αντιµετώπιση  των  αναγκών  που  εµφανίζονται  κατά  τη  

διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου  και  την  αποτελεσµατικότερη  

συµµετοχή  του  προσωπικού  που  απασχολείται  στο  έργο  της  

δασοπυρόσβεσης,  προτείνονται  τα  εξής : 

1.  Αύξηση  του  προσωπικού  των  δύο  Πυροσβεστικών  Σταθµών  

που  καλύπτουν  τις  ανάγκες  πυροπροστασίας  της  περιοχής  της  

Πάρνηθας, ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  έγκαιρη  και  αποτελεσµατική  

συµµετοχή  τους  στο  έργο  της  δασοπυρόσβεσης. Επίσης η  

ίδρυση  του  νέου  Πυροσβεστικού  Κλιµακίου  στα  Α. Λιόσια  απαιτεί  

και  την  ανάλογη  στελέχωσή  του  σε  προσωπικό.  

2.  Εκτός  από  την  αύξηση  του  προσωπικού  που  ασχολείται  στον  

τοµέα  της  δασοπυρόσβεσης, το  µόνιµο  αυτό  προσωπικό  θα  

πρέπει  να  διαθέτει  ορισµένα  χαρακτηριστικά, ώστε  η  συµµετοχή  

του  στο  έργο  της  καταστολής  των  δασικών  πυρκαγιών  να  είναι  

επιτυχής, όπως : 

• εξοικείωση  µε  το  δάσος  και  κίνηση  µέσα  σ’ αυτό 

• καλή  φυσική  κατάσταση 

• καλή  εκπαίδευση  στη  δασοπυρόσβεση 

• γνώση  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  που  επικρατούν  µέσα  στο  

δάσος (βλάστηση, δασικό  οδικό  δίκτυο, δυσπρόσιτες  περιοχές  

κ.α.) 

• πειθαρχία  και  πνεύµα  συνεργασίας. 

3.  Στο  προσωπικό  αυτό  θα  προστίθενται  κάθε  χρόνο  και  οι  

δασοπυροσβέστες  που  θα  απασχολούνται  µε  σύµβαση  εργασίας  

ορισµένου  χρόνου (συνήθως  5µηνα). Εδώ  θα  πρέπει  να  

επισηµανθεί  ότι  εκτός  από  τον  αριθµό  των  ατόµων  που  θα  

απασχολούνται  στην  καταστολή  των  δασικών  πυρκαγιών, 
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σηµαντικό  ρόλο  παίζει  ο  τρόπος  επιλογής  του  και  η  καλή  

εκπαίδευση  του. Τα  τελευταία  χρόνια  η  πρόσληψη  του  

εποχιακού  προσωπικού  που  ασχολείται  µε  τη  δασοπυρόσβεση  

δεν  γίνεται  έγκαιρα, και  µάλιστα  γίνεται  µετά  την  έναρξη  της  

αντιπυρικής  περιόδου, µε  αποτέλεσµα  το  προσλαµβανόµενο  

έκτακτο  προσωπικό  να  µην  εκπαιδεύεται  ή  η  εκπαίδευση  που  

δέχεται  να  είναι  ελλειπής. Πιθανά  προβλήµατα  που  θα  

συναντήσει  το  παραπάνω  εποχιακό  προσωπικό  κατά  τη  

κατάσβεση  των  δασικών  πυρκαγιών, όπως  η  έλλειψη  γνώσης  

των  δασοδρόµων, των  ειδικών  συνθηκών  που  επικρατούν  µέσα  

στο  δάσος  και  στις  δασικές  εκτάσεις, όπως  το  είδος  της  

βλάστησης  και   το  ανάγλυφο, κάνουν  το  έργο  της  πυρόσβεσης  

περισσότερο  δύσκολο.   

4.  Για  την  αποφυγή  των  παραπάνω  δυσκολιών  απαιτείται : 

∗ η  έγκαιρη  πρόσληψη  του  εποχιακού  προσωπικού   

∗ η    πρόσληψη   του   µε   αντικειµενικά   κριτήρια   όπως    είναι   η      

         απαιτούµενη  εµπειρία, το  ήθος, η απόδοση, η  σωµατική  

αρτιµέλεια,  

         και  η  καλή  φυσική  κατάσταση  

∗ η   άρτια   εκπαίδευση  τους   καθώς  και   η  σταδιακή   

απορρόφησή  

         τους  στη  Σχολή  Πυροσβεστών  και 

∗ η πρόσληψη  έµπειρων  εποχιακών  δασοπυροσβεστών  µε  

αρκετή   εµπειρία, οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  όλα  τα  

χαρακτηριστικά  που  αναφέρθηκαν  στην  παραπάνω  

παράγραφο  2. 

Οι  παραπάνω παράµετροι  θα  διασφαλίζουν  την  δυνατότητα  

συνεργασίας των  εποχιακών  δασοπυροσβεστών µε  τους  

επικεφαλείς - αξιωµατικούς  των  πυροσβεστικών  δυνάµεων  καθώς  

και  την  αποδοτικότητα  και  αποτελεσµατικότητα  τους στο  έργο  

της  δασοπυρόσβεσης. 
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5.  Ένα  ποσοστό  από  τους  αξιωµατικούς  που  θα  στελεχώνουν  

τους  παραπάνω  Πυροσβεστικούς  Σταθµούς  και  τα  αντίστοιχα  

τους  Κλιµάκια, θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πτυχίο  ∆ασολογίας  και  

Φυσ. Περιβάλλοντος, όπως  επίσης  και  ένας  αριθµός  

αρχιπυροσβεστών-πυροσβεστών  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πτυχίο  

Τεχνολογίας  ∆ασοπονίας. Η  στελέχωση  των  Πυροσβεστικών  

Σταθµών  µε  τις  παραπάνω  ειδικότητες  είναι  αναγκαία  γιατί  

διαθέτουν κατάλληλη  επιστηµονική  κατάρτιση, εξειδίκευση  και  

εµπειρία  σε  θέµατα  δασικών  πυρκαγιών, οπότε  και  η  συµβολή  

τους στην  πυροπροστασία  των  δασικών  οικοσυστηµάτων  θα  

ήταν  καθοριστική.    

 

 

6.3  Οχήµατα 

Ο  αριθµός  των  πυροσβεστικών  και  βοηθητικών  οχηµάτων  που  

διαθέτουν  οι  δύο   Πυροσβεστικοί  Σταθµοί  της  περιοχής  δίνεται  στον  

παρακάτω  πίνακα. 

Πίνακας 14. Αριθµός  πυροσβεστικών  και  βοηθητικών  οχηµάτων  ανά  

Πυροσβεστικό  Σταθµό. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ  ΠΥΡ./ΟΧ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡ./ΟΧ. 

 Πυροσβεστικ

ά  οχήµατα 

Βοηθητικά  

οχήµατα 

Πυροσβεστικά  

οχήµατα 

Βοηθητικά  

οχήµατα 

2ος  Π.Σ. 

Αθηνών 

14 2 20 5 

6ος  Π.Σ. 

Αθηνών 

22 5 27 8 

        

Η  διασπορά  και  οι  θέσεις  στάθµευσης  των  πυροσβεστικών  

οχηµάτων για  την  περιοχή  της  Πάρνηθας  για  το  τρέχον  έτος   δίνονται  

παρακάτω: 
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1.  Σηµείο  στάθµευσης  η  πόλη  των  Αχαρνών. 

2.  Σηµείο  στάθµευσης  η  διασταύρωση  προς  την  Ι.Μ.Κλειστών. 

3.  Σηµείο  στάθµευσης  η  Αγ. Παρασκευή, κοντά  στο  Κάστρο  Φυλής. 

4.  Θέση  στάθµευσης  η  Μεγάλη  Βρύση, στο  Κλιµέντι 

5.  Θέση  στάθµευσης  το  Μετόχι. 

6.  Σηµείο  στάθµευσης  πλατεία  Θρακοµακεδόνων. 

7.  Θέση  στάθµευσης  Κρυονέρι  προς  Τατόϊ. 

8.  Σηµείο  στάθµευσης  το  ξενοδοχείο  Mon  Parnes. 

9.  Θέση  στάθµευσης  η  Θέα  Πάρνηθας. 

10. Σηµείο  Στάθµευσης  το  Κτίριο  του  Οµίλου  Φίλων  του  ∆άσους. 

11. Σηµείο  Στάθµευσης  στο  Κορακοβούνι. 

12. Σηµείο  Στάθµευσης   οι  Αδάµες  Αχαρνών. 

 Όταν  υπάρχει   υψηλός  βαθµός  επικινδυνότητας   για  φωτιά  λόγω  

έντονων  ξηροθερµικών  κλιµατικών   συνθηκών  τότε  στην  περιοχή  της  

Πάρνηθας  γίνεται  διασπορά  επιπλέον  οχηµάτων  στις  παρακάτω  θέσεις 

: 

 1. Στον  Αγ. Πέτρο (Μόλα) 

             2. Στον  Αγ. Μερκούριο (Πάρνηθα) 

 Για  την  αντιµετώπιση  των  αναγκών  που  εµφανίζονται  κατά  τη  

διάρκεια  της  αντιπυρικής   περιόδου στο  τοµέα  των  οχηµάτων που  

διατίθονται  στο  έργο  της  δασοπυρόσβεσης,  προτείνονται  τα  εξής : 

1.  Αύξηση  του  αριθµού  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  και  νέα  

διασπορά  τους  µέσα  στην  περιοχή  της  Πάρνηθας (Πίνακας 13). Με  

την  αύξηση  του  αριθµού  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  και  την  

προτεινόµενη  διασπορά  επιτυγχάνεται  αύξηση  της  οπτικής  κάλυψης  

της  περιοχής  και  µείωση  του  χρόνου  επέµβασης  στον  τόπο  της  

πυρκαγιάς. 

2.  Η επιπλέον διασπορά  των πυροσβεστικών οχηµάτων  στις  παρακάτω  

θέσεις: 
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♦  σηµείο  στάθµευσης  στη  βόρεια  πλευρά  του  Ποικίλου  όρους  κοντά  

στη  χωµατερή  των  Α. Λιοσίων,  όπου  εκδηλώνονται  αρκετές  

πυρκαγιές.  

♦  σηµείο  στάθµευσης  οι  πρόποδες  του  Ποικίλου  όρους  κοντά  στο 

Καµατερό, όπου  υπάρχουν   οικίες. 

♦ θέση  στάθµευσης  στη  Κουτάλα  και  περιοχή  ευθύνης  την  Αχλαδιά  

και  την  περιοχή  γύρω  από  την  Μονή  Γεννήσεως  της  Θεοτόκου. 

♦ θέση  στάθµευσης  η  Βαρυµπόµπη, κοντά  στις  παιδικές  

κατασκηνώσεις. 

♦ σηµείο  στάθµευσης  κοντά  στο  Σανατόριο  της  Αγ. Τριάδας  και 

♦ σηµείο  σταθερής  στάθµευσης (και  όχι µόνο όταν  υπάρχει   υψηλός  

βαθµός  επικινδυνότητας   για  φωτιά) στον  Αγ. Πέτρο (Μόλα). 

3.  Χρησιµοποίηση  πυροσβεστικών  οχηµάτων  που  είναι  µικρά  και  

ευέλικτα  για  να  έχουν  την  δυνατότητα  της  άµεσης  επέµβασης, µέσα  

στο  δάσος. 

4.  Συντήρηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων, τα  οποία   πρέπει  να  

βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση  κατά  την  έναρξη  της  αντιπυρικής  

περιόδου. 

 

 

6.4  Τηλεπικοινωνιακά  µέσα  και  οργάνωση   

 Όλα  τα  πυροσβεστικά  οχήµατα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένα  µε  

ασυρµάτους  ενώ  οι  επικεφαλείς  των  πληρωµάτων  των  οχηµάτων  και  

οι  πυροφύλακες  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένοι  µε  φορητούς  

ασύρµατους.   

 Ανάλογα  µε  τα  στοιχεία  που  θα  δίνουν  τα  πυροσβεστικά  οχήµατα  

από  τον  τόπο  της  φωτιάς  θα  ζητείται  η  κινητοποίηση  ή  όχι  και  άλλων  

πυροσβεστικών  µέσων, ανάλογα  µε  την  έκταση  της  φωτιάς  και  την  

εξέλιξη  της. Στο  Συντονιστικό  Κέντρο (199), το  οποίο   δέχεται  τις  

αναγγελίες  πυρκαγιάς  θα  γίνεται  αξιολόγηση  της  κατάστασης  και  θα  

δίνονται  οι  απαραίτητες  εντολές  για  την  κινητοποίηση  των  
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πυροσβεστικών  δυνάµεων. Για  την  καλύτερη  λειτουργία  των  

τηλεπικοινωνιακών  µέσων  προτείνονται :   

1.  Η επισκευή, η συντήρηση  και  η  αντικατάσταση  των  φορητών  

ασυρµάτων  καθώς  και  των  ασυρµάτων  των  οχηµάτων, πρέπει  

να  γίνονται  ώστε  να  βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση  κατά  την  

έναρξη  της  αντιπυρικής  περιόδου. Επειδή  η  έγκαιρη  επισήµανση  

ενός  περιστατικού  συµβάλλει  ουσιαστικά  στην  καταστολή  της  

πυρκαγιάς  πρέπει  να  υπάρχει  µέριµνα  για  την  ταχεία 

παρουσιάζουν  βλάβες  κατά  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  

περιόδου. στον    εντοπισµό   µιας  πυρκαγιάς  στο  στάδιο  της  

γένεσης  της, γεγονός  που  έχει  καθοριστική  σηµασία  για  το  

περαιτέρω  έργο  της  κατάσβεσης.  

2.  Επίσης  οι  δύο παραπάνω Πυροσβεστικοί  Σταθµοί  θα  πρέπει  να  

είναι  εφοδιασµένοι  µε  τους  απαραίτητους  ασυρµάτους, έτσι  ώστε  

να  µην  υπάρχουν  προβλήµατα  στην  τηλεπικοινωνία.  

    α. Έτσι  κρίνεται ως  απαραίτητο  να  υπάρχει  από  ένας ασύρµατος  

βάσης, στον  2ο  και  6ο  Πυροσβεστικό  Σταθµό, αντίστοιχα,  ενώ  

σήµερα  δεν  υπάρχει  κανένας  και 

            β. Όλα   τα   πυροσβεστικά   οχήµατα   πρέπει  να   είναι  

εφοδιασµένα  µε    

             ασυρµάτους  και  το  πλήρωµα   κάθε  οχήµατος  να   είναι   

εφοδιασµένο     

             µε  τουλάχιστον   2 φορητούς  ασύρµατους.   

 

6.5 Σχεδιασµός  οργάνωσης  συστήµατος  υδροληψίας 

Ο  εφοδιασµός  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  µε  νερό  θα  γίνεται  

από  τα  δηµοτικά  δίκτυα  υδροληψίας  και  από  τις  υπάρχουσες  και  

προτεινόµενες  δεξαµενές.  Η  κατανοµή  στο  χώρο  του  υπάρχοντος  και  

του  προτεινόµενου  δικτύου  υδροληψίας  φαίνεται  στο  Χάρτη  

Αντιπυρικής  Προστασίας 
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 Η  κατά  χώρο  κατανοµή  των  προτεινόµενων  δεξαµενών  έγινε  

λαµβάνοντας  υπόψη  τις  υπάρχουσες  συνθήκες  υδροληψίας, την  

κατανοµή  των  δασών  στο  χώρο  και  τη  συχνότητα  πυρκαγιών  σε  κάθε  

περιοχή. 

Σε  περίπτωση  χρησιµοποίησης  αεροσκαφών,  η  υδροληψίας  τους  

θα  γίνει  από  τον  κόλπο  της  Ελευσίνας, τον  Ευβοϊκό  κόλπο  και  τον  

κόλπο  της  Ραφήνας. 

 

 

7.  Μέτρα  συντήρησης  έργων - ετοιµότητας  δυνάµεων 

Η  ύπαρξη  ενός  άρτιου  σχεδίου  δράσης  του  προσωπικού  και  των  

µέσων  που  διατίθενται  για  την  αντιπυρική  προστασία  αποτελεί  βασική  

προϋπόθεση  για  την  καλύτερη  αντιµετώπιση  των  περιστατικών  των  

δασικών  πυρκαγιών, εξασφαλίζοντας  ταχύτατη  επέµβαση  και  έγκαιρη  

καταστολή. Έτσι  το  σχέδιο  δράσης-ετοιµότητας  των  δυνάµεων  µπορεί  

να  χωριστεί  σε  δύο  τοµείς. Ο  πρώτος  περιλαµβάνει  τα  

προκατασταλτικά  µέτρα  και  αποσκοπεί στην  µείωση  του  αριθµού  των  

πυρκαγιών  και  στον  έγκαιρο  εντοπισµό  τους και  ο  δεύτερος  

περιλαµβάνει  την  καταστολή  των  δασικών  πυρκαγιών.     

 

Α. Προκατασταλτικά  µέτρα 

Αυτά  περιλαµβάνουν  την  εναέρια  και  επίγεια  επιτήρηση, τα  οποία  

και  αναλύονται  παρακάτω. 

 

Εναέρια  επιτήρηση  

Ένα  από  τα  µέτρα  που  συντελεί  στην  αποτελεσµατικότερη  

αντιµετώπιση  των  πυρκαγιών  στη  περιοχή  είναι  η  εναέρια  επιτήρηση, 

ιδιαίτερα  κατά  τις  ηµέρες  και  ώρες  όπου  ο  κίνδυνος  έναρξης  

πυρκαγιάς  είναι  µεγάλος. Με  την  εναέρια  επιτήρηση  επιτυγχάνεται: 

α) ο  άµεσος  εντοπισµός  µιας  πυρκαγιάς  και  συνεπώς  η  

αντιµετώπιση  της  στα  αρχικά  στάδια, ώστε  να  αποφεύγεται  η  
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καταστροφική  εξέλιξη  της  και  να  επιτυγχάνεται  η  µικρότερη  οικολογική  

και  οικονοµική  καταστροφή. 

β) η  έγκαιρη  ενηµέρωση  και  κινητοποίηση  των  πυροσβεστικών  

δυνάµεων  στον  τόπο  της  φωτιάς. 

Η  οργάνωση  της  εναέριας  επιτήρησης  στη  περιοχή  του  Εθνικού  

∆ρυµού  επιβάλλεται  για  τους  παρακάτω  λόγους : 

1.  η  περιοχή  του  Εθνικού  ∆ρυµού  Πάρνηθας  αποτελεί  µια  

ευαίσθητη  περιοχή  µε  τεράστια  οικολογική  αξία, και  συγκεκριµένα  

µεγάλη προστατευτική, αισθητική, περιβαλλοντική  σηµασία  και αξία  

από  άποψη αναψυχής  για  τους  κατοίκους  του  λεκανοπεδίου  της  

Αττικής 

2.  το  έντονο  ανάγλυφο  της  περιοχής (χαράδρες, απόκρηµνα  

βραχώδη  συγκροτήµατα, βαθιά  ρέµατα) , καθιστά  δύσκολο  τον  

έλεγχο  της  περιοχής  από  επίγεια  παρατήρηση 

3.  η ανάπτυξη στη  περιοχή  δασών  χαλεπίου  πεύκης  και  αειφύλλων  

σκληροφύλλων, που  παρουσιάζουν  µεγάλη  ευπάθεια  στη  φωτιά.  

Στην  περιοχή  της  Αττικής  για  εναέρια  επιτήρηση  διατίθενται  τα  

εξής  µέσα : 

• Α/Φ  Τ-41 της  Πολεµικής  Αεροπορείας 

• Α/Φ  (CL-215, CL-415)  

• Ελικόπτερα  της  Ελληνικής  Αστυνοµίας 

• Ελικόπτερα   και  Α/Φ  της  Εθνικής  Αερολέσχης  Ελλάδας 

•Α/Φ  του  Λιµενικού  Σώµατος 

Για  την  καλύτερη  και  αποτελεσµατικότερη  λειτουργία  των εναέριων  

µέσων  επιτήρησης  προτείνονται :   

1.  Η µεγαλύτερη  δραστηριοποίηση  της Εθνικής  Αερολέσχης  Ελλάδας, 

προκειµένου  µε  τις  πτήσεις  εκπαίδευσης  και  ψυχαγωγίας  να  

εκτελείται  και  εναέρια  επιτήρηση  του  ∆ρυµού. Η  πριµοδότηση  της  

πτήσης  κατά  τη  διάρκεια  ηµερών  µε  αυξηµένο  κίνδυνο  αποτελεί  

σηµαντικό  κίνητρο  για  την  καλύτερη  εναέρια  επιτήρηση  της  

περιοχής.  
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2.  Η   εναέρια  επιτήρηση  ξεκινά  από  την  αρχή  της  αντιπυρικής  

περιόδου, την  1η  Μαίου  και  συνεχίζεται  µέχρι  το  τέλος  αυτής  της  

περιόδου, στις  31η  Οκτωβρίου.  Για  την  περιοχή  της  Πάρνηθας, για  

όλους  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω,  θα  πρέπει  να  

εκτελείται  καθηµερινά  εναέρια  επιτήρηση  από  την  1η  Ιουνίου  µέχρι  

την  15η  Σεπτεµβρίου, καθηµερινά   κατά  τη  διάρκεια  των  επικίνδυνων, 

για  φωτιά, ωρών  της  ηµέρας (από  τις  10.00 - 18.00).   

3.  Στη  περιοχή  του  όρους  Πάρνηθα  υπάρχουν  αρκετοί χώροι  

ελικοδροµίων, οι  οποίοι  αποτυπώνονται  στο  Χάρτη  Αντιπυρικής  

Προστασίας, που  χρησιµοποιούνται  από  τα  ελικόπτερα  που  

συµµετέχουν  στην  επιχείρηση  καταστολής  των  δασικών  πυρκαγιών. 

Η  περιοχή  απογείωσης - προσγείωσης  των  ελικοπτέρων (κύκλος  

ασφαλείας), της  οποίας  η  διάµετρος  κυµαίνεται  από  27-33  µέτρα, 

πρέπει  να  διατηρείται  καθαρή  και  να  αποµακρύνονται   εµπόδια, 

όπως  βλάστηση, ξερά  χόρτα  κ.α.  

 

Β. Επίγεια  παρατήρηση 

Η  επίγεια  επιτήρηση  γίνεται  από  ένα  σύστηµα   πυροφυλακίων, από  

περιπολικά  πυροσβεστικά  οχήµατα, από  τα  µεικτά  περίπολα (ΓΕΑ, ΓΕΣ  

και  Πυροσβεστικοί Σταθµοί), από  οργανωµένες  εθελοντικές  οµάδες  

πυροπροστασίας  πολιτών  και  τις  περιπολίες  της  ΕΛ.ΑΣ. 

Στην  περιοχή  της  Πάρνηθας  όπως  αναφέρθηκε  και  σε  

προηγούµενα  κεφάλαια  η  επίγεια  παρατήρηση  γίνεται : 

1.  µε  τη  διασπορά  δώδεκα ( 12 )  πυροσβεστικών  οχηµάτων   στις  

παρακάτω  θέσεις-σταθµούς : 

• στη  πόλη  των  Αχαρνών, 

• στη  διασταύρωση  προς  την  Ι.Μ.Κλειστών, 

• στη  Αγ. Παρασκευή, κοντά  στο  Κάστρο  Φυλής, 

• στη  Μεγάλη  Βρύση, στο  Κλιµέντι, 

• στο  Μετόχι, 

• στη  πλατεία  Θρακοµακεδόνων, 

 89



• στο Κρυονέρι  προς  Τατόϊ, 

• στο  ξενοδοχείο  Mon  Parnes, 

• στη  Θέα  Πάρνηθας, 

• στο  Κτίριο  του  Οµίλου  Φίλων  του  ∆άσους, 

• στο  Κορακοβούνι  και 

• στις  Αδάµες  Αχαρνών. 

• Όταν  υπάρχει   υψηλός   βαθµός   επικινδυνότητας   για   φωτιά   

τότε  

                στην   περιοχή  της   Πάρνηθας  γίνεται  διασπορά   επιπλέον   

δύο  (2 ) 

                 οχηµάτων   στον    Αγ.   Πέτρο  (Μόλα)   και   στον    Αγ.   

Μερκούριο     

                 (Πάρνηθα). 

2.  µε   τα  τέσσερα  πυροφυλάκια   που  υπάρχουν  στη  περιοχή  της  

Πάρνηθας στις  παρακάτω  θέσεις : 

       α. το  πυροφυλάκιο  της  Αγ. Παρασκευής,  

       β. το  πυροφυλάκιο  του  Κατσιµιδίου,  

       γ. το  πυροφυλάκιο  της  Κυράς  και 

       δ. το  πυροφυλάκιο  της  Σκίπιζας. 

3.  µε  τα  µεικτά  περίπολα, τα  οποία  αποτελούνται  από  περίπολα  του  

ΓΕΑ, του  ΓΕΣ  και  του  2ου  και  6ου  Πυροσβεστικού  Σταθµού  

4.  µε  τις  περιπολίες  της  ΕΛ.ΑΣ. και 

5.  µε  τις  εθελοντικές  οµάδες  πυροπροστασίας  πολιτών, οι  οποίες  

µπορούν  να  βοηθήσουν  στη  πρόληψη  αλλά  και  στη  καταστολή  

των  δασικών  πυρκαγιών. Στη  περιοχή  της  Πάρνηθας  υπάρχουν  οι  

εξής  εθελοντικές  οµάδες  πολιτών, που  συµµετέχουν  στη  

πυρασφάλεια  του  δάσους : 

α. ο  Όµιλος  Φίλων  του  ∆άσους, µε  έδρα  το  Κατσιµίδι 

β. ο  Κυνηγητικός  Σύλλογος  Αχαρνών 

γ. η  Οµάδα  πυρασφάλειας  του  ∆ήµου  Αχαρνών 
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Σε  περιπτώσεις  όπου  οι  κλιµατολογικές  συνθήκες (υψηλές  

θερµοκρασίες, µεγάλη  ένταση  του  ανέµου, µικρή  σχετική  υγρασία) 

ευνοούν  την  έναρξη  πυρκαγιών  και  ο  κίνδυνος  για  πυρκαγιά  

χαρακτηρίζεται  από  αυξηµένος  έως  πολύ  αυξηµένος  τότε  λαµβάνονται  

επιπλέον  µέτρα, όπως : 

• αύξηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  που  περιπολούν 

• το  προσωπικό  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  τίθεται  σε  γενική  

επιφυλακή 

•στις  σταθερές  θέσεις  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  θα  εδρεύει  

όλο  το  24ωρο  ένα  πυροσβεστικό  όχηµα, µε  πλήρωµα  τουλάχιστον  δύο  

δασοπυροσβέστες 

• οργανώνονται  οµάδες  επίγειων  δυνάµεων ( η  κάθε  µία  αποτελείται  

από  10  άτοµα), οι  οποίες  βρίσκονται  σε  πλήρη  ετοιµότητα 

• συνεχείς  περιπολίες  εναέριων  µέσων 

•λήψη  µέτρων  από  τους  Ο.Τ.Α. για  την  επιτήρηση  εκτάσεων  όπου  

ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  είναι  υψηλός (π.χ. σκουπιδότοποι, χωµατερές) 

 

Για  την  αποτελεσµατικότερη  επίγεια  επιτήρηση  προτείνονται  τα  εξής  

µέτρα : 

 1. η  τοποθέτηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  κοντά  στον  κύριο  

όγκο  των  δασών  καθώς  και  σε  περιοχές  µε  µεγάλο  αριθµό  

πυρκαγιών, σε  καθορισµένες  θέσεις  εξασφαλίζει  την  καλύτερη  οπτική  

κάλυψη  της  περιοχής  µε  τη  συνεχή  επιφυλακή  των  πληρωµάτων  ενώ  

ελαττώνεται  και  η  απόσταση  µετάβασης  στο  χώρο  της  φωτιάς. Εκτός  

από  τις  παρούσες   θέσεις  στις  οποίες  βρίσκονται  σταθµευµένα  τα  

πυροσβεστικά  οχήµατα, προτείνεται. η  διασπορά  επιπλέον  έξι  ( 6 )  

πυροσβεστικών  οχηµάτων   στις  παρακάτω  νέες  θέσεις-σταθµούς : 

•  στη  βόρεια  πλευρά  του  Ποικίλου  όρους  κοντά  στη  χωµατερή  των  

Α. Λιοσίων,  

•  στους  πρόποδες  του  Ποικίλου  όρους  κοντά  στο Καµατερό, 

• στη  περιοχή  Κουτάλα  
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• στη  Βαρυµπόµπη, κοντά  στις  παιδικές  κατασκηνώσεις. 

• στο  Σανατόριο  της  Αγ. Τριάδας  και 

•  στον  Αγ. Πέτρο  ( όχι µόνο όταν  υπάρχει   υψηλός  βαθµός  

επικινδυνότητας   για  φωτιά).  

2.  η  εγκατάσταση  τεσσάρων  ( 4 ) νέων  πυροφυλακίων  στις  θέσεις : 

     α. πάνω από την  κοινότητα  των  Θρακοµακεδόνων  κοντά στη  θέση  

Πέτρα.  

          β. στη  θέση  Κεραµίδι  και 

    γ. στη  θέση  Κορφή, στο  όρος  Φελλεύς.  

3.  η  καλύτερη  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναµικού  που  συµµετέχει  

στις  παραπάνω  εθελοντικές  οµάδες  πυροπροστασίας 

4.  η  αύξηση  των  κινητών  ή  σταθερών  περιπόλων  µέσα  στο  δάσος 

αποτελούµενων  από  εθελοντές-φίλους  του  δάσους, οι  οποίοι  θα  

είναι  κατάλληλα  εκπαιδευµένοι  και  εξοπλισµένοι  και  θα  µπορούν  

να  συµβάλλουν  στην  πυροπροστασία  των  δασών. 

5.  η δραστηριοποίηση  και  αξιοποίηση  του  προσωπικού  και  του  

εξοπλισµού (υδροφόρες, χωµατουργικά  µηχανήµατα) που  διαθέτουν  

οι  ∆ήµοι  και  οι  Κοινότητες  της  περιοχής. δηµιουργία  κινητών  ή  

σταθερών  περιπόλων. 

6.  επίσης  κρίνεται  αναγκαία  η  δηµιουργία  τµηµάτων  εθελοντών  

κατάλληλα  εκπαιδευµένων, ντόπιων  κυρίως, οι  οποίοι  θα  µπορούν  

να  βοηθήσουν  στην  καταστολή  µεγάλων  πυρκαγιών  που  τυχόν  

συµβούν  και  θα  απειλήσουν  τον  ∆ρυµό. Η  οργάνωση  των  

τµηµάτων  αυτών  µπορεί  να  γίνει  µε  την  συνεργασία  της  

Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  µε τους  ∆ήµους  και  τις  Κοινότητες  που  

βρίσκονται  στην  περιοχή. Τα  στοιχεία  των  εθελοντών  αυτών 

(όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο) θα  πρέπει  να  βρίσκονται  

στη  διάθεση  των  ∆ήµων  και  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας, οι  

οποίες  και  θα  καλούν  τα  άτοµα  αυτά  όταν  κρίνουν  ότι  είναι  

απαραίτητο.     
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7.  ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  στη  καλή  συντήρηση  των  

οχηµάτων  και  του  πυροσβεστικού  τους  εξοπλισµού, στη  γρήγορη  

επισκευή  των  βλαβών  και  αυτό  γιατί  η  έγκαιρη  και  αποτελεσµατική  

αντιµετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών  προϋποθέτει  ότι  τα  

πυροσβεστικά  οχήµατα  και  ο  υπόλοιπος  εξοπλισµός  τους  

βρίσκονται  σε  πολύ  καλή  κατάσταση. 

 Σε  περιπτώσεις  όπου  ο  κίνδυνος  έναρξης  της  φωτιάς  είναι  

υψηλός  τότε  πρέπει  να  ληφθούν  επιπλέον  και  τα  εξής   µέτρα : 

  

8.  η  απαγόρευση  ή  ο  περιορισµός  σε  ανθρώπινες  δραστηριότητες  

που  µπορούν  να  προκαλέσουν  έναρξη  φωτιάς (π.χ. άναµµα  

φωτιάς, τσιγάρου) 

9.  η  απαγόρευση  ή  ο  περιορισµός  στον  αριθµό  των  επισκεπτών  

στον  Εθνικό  ∆ρυµό 

10. στο  πυροσβεστικό  κλιµάκιο  της  περιοχής  θα  υπάρχουν  2-3  

πυροσβεστικά  οχήµατα, µε  πλήρωµα  2-3 δασοπυροσβέστες, σε  

επιφυλακή, ώστε  να  είναι  έτοιµα  να  επέµβουν  όταν  υπάρξει  

ανάγκη 

11. στο  πυροσβεστικό  κλιµάκιο  θα  βρίσκεται  σε  επιφυλακή,  σε  

24ωρη  βάση,  ένας  αξιωµατικός, υπεύθυνος  για  το  συντονισµό  

και  την  κινητοποίηση  όλου  του  προσωπικού  επιφυλακής. 

     

 

B. Καταστολή 

Η  αναγγελία  της  πυρκαγιάς  γίνεται  στο  Συντονιστικό  Κέντρο (199), 

όπου  και  γίνεται  αξιολόγηση  της  κατάστασης  και   δίνονται  οι  

απαραίτητες  εντολές  για  την  κινητοποίηση  των  πυροσβεστικών  

δυνάµεων. 

Οι  αξιωµατικοί-συντονιστές  που  διευθύνουν  το  έργο  της  

κατάσβεσης  ενηµερώνουν  τακτικά  το  Συντονιστικό  Κέντρο (199)  για  την  

εξέλιξη  της  πυρκαγιάς  και  ζητούν  τη  συνδροµή  περισσοτέρων  
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πυροσβεστικών  οχηµάτων  και  αεροσκαφών, όταν  αυτό  κριθεί  αναγκαίο. 

Επίσης  θα  πρέπει  να τίθονται  επικεφαλείς   άλλων  φορέων  που  

βοηθούν  στο  έργο  της  κατάσβεσης, όπως  Ο.Τ.Α., Ελληνική  Αστυνοµία, 

Οργανώσεις  Εθελοντικής  πυροπροστασίας, Στρατό. 

Επικουρικά  στο  έργο  της  κατάσβεσης  συµµετέχουν  και  

πυροσβεστικά  οχήµατα  άλλων  κλιµακίων  και  άλλων  πυροσβεστικών  

σταθµών. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου  του  έτους  1999 για  

την  περιοχή  της  Αττικής  θα  χρησιµοποιηθούν  τα  εξής  αεροσκάφη  (µε  

βάση  την  Ελευσίνα) : 

•2  πυροσβεστικά  Α/Φ  CL-415 

• 5  πυροσβεστικά  Α/Φ  CL-215  

• Ε/Π  CHINOOK, κυρίως  για  την  µεταφορά  των  επίγειων  

δυνάµεων (έδρα  Πάχη  Μεγάρων) 

• Α/Φ C-130  της  Πολεµικής  Αεροπορίας  µε  MAFFS  για  ρίψη  

επιβραδυντικού.   

Τα  αεροσκάφη  πρέπει  να  συµµετέχουν  στην  καταστολή  των  

δασικών  πυρκαγιών  στις  εξής  περιπτώσεις :   

•σε  µεγάλες  πυρκαγιές  ως  βοηθητικά  µέσα  υποστήριξης  των  

επίγειων  δυνάµεων, προκειµένου  να  µειώσουν  την  ένταση  της  φωτιάς, 

ώστε  να  µπορέσουν  στη  συνέχεια  να  την  αντιµετωπίσουν  οι  επίγειες  

δυνάµεις 

• σε  πυρκαγιές  που  εκδηλώνονται  κοντά  σε  κατοικηµένες  περιοχές  

και  σε  περιοχές  υψίστης  σηµασίας, 

• σε  απρόσιτες  περιοχές  όπου  δεν  µπορούν  να  επέµβουν  επίγειες  

δυνάµεις, 

•για  την  δηµιουργία  αντιπυρικών  ζωνών  δια  διαβροχής  της  

βλάστησης  µπροστά  από  την  πυρκαγιά, 

• σε  πυκνά  δάση  χαλεπίου  πεύκης, µε  πολύ  καύσιµη  ύλη,  

επιβραδύνοντας  την  επέκταση  της  φωτιάς  ώσπου  να  φτάσουν  οι  

επίγειες  δυνάµεις, 
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• η  περιοχή  δεν είναι προσπελάσιµη  σε  πυροσβεστικά  οχήµατα  και  

χρειάζεται  πολύς  χρόνος  προσπέλασης  των  επίγειων  δυνάµεων, για  να  

προσεγγίσουν  ή  να  προσβάλλουν  τη  φωτιά. 

Για  το  συντονισµό  του  έργου  της  κατάσβεσης  θα  χρησιµοποιηθούν 

1 Χιούι, 1 Ελικόπτερο  της  Πολεµικής  Αεροπορίας  και  1 Ελικόπτερο  της  

Ελληνικής  Αστυνοµίας. 

Τα  πλεονεκτήµατα  που  παρουσιάζει  η  συµµετοχή  των  ελικοπτέρων   

στην  καταστολή  µιας  πυρκαγιάς  είναι  τα  παρακάτω :  

1. η  µεταφορά  του  προσωπικού  και  του  εξοπλισµού  τους, όταν  δεν  

υπάρχουν  διάδροµοι  προσγείωσης   κοντά  στη  φωτιά 

2. όταν  πρέπει  η  αποβίβαση  των  δασοπυροσβεστών  να  γίνει  

κοντά  στο  µέτωπο  της  φωτιάς  ή  σε  δυσπρόσιτες  περιοχές (χαράδρες, 

έντονο  ανάγλυφο) 

3. ο  ανεφοδιασµός  τους  µε  νερό  µπορεί  να  γίνει  εύκολα  από  

φυσικούς ή  τεχνητούς  υδάτινους  πόρους  ή  δεξαµενές 

4. µπορούν  να  ενεργούν  σε  δυσµενείς  καιρικές  συνθήκες 

5.συµµετέχουν  στην  καταστολή  των  δασικών  πυρκαγιών 

πραγµατοποιώντας  ρίψεις  νερού  µε  κάδους, χωρίς  να  απαιτείται  η 

αποµάκρυνση  του  προσωπικού  εδάφους. 

6. η  γρήγορη  αποµάκρυνση  τραυµατιών  ή  ανθρώπων  που  

παρουσιάζουν  προβλήµατα  υγείας,  µακριά  από  τη  φωτιά. 

Στον τοµέα  της  καταστολής  των  πυρκαγιών  προτείνονται  τα  εξής  

µέτρα:   

1.  Σχετικά  µε  την  επάνδρωση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  κατά  

τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου, θα  πρέπει  να  υπάρχει  

τουλάχιστον  ένας  µόνιµος  δασοπυροσβέστης  σε  κάθε  

πυροσβεστικό  όχηµα, ο  οποίος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  

φύλαξη  του  πυροσβεστικού  εξοπλισµού, για  την  µετάδοση  ή  

λήψη  πληροφοριών  ή  εντολών  από  και  προς  τη  βάση  καθώς  

και  για  το  συντονισµό  των  ενεργειών  του  υπόλοιπου  

πληρώµατος. 
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2.  Σε  κάθε  πυροσβεστικό  σταθµό  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  

αξιωµατικοί-συντονιστές, έργο  των  οποίων  θα  είναι : 

α) ο  έλεγχος  των  περιπολικών  οχηµάτων  της  περιοχής  τους 

β) ο  έλεγχος  των  πυροφυλακίων  της  περιοχής  τους 

γ) σε   περίπτωση   πυρκαγιάς  που   εκδηλώνεται   στη    περιοχή   του   

και   

    εφ’ όσον   απουσιάζει   ο   ∆ιοικητής   του   αντίστοιχου  

Πυροσβεστικού    

    Σταθµού,  θα   είναι   υπεύθυνοι   για   το   συντονισµό    του   έργου   

της 

    κατάσβεσης   και   συγκεκριµένα   για   το   συντονισµό   των   

ενεργειών  

  δράσεων   στον    τόπο    της    φωτιάς    και    για    την   ενηµέρωση   

του 

   Συντονιστικού  Κέντρου (199)  σχετικά  µε  τις  επικρατούσες  

συνθήκες    

   στον  τόπο  της  φωτιάς.   

3.  Ο  συντονιστής  της  περιοχής  θα  πρέπει  να  γνωρίζει  εκ  των  

προτέρων:  

      α. το  δασικό  οδικό  δίκτυο  της  περιοχής 

       β. το  είδος  του  καιγόµενου  εύφλεκτου  υλικού  και  

       γ. την  επικινδυνότητα  της  περιοχής. 

4. Πριν  την  έναρξη  του  συντονισµού  της  κατάσβεσης  θα  πρέπει  ο  

υπεύθυνος  Συντονιστής-Αξιωµατικός  να  µελετήσει  σε  σύντοµο  

χρονικό  διάστηµα  όλες  τις  επικρατούσες  συνθήκες (π.χ. βλάστηση, 

ανάγλυφο, οδικό  δίκτυο, δίκτυο  υδροληψίας, κλιµατικές  συνθήκες ).     

Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  είναι  

υπεύθυνη  για  την  τροφοδοσία  και  τη  διανυκτέρευση  του  προσωπικού, 

που  συµµετέχει  στην  κατάσβεση  της  πυρκαγιάς. Ανάλογα  µε  τις  

διαστάσεις  της  φωτιάς  και  το  χρόνο  κατάσβεσης  λαµβάνονται  τα  

απαραίτητα  µέτρα, ώστε  να  καλυφθούν  βασικές  ανάγκες  όλων  εκείνων  
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που  συµµετέχουν  στο  παραπάνω  έργο. Έτσι  θα    γίνεται  εφοδιασµός 

µε διάφορα  είδη  ιµατισµού, κουβέρτες, υπνοσάκκους, κονσερβοποιηµένα  

τρόφιµα, αναψυκτικά, νερό  κ.α. 

Επίσης   υπάρχει  σχετική  µέριµνα  ώστε  σε  περίπτωση  ανάγκης    

να  είναι  εύκολος  ο  εφοδιασµός  των  οχηµάτων  µε  καύσιµα  ή  άλλα  

υλικά  που  πιθανώς  χρειαστούν (σωλήνες, ασυρµάτους, αλυσοπρίονα, 

τσεκούρια κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.   ΣΕΝΑΡΙΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Η  πρόβλεψη  µιας  πιθανής  εκδήλωσης  φωτιάς  (σενάρια) καθώς  και  

η  διάταξη  των  δυνάµεων  καταστολής  και  οι  γραµµές  άµυνας  σε  

ορισµένες  περιοχές  που  βρίσκονται  µέσα  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  

Πάρνηθας, δίδονται    παρακάτω. 

1.  Περιοχή  της  Ι.Μ.Κλειστών  : στην  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  δάση  

χαλεπίου  πεύκης, µε  έντονη  την  παρουσία  του  πουρναριού  και  

πλούσιο  υποόροφο  βλάστησης. Η  υποβλάστηση  αποτελείται  κυρίως  

από : Quercus  coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia  terebinthus, Anthyllis  

hermaniae, Hy- pericum  empetrifolium, Cistus  salvifolius, Cistus  incanus, 

Sarcopoterium spinosum,  Cotinus coggygria,  Phlomis  fruticosa  κ.α. 
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 Ο  κίνδυνος  έναρξης  µιας  πυρκαγιάς στη  παραπάνω  περιοχή είναι  

µεγάλος  λαµβάνοντας  υπόψη  ότι  τα  περισσότερα  από  τα  παραπάνω  

φυτικά  είδη  είναι  εύφλεκτα  καθώς  και  την  έντονη  παρουσία  του  

ανθρώπου στην  περιοχή  του  µοναστηριού, ιδιαίτερα  τα  Σαββατοκύριακα.  

 Σε  περίπτωση  που  εκδηλωθεί  πυρκαγιά  στη  περιοχή  της  Ι. Μ. 

Κλειστών, όπου  βρίσκεται  και  το  φαράγγι  του  Κελάδωνα, λόγω  του  

δυσπρόσιτου  της  περιοχής, η  χρήση  ελικοπτέρων, και λιγότερο των  

αεροσκαφών, θα  αποβεί  ιδιαίτερα  αποτελεσµατική  στην  κατάσβεση  

λόγω  του  δυσπρόσιτου  της  περιοχής  από  τις  επίγειες  δυνάµεις.  

 Η  κατάσβεση   µιας  πιθανής  πυρκαγιάς  σε  αυτή  τη  περιοχή  απαιτεί  

οµάδες  ειδικών  επίγειων  δυνάµεων  και  εκπαιδευµένων  

δασοπυροσβεστών, που  θα  διαθέτουν  τον  απαραίτητο  εξοπλισµό  για  

την  αντιµετώπιση  της  πυρκαγιάς. Η  µεταφορά  του  προσωπικού  µπορεί  

να  γίνει  µε  ελικόπτερα, ώστε  να  µειωθεί  ο  χρόνος  µετάβασης  και 

επέµβασης  στην  πυρκαγιά. 

Επίσης, µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  ειδικές  δυνάµεις  του 

Πυροσβεστικού  Σώµατος (∆ασοκοµάντος, Ε.Μ.Α.Κ.) , οι  οποίες  διαθέτουν  

κατάλληλη  εκπαίδευση, ιδιαίτερα  όταν  η  φωτιά  εξαπλώνεται  σε  

δυσπρόσιτα  µέρη. 

 Τα  ελικόπτερα  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  και  για  να  

αντιµετωπίσουν  κάποια  επείγοντα  περιστατικά, όπως  την  µεταφορά  

ατόµων  που  τραυµατίστηκαν  µέσα  στο  φαράγγι. 

Αν  η  φωτιά  κινείται  από  βόρεια  προς  την Ι. Μ. Κλειστών, τότε  

µπορεί  να  διανοιγεί  αντιπυρική  λωρίδα, µόλις  εκδηλωθεί  η  φωτιά, ώστε  

να  κόψει  της  εξάπλωση  της. Εάν  η  φωτιά  περάσει  αυτή  την  

αντιπυρική  γραµµή  τότε  θα  αντιµετωπιστεί  στο  κεντρικό  δρόµο  της  

περιοχής. 

 

2. Περιοχή  Αγ. Μερκουρίου : µία  άλλη  πολυσύχναστη  περιοχή  είναι  

αυτή  κατά  µήκος  του  δρόµου  Βαρυµπόµπη - Αγ. Μερκούριος, µε  

µεγάλο  αριθµό  αυτοκινήτων  να  διέρχεται  από  αυτόν  καθηµερινά. 
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Σε  περίπτωση  που  εκδηλωθεί  πυρκαγιά  στην  περιοχή  του Αγ. 

Μερκουρίου, και  ιδιαίτερα  στην  δυτική  πλευρά, όπου  αναπτύσσεται  

πυκνό  δάσος  χαλεπίου  πεύκης, βασική  επιδίωξη  πρέπει  να  είναι  η  

αντιµετώπιση  της  φωτιάς  να  γίνει  κατά  µήκος  των  δασοδρόµων  που  

υπάρχουν  σ’ αυτή  τη  περιοχή. Σαν  πρώτη  γραµµή  άµυνας  θα  

χρησιµοποιηθούν  αυτοί  οι  δασόδροµοι, οι  οποίοι  µπορούν  να  

διευρυνθούν  µε  τη  βοήθεια  µηχανικών  µέσων  και  επικουρικά  µπορεί   

να  γίνει  χρήση  επιβραδυντικού  υγρού  εκατέρωθεν  του  δρόµου.  

Ο  εφοδιασµός  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  θα  γίνεται  από  τις  

υδατοδεξαµενές  που  βρίσκονται  στη  περιοχή  και  από  υδροφόρα  

οχήµατα  των  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  της  περιοχής. 

Εφ’ όσον  η  πυρκαγιά  πάρει  µεγάλες  διαστάσεις  είναι  πιθανόν  να  

χρειαστούν  αεροσκάφη, η  υδροληψία  των  οποίων  θα  γίνεται  από  τον  

Ευβοϊκό  κόλπο.      

 

3.  Περιοχή  Ποικίλου  όρους - Χωµατερής  Α. Λιοσίων 

      Στη βορειοδυτική   και  κυρίως  στη  βόρεια   πλευρά  του  Ποικίλου  

όρους, οι  οποίες  γειτνιάζουν  µε  οικισµούς  ενώ  λειτουργούν  και   

λατοµεία, ο  κίνδυνος  έναρξης  φωτιάς  είναι  υπαρκτός. Η  βλάστηση  που  

αναπτύσσεται  αποτελείται  από : Quercus  coccifera, Pistacia  terebinthus, 

Pinus  halepensis, αναδασώσεις µε  Pinus  pinea  και  είδη  φρυγάνων  

όπως : Phlomis  fruticosa,  Sarcopoterium spinosum,  Corydothymus  

capitatus, Ballota  acetabulosa   κ.α. 

Ειδικότερα  κατά  µήκος  του  κεντρικού  δρόµου  του  Ποικίλου  όρους  

υπάρχουν  ξερά  αγρωστώδη  και  φρύγανα, από  τα  οποία  µπορεί  να  

ξεκινήσει  µια  πυρκαγιά.   

 Σε  περίπτωση  που  εκδηλωθεί  πυρκαγιά  σ’ αυτή  την περιοχή, η  

οποία πιθανώς  να   ξεκινήσει  από  τις  οικίες  που  βρίσκονται  στους  

πρόποδες  του  Ποικίλου  όρους,   και  κινηθεί  προς  την  κορυφή  του  

όρους, τότε η  αντιµετώπιση  της  φωτιάς  πρέπει  να  γίνει  κατά  µήκος  

των  δρόµων  που  υπάρχουν  σ’ αυτή  τη  περιοχή. Σαν  πρώτη  γραµµή  
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άµυνας  θα  χρησιµοποιηθεί  ο  κεντρικός  δρόµος  που  ανεβαίνει  στο  

Ποικίλο  όρος. Επειδή  η  βλάστηση  που  επικρατεί  στην  περιοχή  είναι  

χαµηλή  (κυρίως  θάµνοι  και  φρύγανα) κατά  µήκος  του  δρόµου  και  

προς  την  πλευρά  που  κινείται  η  φωτιά  θα  πρέπει  να  δηµιουργηθεί  

µία  γυµνή  από  βλάστηση  ζώνη,  µε  την  βοήθεια  θαµνοκοπτικών  και  

αλυσοπρίονων, ώστε  να  σταµατήσει  η  εξάπλωση  της  φωτιάς. Στην  

περιοχή  υπάρχει  και  δεξαµενή  νερού, από  την  οποία  τα  πυροσβεστικά  

οχήµατα  µπορούν   να  εφοδιαστούν  µε  νερό. 

  Έτσι  η  αντιµετώπιση  πιθανής  πυρκαγιάς  θα  γίνει  από  τα  

πυροσβεστικά  οχήµατα  καθώς  και  από  τις  επίγειες  δυνάµεις,  που  θα   

έχουν  ως  έργο  τους τη  διάσπαση  της  συνέχειας  της  βλάστησης, µε  τη  

δηµιουργία  γυµνών  από  βλάστηση  ζωνών. 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  της  χωµατερής  των  Α. Λιοσίων 

σηµειώνονται  αρκετά  περιστατικά  πυρκαγιών.   Στην  περιοχή,  εκτός  

από  την  χωµατερή  σκουπιδιών  λειτουργούν  λατοµεία, εργάζεται  

µεγάλος  αριθµός  ατόµων,   λειτουργούν  µηχανήµατα  και  κινείται  

µεγάλος  αριθµός  απορριµµατοφόρων  οχηµάτων, οπότε  υπάρχει  

κίνδυνος  έναρξης  πυρκαγιάς.  

Βέβαια, αν  λάβουµε  υπόψη  ότι  η  βλάστηση  της  περιοχής  είναι  

ιδιαίτερα  χαµηλή, αποτελείται  από  φρύγανα, αγριελιές  και  ποώδη  

βλάστηση  και  την  ύπαρξη  ενός  αρκετά  καλού  οδικού  δικτύου, η  

πρόσβαση  για  τα  πυροσβεστικά  οχήµατα  είναι  εύκολη. Το  µεγαλύτερο  

τµήµα  της  παραπάνω  έκτασης  δεν  καλύπτεται  από  βλάστηση  και  

µάλιστα  υπάρχει  σχέδιο  αποκατάστασης  της  περιοχής (διαµόρφωση  

του  χώρου, φυτεύσεις κ.α.). 

     Η  αντιµετώπιση  πιθανής  πυρκαγιάς  θα  γίνει  από  πυροσβεστικά  

οχήµατα  ενώ  αν  χρειαστεί  θα  συνδράµουν  και  οι  επίγειες  δυνάµεις. 

  

4. Περιοχή  Μετοχίου. 

Στην  περιοχή  αυτή  αναπτύσσονται  δάση  χαλεπίου  πεύκης, µε  

έντονη  την  παρουσία  του  πουρναριού  και  πλούσιο  υποόροφο  
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βλάστησης. Η  υποβλάστηση  αποτελείται  κυρίως  από : Quercus  

coccifera, Pistacia  terebinthus, Anthyllis  hermaniae, Cistus  salvifolius, 

Cistus  incanus, Olea  silvestris, Brachypodium  retusum, Pyrus  

amygdaliformis, Phlomis fruticosa  κ.α. 

Στην  περίπτωση  που  η  φωτιά  έχει  βόρεια  προέλευση  και  κινηθεί  

από  το  Μετόχι  προς  την  περιοχή  που  βρίσκεται  η  Καφετέρια  

«Αεροπλάνο», τότε  το  µέτωπο  άµυνας  πρέπει  να  στηθεί  κατά  µήκος  

των  δασοδρόµων  που  υπάρχουν  στην  περιοχή. Θα  πρέπει  να  

σηµειωθεί  ότι  σ’ αυτή  την  περιοχή  υπάρχει  ένα  πυκνό  δασικό  οδικό  

δίκτυο, που  διευκολύνει  την  κίνηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων. 

Έτσι  υπάρχουν  αρκετοί  δρόµοι εισόδου  και διαφυγής, τους  οποίους  

µπορούν  να  εκµεταλλευτούν  τα  οχήµατα.  

Επειδή  οι  δασόδροµοι της  περιοχής   έχουν  πλάτος  4,5 µέτρα  και  η  

βλάστηση  που  υπάρχει  εκατέρωθεν  αυτών   είναι  πυκνή,  βοηθητικό  

µέσο  θα  αποτελούσε  η  αποµάκρυνση  αυτής  της  βλάστησης  

εκατέρωθεν  των  δρόµων, ώστε  να  δηµιουργηθεί  µια  γυµνή  αντιπυρική  

λωρίδα. Η  αποµάκρυνση  της  βλάστησης  αυτής  µπορεί  να  γίνει  µε  την  

συνδροµή  των  επίγειων  δυνάµεων  και  τη  χρήση  αλυσοπρίονων  και  

θαµνοκοπτικών  καθώς  επίσης  και  µε    τη  βοήθεια  χωµατουργικών  

µηχανηµάτων. 

Σε  ορισµένα  σηµεία  υπάρχουν  πλατώµατα  µε  ποώδη  βλάστηση  

και  πολύ  αραιά  δενδρώδη  βλάστηση.  Τα  σηµεία  αυτά  µπορούν  να  

λειτουργήσουν  ως  χώροι  ανεφοδιασµού  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων  

ή  χώροι  συντονισµού  των  πυροσβεστικών  δυνάµεων  που  συµµετέχουν  

στην  κατάσβεση  µιας  πιθανής  φωτιάς.  

Όταν  η  φωτιά  παίρνει  µεγάλες  διαστάσεις  τότε  µπορεί  να  γίνει  

αντιπυρική  λωρίδα    πλάτους  40-50  µέτρων, η  οποία  θα  ενώνει  τα  

παραπάνω  ανοίγµατα, ώστε  να   µπορέσει  να  ανακοπεί  η  φωτιά.    

Στην  περίπτωση  που  η  φωτιά  έχει νότια   προέλευση  και  κινηθεί  

προς  το  Μετόχι  τότε  το  µέτωπο  άµυνας  πρέπει  να  στηθεί  κατά  µήκος  

του  κεντρικού  δρόµου  της  Πάρνηθας.  
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Βασική  επιδίωξη  σ’ ένα  τέτοιο  ενδεχόµενο είναι  η  φωτιά  να  

αντιµετωπιστεί  κατά  µήκος  του  παραπάνω  δρόµου. Για  αυτό  το  λόγο  

θα  πρέπει  να  αποµακρυνθεί  η  βλάστηση  εκατέρωθεν  του  δρόµου  σε  

πλάτος  20  µέτρων, περίπου.  Συγκεκριµένα  στην  κάτω  πλευρά  του  

δρόµου, όπου  το  έδαφος  έχει  µεγάλη  κλίση, θα  πρέπει  να  

αποµακρυνθούν  µερικά  άτοµα  χαλεπίου  πεύκης  και  ιδιαίτερα  η  

θαµνώδης  και  ποώδης  βλάστηση, κυρίως  φρύγανα, ώστε  να  

δηµιουργηθεί  µια  γυµνή  από  βλάστηση  ζώνη, για  να    αντιµετωπιστεί  η  

φωτιά. Επίσης  επικουρικά  µπορεί  να  γίνει  χρήση  επιβραδυντικού  

υγρού  εκατέρωθεν  του  δρόµου.       

  

 5. Περιοχή  Βαρυµπόµπης-Τατοϊου 

Στην  περιοχή  της  Βαρυµπόµπης   αναπτύσσονται  δάση  χαλεπίου  

πεύκης µε  υποβλάστηση  που  αποτελείται  κυρίως  από : Quercus  

coccifera, Arbutus  unedo, Arbutus  andrachne, Anthyllis  hermaniae, Cistus  

salvifolius, Cistus  incanus και  πολλά  φρύγανα. Η  δενδρώδης  βλάστηση  

σε  αρκετά  σηµεία  είναι  αραιή  ενώ  κυριαρχεί  ο  όροφος  των  θάµνων  

και  της  ποώδη  βλάστησης. 

Αν  η  φωτιά  έχει  νότια  προέλευση  και  κινηθεί  προς  το  Τατό¨-

Κρυονέρι, τότε  το  µέτωπο  άµυνας  πρέπει  να  στηθεί  κατά  µήκος  των  

δασοδρόµων  που  υπάρχουν  στην  περιοχή. Θα  πρέπει  να  σηµειωθεί  

ότι  σ’ αυτή  την  περιοχή  υπάρχει  ένα  πυκνό  δασικό  οδικό  δίκτυο, που  

διευκολύνει  την  κίνηση  των  πυροσβεστικών  οχηµάτων.   

Βασική  επιδίωξη  σ’ ένα  τέτοιο  ενδεχόµενο είναι  η  φωτιά  να  

αντιµετωπιστεί  πριν  φτάσει  στο  πυκνό  δάσος  χαλεπίου  πεύκης  που  

υπάρχει  στην  περιοχή. Για  αυτό  το  λόγο  θα  πρέπει  να  δηµιουργηθεί  

γυµνή  από  βλάστηση  ζώνη, στα  κράσπεδα  του  πυκνού  δάσους  

χαλεπίου  πεύκης, πλάτους  50  µέτρων  περίπου. Επίσης  κατά  µήκος  

των  δρόµων  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  πρέπει  να αποµακρυνθεί  η  

βλάστηση (θαµνώδη - ποώδη)  µε  την  βοήθεια  θαµνοκοπτικών  και  

αλυσοπρίονων, ώστε  να  σταµατήσει  η  εξάπλωση  της  φωτιάς.  Για  να  

 102



πραγµατοποιηθούν  τα  παραπάνω  είναι  αναγκαία  η  συµµετοχή  των  

επίγειων  δυνάµεων  µε  φορητά  εργαλεία ή  και  η  ρίψη  επιβραδυντικού  

υγρού  εκατέρωθεν  του  δρόµου  ώστε  να  ανακοπεί  η  εξάπλωση  της  

φωτιάς.  

Η  αρχική  προσβολή  της  φωτιάς  πρέπει  να  γίνεται  από  επίγειες  

δασοπυροσβεστικές  µονάδες  στον  ελάχιστο  δυνατό  χρόνο,  µε  την  

συµµετοχή    ελικοπτέρων  τα  οποία  θα  κάνουν  ρίψεις   νερού,  

επιχειρώντας  παράλληλα  µε  τις  επίγειες  δυνάµεις  και  µόνο  στην  

περίπτωση  που  δηµιουργούνται  νέες  εστίες  και  η  ένταση  της  φωτιάς  

είναι  πολύ  µεγάλη, τότε  πρέπει  να  χρησιµοποιούνται  αεροσκάφη. 

Στην  περίπτωση  που  η  φωτιά  έχει βόρεια  προέλευση  τότε  το  

µέτωπο  άµυνας  πρέπει  να  στηθεί  κατά  µήκος  του  κεντρικού  δρόµου  

της  Πάρνηθας.  

Βασική  επιδίωξη  σε  µια  τέτοια  περίπτωση είναι  η  φωτιά  να  

αντιµετωπιστεί  κατά  µήκος  του  παραπάνω  δρόµου. Για  αυτό  το  λόγο  

θα  πρέπει  να  αποµακρυνθεί  η  βλάστηση  εκατέρωθεν  του  δρόµου  σε  

πλάτος  20  µέτρων, περίπου.  Συγκεκριµένα  δηµιουργούµε  όσο  πιο  

γρήγορα  γίνεται  µία  ζώνη  ασφαλείας  µε  την  αφαίρεση  της  δασικής  

ύλης, αφήνοντας  τη  φωτιά  να  έρθει  και  να  σταµατήσει  µπροστά  σ’ 

αυτή  τη  γυµνή  από  βλάστηση ζώνη. Επικουρικά  µπορούν  να  

χρησιµοποιηθούν  ελικόπτερα  τα  οποία  θα  κάνουν  ρίψεις   νερού  

χρησιµοποιώντας  τους  κάδους, και  τα  οποία  θα  επιχειρούν  παράλληλα  

µε  τις  επίγειες  δυνάµεις.   

Αν  δεν  σβηστεί  η  φωτιά  στο  κεντρικό  δρόµο  τότε  θα  πρέπει  να  

δηµιουργηθεί  νέα  αντιπυρική  ζώνη  και  εφ’ όσον  η  ένταση  της συνεχίζει  

να  είναι  µεγάλη, µε  καινούργιες  εστίες  και  επειδή  σε  κοντινή  

απόσταση  υπάρχει  η  κοινότητα  της  Βαρυµπόµπης  τότε  θα  πρέπει  να  

χρησιµοποιούνται  αεροσκάφη. 
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Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ 

 

 Στην  µελέτη  αυτή  προτείνονται  ορισµένες  εργασίες  και  έργα  που  

είναι  απαραίτητο  να  γίνουν  ώστε  να  επιτευχθεί  ο  µεγαλύτερος  βαθµός  

αντιπυρικής  προστασίας  και  γενικότερα  η  καλύτερη  προστασία  και  

αξιοποίηση  των  δασών  και  δασικών  εκτάσεων. 
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 Για  την  εφαρµογή  των  παραπάνω  έργων  και  εργασιών  απαιτείται  

η  σύνταξη  ειδικών  µελετών   για  κάθε  έργο  ξεχωριστά. Οι  µελέτες  που  

θα  απαιτηθούν  είναι : 

1.  Μελέτη  κατασκευής  των   προτεινόµενων   πυροφυλακίων .  

2.  Μελέτη  συντήρησης  και  βελτίωσης  του  δασικού  οδικού  δικτύου  της  

Πάρνηθας. 

3.  Μελέτη  διάνοιξης  δασικών  δρόµων  µικρού  µήκους. 

4.  Μελέτη  εγκατάστασης  υδατοδεξαµενών. 

5.  Μελέτη  διενέργειας  παρόδιων  εστεγασµένων  ζωνών. 

6.  Μελέτη  καθαρισµών - θαµνεύσεων - κλαδεύσεων  σε πυκνό  δάσος  

χαλεπίου  πεύκης, σε χώρους κοινωνικών  δραστηρριοτήτων  και  κοντά  

σε  οικισµούς που  γειτνιάζουν  µε  δάσος  ή  δασικές  εκτάσεις.  

7.  Μελέτη  συµπληρωµατικών  φυτεύσεων. 

8.  Μελέτη  για  την  κατασκευή  και  τοποθέτηση  ενηµερωτικών  πινακίδων. 

 

 Η  σύνταξη  των  παραπάνω  µελετών  και  η  εκτέλεση  τους  απαιτεί  

ένα  ορισµένο  χρονικό  διάστηµα  και  αρκετό  επιστηµονικό  προσωπικό  

που  θα  µπορέσει  να  υλοποιήσει  τα  παραπάνω.  

Λαµβάνοντας  υπόψη  την  έλλειψη  επιστηµονικού  προσωπικού  που  

υπάρχει  στη  ∆ασική  Υπηρεσία, ο  χρόνος  υλοποίησης  των  

προτεινόµενων  έργων  και  εργασιών  είναι  η  επόµενη  πενταετία (1998-

2002). Το  χρονοδιάγραµµα  εκτέλεσης  των  παραπάνω  έργων  εξαρτάται  

από  το  ύψος  των  πιστώσεων  που  διατείθεται  ετησίως  και  το  οποίο  

θα  πρέπει  να  αυξηθεί, ώστε  να  είναι  δυνατή  η  υλοποίηση  των  

παραπάνω  έργων. 

 Κατά  την  άποψη  µας  προτεραιότητα  θα  πρέπει  να  δοθεί  στις  

εκτελέσεις  των  καθαρισµών, στην  διενέργεια παρόδιων  εστεγασµένων  

ζωνών, στη  συντήρηση  και  βελτίωση  του δασικού  οδικού  δικτύου και  

στη  συνέχεια  στη  τοποθέτηση  δεξαµενών  και  στις  υπόλοιπες  εργασίες.  

 Στο  πίνακα  15  δίνεται  ο  συνολικός  προϋπολογισµός  για  την  

εκτέλεση   των  προτεινόµενων  έργων  και  εργασίες  αντιπυρικής  
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προστασίας, σύµφωνα  µε  τις  τιµές  του  4ου  τριµήνου  του  1998.  Ο  

προϋπολογισµός  αυτός  θα  αναµορφωθεί  σύµφωνα  µε  τις  τιµές  του  

τελευταίου  τριµηνιαίου  πρακτικού  του  Υπουργείου  ∆ηµοσίων  Έργων. 
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Πίνακας  15. Προϋπολογισµός προτεινόµενων έργων και  εργασιών  

αντιπυρικής  προστασίας  για  το  όρος  Πάρνηθα. 

 
 ΕΙ∆ΟΣ &  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ (δρχ.) 

Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ  

∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ 

km 220  65.000.000 

Β ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ  

km 90  34.500.000 

Γ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ  

∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ 

ΜΙΚΡΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ 

km 2  7.000.000 

∆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2.500.000 13.650.000 

Ε ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2.700.000 11.300.000 

Ζ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ 

ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ 

ΖΩΝΕΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-

ΚΛΑ∆ΕΥΣΕΙΣ 

στρ. 15200 44506 950.000.000 

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 70.000 1.800.000 

Θ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 950 10.500.000 

 

 

 

       Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
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 Οι  συντάκτες 
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