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1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Σχέδιο Πυροπροστασίας για τον οικότοπο προτεραιότητας 9590* εκπονήθηκε 

στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 

9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος" (Ακρωνύμιο: 

LIFE-KEDROS, LIFE15 NAT/CY/000850) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

1.413.304 ευρώ, εκ των οποίων 968.330 ευρώ (68,6% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού) χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο 

εφαρμογής με στόχο την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση και προστασία του 

οικότοπου "9590* Δάση Cedrus brevifolia", τόσο εντός των ορίων φυσικής εξάπλωσής 

του (περιοχή του δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων - Κάμπος) όσο και εκτός. Το έργο 

ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2020. 

Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* μπορεί να 

απειλήσει τη βιωσιμότητα του, με την καταστροφή μέρους ή και όλου του οικοτόπου. Ο 

κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Πυροπροστασίας είναι ο εντοπισμός των πιθανών 

αιτιών πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς, η περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων 

υποδομών πυροπροστασίας και η υποβολή εισηγήσεων για την προστασία του 

οικοτόπου 9590* από ένα τυχαίο γεγονός δασικής πυρκαγιάς. Οι εισηγήσεις για την 

προστασία του οικότοπου 9590* γεωγραφικά τοποθετούνται και εκτός ορίων του 

οικότοπου, καλύπτοντας όλη την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-

Κάμπος. 
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1.1 Περιγραφή του οικότοπου 9590* 

1.1.1 Ο οικότοπος 9590* 

Ο οικότοπος 9590* "Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)" είναι ενδημικός 

τύπος οικοτόπου της Κυπριακής φύσης, δηλαδή απαντά στην Κύπρο και πουθενά αλλού 

στο κόσμο. Ο οικότοπος 9590* περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των 

οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας, 

δηλαδή οικότοπος για τον οποίον πρέπει να ληφθούν μέτρα διατήρησής του (Χάρτης 1). 

Τα "Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)" εντοπίζονται αποκλειστικά εντός του 

Δάσους Πάφου και συγκεκριμένα εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 "Κοιλάδα 

Κέδρων-Κάμπος" (CY2000008). Ο οικότοπος καταλαμβάνει συνολική έκταση 290 ha, 

έκταση η οποία αποτελεί λιγότερο από το 0,2% της υψηλής δασικής βλάστησης στην 

Κύπρο και εκτείνεται σε υψομετρικό εύρος 900-1362 m. Ο οικότοπος παρουσιάζει 

ασυνεχή κατανομή στον χώρο εξάπλωσής του, με τον κυρίως όγκο εξάπλωσής του να 

βρίσκεται στην κορυφή του όρους Τρίπυλος αλλά και σε τέσσερις περιφερειακές θέσεις 

μικρότερης έκτασης. 

Οι αμιγείς συστάδες κέδρου (οικότοπος 9590*) καταλαμβάνουν έκταση 106 ha, τα μικτά 

δάση με Pinus brutia (9590* + 9540) έκταση 183 ha και τα μικτά δάση με Quercus alnifolia 

(9590* + 9390*) έκταση 1 ha. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω εκτάσεις του οικοτόπου, 

εντός της περιοχής CY2000008 (η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 λόγω της 

φυσικής παρουσίας του οικότοπου 9590* στην περιοχή αυτή), έχουν εγκατασταθεί 

φυτείες κέδρου, στο πλαίσιο προγράμματος αναδάσωσης, συνολικής έκτασης 119 ha. 

Η κατάσταση διατήρησης του οικότοπου 9590*, βάσει κριτηρίων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

έχει αξιολογηθεί ως "favourable" (ευνοϊκή). Εντούτοις, μέσα από την παρακολούθηση 

του οικοτόπου έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένες απειλές και πιέσεις οι οποίες απειλούν 

σε σημαντικό βαθμό τα δάση κέδρου, όπως αυτές παρουσιάζονται στους στόχους του 

έργου. 

Το κύριο είδος σύστασης του οικότοπου 9590* δεν είναι άλλο από το είδος Cedrus 

brevifolia (κοινή ονομασία: κέδρος η βραχύφυλλη ή κέδρος της Κύπρου) και το οποίο 

είναι ένα από τα τέσσερα είδη κέδρου που φύονται σήμερα στον κόσμο. Πρόκειται για 

αειθαλές, ρητινοφόρο (κωνοφόρο) δέντρο, που φτάνει μέχρι και 30 m ύψος. Η κόμη του 

στην αρχή είναι πυραμιδοειδής και αργότερα γίνεται πλατιά με χαρακτηριστική οριζόντια 

διακλάδωση. Είναι μακρόβιο δέντρο που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει την ηλικία 

των 500 χρόνων. Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ οι κώνοι του 

ωριμάζουν από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο του δεύτερου χρόνου από την 

άνθησή τους (περίοδος 18 μηνών). Το είδος Cedrus brevifolia συμπεριλαμβάνεται στο 

"Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου", όπου βάσει κριτηρίων της IUCN έχει 

χαρακτηριστεί ως "Εύτρωτο" είδος. 
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Η παρουσία του Cedrus brevifolia στο νησί χάνεται μέσα στους αιώνες, με τον πατέρα της 

βοτανικής επιστήμης Θεόφραστο (371 - 287 π.Χ.) να αναφέρει την παρουσία του είδους 

αυτού στην Κύπρο, στο βιβλίο του "Περί Φυτών Ιστορία" (Theophrastus Book 5. 7.1 and 

8). Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει και μια περίπτωση όπου κέδρο ξυλείας από την Κύπρο 

(όπως διευκρινίζεται και από τον Πλίνιο 23-79 μ.Χ.) χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

του πολεμικού πλοίου του Δημήτριου του Πολιορκητή συνολικού μήκους 13 οργυιών. 

Σύγχρονες γενετικές μελέτες κατέδειξαν ότι το είδος έχει διαχωριστεί από το συγγενικό 

του Κέδρο του Λιβάνου (Cedrus libani) πριν από 6,56 (±1,20) εκατομμύρια χρόνια (Mya).  

  

Χάρτης 1. Γεωγραφικά όρια εξάπλωσης του οικότοπου 9590* "Δάση Cedrus brevifolia" 

1.1.2 Η περιοχή "Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος" (CY2000008) 

Η περιοχή του Δικτύου Natura 2000 "Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος" (CY2000008) βρίσκεται 

εντός του Κρατικού Δάσους Πάφου και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ζώνης Ειδικής 

Προστασίας "ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ" (CY2000006). Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του 

ορεινού όγκου της οροσειράς Τροόδους, σε απόσταση 102 Km από τη Λευκωσία, 85 Km 

από τη Λεμεσό και 57 Km από την Πάφο. Εντός των ορίων της περιοχής "Κοιλάδα 

Κέδρων-Κάμπος" περικλείονται οι κοινότητες της Τσακίστρας και του Κάμπου της 

Τσακίστρας, ενώ στα Βορειοδυτικά βρίσκεται η κοινότητα της Παναγιάς. 
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1.2 Διοικητικό / Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Η περιοχή καταλαμβάνει έκταση περίπου 18.258 ha δάσους και ορεινού τοπίου με 

ποτάμια και ρυάκια τα οποία διασχίζουν τις ψηλότερες κορυφές μέχρι και τα πιο χαμηλά 

σημεία της περιοχής. Ολόκληρη η περιοχή είναι Κρατικό Δάσος και διαχειρίζεται από το 

Τμήμα Δασών, εκτός από τις περιοχές εντός των ορίων των κοινοτήτων Κάμπου και 

Τσακίστρας. 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης (CY2000008) καταγράφεται μια αξιόλογη 

ποικιλομορφία τύπων οικοτόπων. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής 

(86%) καταλαμβάνεται από τον οικότοπο 9540 (Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά 

είδη πεύκων της Μεσογείου), στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής απαντούν ακόμη 12 

φυσικοί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), 

όπως οι ενδημικοί οικότοποι 9590* (Δάση Cedrus brevifolia) και 9390* (Θαμνώνες και 

δασικές συστάσεις της Quercus alnifolia) και οι οικότοποι προτεραιότητας 5220* 

Δενδροειδή matorrals με Zyziphus και 6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή 

φυτά από Thero-Brachypodietea. 

Χάρτης 2. Γεωγραφική θέση της περιοχής Natura 2000 "Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος" (CY2000008) 
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1.3 Χλωρίδα και βλάστηση 

Το ανάγλυφο της περιοχής αλλά και η παρουσία των εκτεταμένων φυσικών οικοτόπων, 

φιλοξενούν σημαντικό αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας, παρέχοντας τροφή, 

καταφύγιο και χώρο αναπαραγωγής. Η περιοχή φιλοξενεί 36 ενδημικά φυτικά taxa, εκ 

των οποίων τρία συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ένα 

από αυτά, το είδος *Arabis kennedyae, είναι είδος προτεραιότητας.  

1.3.1 Δάση με Cedrus brevifolia 

Το ενδημικό δάσος κέδρου (Cedrus brevifolia) αναπτύσσεται μόνο στο Δάσος Πάφου στην 

οροσειρά του Τροόδους. Το κύριο, πυκνό δάσος κέδρου εκτείνεται στην κορυφή του 

Τριπύλου, αλλά μικρότερες δασικές συστάδες υπάρχουν και στις γύρω κορυφές μεταξύ 

της Μονής Κύκκου και του Σταυρού της Ψώκας (Μαύροι Κρεμμοί, Σελλάδι της Ελιάς, Έξω 

Μύλος, Θρονί Κύκκου), υψόμετρα από 800 έως 1400 m. Το δάσος αναπτύσσεται σε ρηχά 

έως βαθιά εδάφη προερχόμενα από τη διάβρωση οφιολιθικών πετρωμάτων, στη Μέσο‐ 

και Υπερ‐Μεσογειακή ζώνη, σε ύφυγρο έως υγρό βιοκλίμα. 

 

Χαρακτηριστικά είδη‐Δομή 

 

Το χαρακτηριστικό είδος είναι η Cedrus brevifolia. Ο όροφος των θάμνων χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία της Quercus alnifolia. Ο όροφος των ποών χαρακτηρίζεται από τα είδη 

Crepis fraasii, Lecokia cretica, Pteridium aquilinum, Cyclamen cyprium, Arrhenatherum 

album, Stellaria cilicica και Cephalorrhynchus cypricus και επίσης περιλαμβάνει σημαντικό 

αριθμό σπάνιων και ενδημικών ειδών. 

 

Quercetea ilicis : Quercetalia ilicis : Quercion alnifoliae 

Η Cedrus brevifolia έχει ύψος 15–30 m και στο αμιγές δάσος η κάλυψή της είναι 75–100 

%. Ο όροφος των θάμνων έχει συνήθως μέτρια κάλυψη, 25–50 %. Ο όροφος των ποών 

έχει μικρή έως μέτρια κάλυψη, 5–25 %. 

 

1.4 Πανίδα 

Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης σημαντικά είδη πανίδας. Η πτηνοπανίδα της περιοχής 

περιλαμβάνει 97 είδη πουλιών, από τα οποία 22 έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Επίσης, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά ενδιαιτήματα του ενδημικού αγρινού Ovis orientalis ophion (=O. gmelini 

ophion), είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ακόμα, η περιοχή διατηρεί 

ένα σημαντικό πληθυσμό του ενδημικού φιδιού Hierophis cypriensis, επίσης είδος του 

Παραρτήματος ΙΙ. 
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1.5 Κλιματικές συνθήκες 

Το κλίμα της περιοχής είναι γενικότερα τυπικό Μεσογειακό, όμως ο οικότοπος του 

κέδρου βρίσκεται σε δροσερές θέσεις. Στα μεγάλα σχετικά υψόμετρα, το μεσογειακό 

κλίμα, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του, εμφανίζει χαμηλότερες μέσες ετήσιες 

θερμοκρασίες. Λόγω του υψομέτρου, δημιουργούνται συχνά θερινές βροχοπτώσεις, ενώ 

σημαντικές είναι και οι χειμερινές βροχοπτώσεις. Η περίοδος των βροχοπτώσεων 

εκτείνεται κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Φεβρουάριο, χωρίς να αποκλείονται 

χαμηλότερες σε ποσότητα βροχοπτώσεις και τους υπόλοιπους μήνες. 

1.6 Τοπογραφία 

Το ανάγλυφο είναι έντονο και χαρακτηρίζεται ως τραχύ, με απότομες πλαγιές, στενές 

κοιλάδες και απόκρημνες βουνοκορφές, με ποικίλες εκθέσεις, ακτινωτή διάταξη των 

περισσότερων ρεμάτων και κανονική κατανομή των υψομέτρων, παρ' όλο που 

απουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, τα μεγάλα υψόμετρα. Το μέγιστο υψόμετρο 

εμφανίζεται στην κορυφή Τρίπυλος (1.352 m). 

1.7 Κίνδυνος έναρξης δασικών πυρκαγιών 

Η βλάστηση του οικοτόπου με μεγάλη κάλυψη στον όροφο των δένδρων και μέτρια 

κάλυψη στους ορόφους των θάμνων και των ποών σε συνδυασμό με το τυπικό 

μεσογειακό κλίμα και με το έντονο ανάγλυφο, καθιστούν την περιοχή ως υψηλού 

κινδύνου για έναρξη και επέκταση δασικών πυρκαγιών. Οι φυσικοί παράγοντες επιδρούν 

με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως αυτές 

περιγράφονται πιο κάτω, και συνδυαστικά συνθέτουν τον κίνδυνο έναρξης και επέκτασης 

δασικών πυρκαγιών. 

Η περιοχή Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δάσους Πάφου. Η 

κοντινότερη κατοικημένη περιοχή προς τα ανατολικά είναι αυτή της Ιεράς Μονής Κύκκου, 

η οποία όμως, και αυτή απέχει αρκετά χιλιόμετρα. Στο νότιο τμήμα της περιοχής 

βρίσκεται η κοινότητα Μυλικουρίου ενώ στα βόρεια οι κοινότητες του Κάμπου και της 

Τσακίστρας. Τα χωριά Παναγιά, Βρέτσια και Άγιος Νικόλαος, προς τα Βορειοδυτικά και 

Νοτιοδυτικά, αντίστοιχα, βρίσκονται εκτός των ορίων της περιοχής του δικτύου Natura 

2000, αλλά εντός του Δάσους Πάφου.  

Δημογραφικά στοιχεία από τις τρεις αυτές κοινότητες δείχνουν σημαντική μείωση του 

πληθυσμού τους εξαιτίας της αστυφιλίας κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Αποτέλεσμα 

αυτού, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και κατ’ επέκταση η επανεμφάνιση της δασικής 

βλάστησης σε προηγουμένως καλλιεργούμενες εκτάσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά 

τον κίνδυνο έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών καθώς η βλάστηση αποτελείται 

από πυκνούς θάμνους με διάσπαρτα δέντρα. 

Η κυριότερη ανθρώπινη παρέμβαση στον οικότοπο 9590* γίνεται κυρίως από τους 

πολλούς επισκέπτες που διασχίζουν καθημερινά  την Κοιλάδα των Κέδρων λόγω της 
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μοναδικότητας της στο νησί και λόγω υψηλής επισκεψιμότητας στην Ιερά Μονή Κύκκου 

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και λιγότερο από το προσωπικό του Τμήματος 

Δασών που ασχολείται με δασικές εργασίες. 

Οι κάτοικοι των προαναφερόμενων παραδασόβιων κοινοτήτων ασχολούνται κυρίως με 

τη γεωργία και δασικές εργασίες όπως η συγκομιδή ξύλου, η λειτουργία μικρών 

πριστηρίων ξύλου και η παραγωγή ξυλανθράκων. Μέρος της ξυλείας προέρχεται από το 

κρατικό δάσος, αν και πλέον είναι πολύ περιορισμένη. Οι δασικές αυτές εργασίες μπορεί 

να αποτελέσουν κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών αν και δεν έχουν καταγραφεί 

πολλά περιστατικά πυρκαγιών εξαιτίας των συγκεκριμένων εργασιών.  

Στις κοινότητες που βρίσκονται περιμετρικά της περιοχής μελέτης, οι δραστηριότητες των 

κατοίκων επικεντρώνονται στην γεωργοκτηνοτροφία. Δυστυχώς αυτό αποτελεί και ένα 

από τα κυριότερα αίτια έναρξης δασικών πυρκαγιών. Περαιτέρω ανάλυση των πιθανών 

κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών εντός της περιοχής μελέτης γίνεται σε επόμενο 

κεφάλαιο σε συνδυασμό με την ανάλυση ιστορικών στατιστικών στοιχείων δασικών 

πυρκαγιών από την περιοχή μελέτης. 
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2  Περιγραφή και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων πρόκλησης 
δασικών πυρκαγιών 

 

2.1 Στατιστική ανάλυση δεδομένων δασικών πυρκαγιών για την περιοδο 1960 – 2016 
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Στην ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δασικών πυρκαγιών από τη 

Βάση Δεδομένων Δασικών Πυρκαγιών του Τμήματος Δασών. 

Συγκεκριμένα, για την στατιστική ανάλυση επιλέχθηκαν δεδομένα από όλες οι πυρκαγιές 

που συνέβηκαν εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 "Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος" 

(CY2000008) συμπεριλαμβανομένου και του οικότοπου 9590* για την περίοδο 1960 - 

2016. Επιπρόσθετα κρίθηκε σκόπιμο όπως, για την ίδια χρονική περίοδο, 

συμπεριληφθούν και τα δεδομένα από όλα τα περιστατικά που συνέβηκαν σε ακτίνα 5 

km περιμετρικά της περιοχής μελέτης, καθώς μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε 

ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών σε σχέση με τις αιτίες 

έναρξης. 

Από το 1960 μέχρι το 2016, εντός των ορίων της περιοχής "Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος" 

(Χάρτης 3), καταγράφηκαν συνολικά 39 πυρκαγιές σε διάφορα σημεία, από τις οποίες 

κάηκε συνολική έκταση 5,1 ha.  

Επίσης καταγράφηκαν άλλες 135 πυρκαγιές σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή, 

σε ακτίνα 5 km από τα όρια της περιοχής μελέτης, οι οποίες έκαψαν έκταση 29.248 ha. 

Από την συνολική καμένη έκταση των 29.248 εκταρίων, τα 22.404 ha αποτελούν μέρος 

του κρατικού δάσους Πάφου, ως αποτέλεσμα κυρίως της μεγαλύτερης πυρκαγιάς που 

καταγράφηκε ποτέ στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου του 1974 από 

βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής και κατέκαψε 21.605 εκτάρια 

κρατικού δάσους. Συγκρίνοντας τον αριθμό των πυρκαγιών εντός των ορίων της περιοχής 

"Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος" με τον αριθμό των πυρκαγιών σε ακτίνα 5 km από τα όρια 

της περιοχής μελέτης είναι ξεκάθαρο ότι ο κίνδυνος έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών 

στην περιοχή είναι στη ζώνη των 5 km περιμετρικά των ορίων της περιοχής "Κοιλάδα 

Κέδρων - Κάμπος". 

Όσον αφορά στις πιθανές αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε σημεία εντός της 

περιοχής μελέτης, τα στοιχεία απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1. Οι περισσότερες 

πυρκαγιές 28 σε αριθμό (ποσοστό 72%) οφείλονται σε πτώση κεραυνών συνεπεία των 

κατά καιρούς θερινών βροχοπτώσεων. Οι συγκεκριμένη αιτία πυρκαγιάς προκαλεί 

πυρκαγιές με τόσο μικρή καμένη έκταση που πολλές φορές χαρακτηρίζονται και 

«σημειακές πυρκαγιές» καθώς τις περισσότερες φορές καίγεται ένα και μόνο δέντρο.  Η 

αμέσως επόμενη κατηγορία είναι οι άγνωστες, 3 σε αριθμό με ποσοστό 8%, η οποία 

αποτελεί μια κατηγορία αιτιών που δίνει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και προς 

τον εντοπισμό των πιθανών αιτιών των δασικών πυρκαγιών.  Ακολουθούν με φθίνουσα 
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σειρά ( 1 -2 σε αριθμό και ποσοστιαίες τιμές από 2,5 – 5 %) οι γεωργικές δραστηριότητες, 

το βραχυκύκλωμα καλωδίων, οι δραστηριότητες κυνηγών, οι στρατιωτικές 

δραστηριότητες, οι εκδρομείς για ετοιμασία φαγητού και τέλος οι ταξιδιώτες.  

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι πυρκαγιές που 

προκλήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες είναι περιστατικά τα οποία έχουν σημείο 

έναρξης εντός των ορίων των κοινοτήτων που γεωγραφικά περικλείονται από την 

περιοχή μελέτης. 

Κεραυνοί: 28 πυρκαγιές  

Βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων: 1 πυρκαγιά 

Στρατιωτικές δραστηριότητες: 1 πυρκαγιά 

Εκδρομείς για ετοιμασία φαγητού: 1 πυρκαγιά 

Δραστηριότητες κυνηγών: 1 πυρκαγιά 

Άγνωστη αιτία: 3 πυρκαγιές  

Γεωργικές δραστηριότητες: 2 πυρκαγιές  

Σκόπιμες: 1 πυρκαγιά 

Ταξιδιώτες: 1 πυρκαγιά 

 
Διάγραμμα 1. Ποσοστιαίες τιμές των πιθανών αιτιών των δασικών πυρκαγιών εντός των ορίων της 
περιοχής Natura "Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος"   

Ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών σε σχέση με τις κοινότητες που βρίσκονται εντός της 

περιοχής μελέτης αναγράφεται στον Πίνακα 1. Οι περισσότερες πυρκαγιές 

καταγράφηκαν εντός των ορίων της κοινότητας Μυλικουρίου με 13 περιστατικά, 

ακολουθεί η κοινότητα του Κάμπου με 9, η Τσακίστρα με 5, η Λεύκα με 4, το Αμπελικού 

και οι Γερακιές με 3 έκαστος και τέλος από 1 περιστατικό καταγράφηκε στα Βρέτσια και 
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στο Ξερόβουνο. Οι κοινότητες της Λεύκας και του Αμπελικού βρίσκονται εντός της νεκρής 

ζώνης, ενώ τα Βρέτσια πρόκειται για εγκαταλελειμμένη κοινότητα εκτός των ορίων της 

περιοχής μελέτης. Πιθανές αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε αυτές τις κοινότητες 

αποτελούν οι στρατιωτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κυνηγών και άλλες 

άγνωστες ή και σκόπιμες αιτίες.  

Πίνακας 1. Αριθμός δασικών πυρκαγιών ανά κοινότητα με σημείο έναρξης εντός της περιοχής μελέτης 

Κοινότητα Αριθμός πυρκαγιών 

Μυλικούρι 13 

Κάμπος 9 

Τσακίστρα 5 

Λεύκα 4 

Αμπελικού 3 

Γερακιές 3 

Βρέτσια 1 

Ξερόβουνος 1 

 

Συμπερασματικά, από τις αιτίες δασικών πυρκαγιών εντός της περιοχής "Κοιλάδα 

Κέδρων – Κάμπος" διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται από φυσικά 

αίτια (κεραυνοί). Το ποσοστό των πυρκαγιών που προέρχονται από άλλες αιτίες π.χ. 

γεωργικές δραστηριότητες είναι μειωμένο λόγω περιορισμένων ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων εντός του οικοτόπου 9590*. 

Στο  Διάγραμμα 2 απεικονίζονται οι πιθανές αιτίες των πυρκαγιών που προκλήθηκαν σε 

διάφορα σημεία σε ακτίνα 5 km από τα όρια της περιοχής μελέτης, που επίσης δίνουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επικρατούν στην περιοχή.  

Η κυριότερη αιτία εξακολουθεί να είναι η πτώση κεραυνών (42 πυρκαγιές) που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 31%. Ακολουθούν οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από γεωργικές 

δραστηριότητες (22) ενώ ίδιος αριθμός πυρκαγιών (22) προκλήθηκε και από άγνωστες 

αιτίες με ποσοστό 17% και 16% αντίστοιχα. Οι σκόπιμες πυρκαγιές μετρούν 16 στον 

αριθμό με ποσοστό 12%. Οι υπόλοιπες πιθανές αιτίες με αριθμό περιστατικών από 1 έως 

7 ήταν οι αγώνες αυτοκινήτου (ράλι), οι στρατιωτικές δραστηριότητες, οι εργασίες στο 

δάσος, οι δραστηριότητες σε κατοικίες, οι ταξιδιώτες, το βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων 

καλωδίων, το κάψιμο σκυβάλων και οι δραστηριότητες κυνηγών με ποσοστά που 

κυμαίνονται από 1 έως και 5%.  
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Κεραυνοί: 42 πυρκαγιές 

Γεωργικές δραστηριότητες: 22 πυρκαγιές 

Άγνωστη αιτία: 22 πυρκαγιές  

Σκόπιμες: 16 πυρκαγιές  

Δραστηριότητες κυνηγών: 7 πυρκαγιές  

Κάψιμο σκυβάλων: 6 πυρκαγιές  

Ταξιδιώτες: 5 πυρκαγιές 

Βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων: 5 πυρκαγιές  

Δραστηριότητες σε κατοικίες: 4 πυρκαγιές 

Άλλη: 2 πυρκαγιές 

Εργασίες στο δάσος: 2 πυρκαγιές  

Στρατιωτικές δραστηριότητες: 1 πυρκαγιά 

Ράλι: 1 πυρκαγιά 

 

 

Διάγραμμα 2. Ποσοστιαίες τιμές των πιθανών αιτιών των δασικών πυρκαγιών σε ακτίνα 5 km από τα 
όρια της περιοχής Natura "Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος" 
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Οι αριθμοί των δασικών πυρκαγιών με σημεία έναρξης εντός της ακτίνα 5 km από τα όρια 

της περιοχής μελέτης σε σχέση με τις κοινότητες αναγράφονται στον Πίνακα 2. Οι 

περισσότερες πυρκαγιές καταγράφηκαν εντός των ορίων της κοινότητας Παναγιάς με 27 

περιστατικά, ακολουθεί η κοινότητα του Αγίου Ιωάννη με 21, το Μυλικούρι και ο Κάμπος 

με 15 έκαστος, ο Πάνω Πύργος με 11, τα Φροδίσια με 10, η Λυσός με 9, η Αρμίνου με 7, 

τα Βρέτσια και οι Γερακιές με 5 έκαστος, η Τσακίστρα και η Λεύκα με 3 έκαστος και τέλος 

από 1 περιστατικό καταγράφηκαν στον Άγιο Νικόλαο, στο Αμπελικού, στη Γαληνή και στα 

Μέσανα. Οι κοινότητες της Λεύκας και του Αμπελικού βρίσκονται εντός της νεκρής ζώνης, 

ενώ τα Βρέτσια πρόκειται για εγκαταλελειμμένη κοινότητα εκτός των ορίων της περιοχής 

μελέτης. Πιθανές αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε αυτές τις κοινότητες 

αποτελούν οι στρατιωτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κυνηγών και άλλες 

άγνωστες ή και σκόπιμες αιτίες.  

Πίνακας 2. Αριθμός δασικών πυρκαγιών ανά κοινότητα με σημείο έναρξης εντός της ακτίνας 5 kmπέρα 
από τα όρια της περιοχής μελέτης: 

Κοινότητα Αριθμός πυρκαγιών 

Πάνω Παναγιά 27 

Άγιος Ιωάννης 21 

Μυλικούρι 15 

Κάμπος 15 

Πάνω Πύργος 11 

Φροδίσια 10 

Λυσός 9 

Αρμίνου 7 

Βρέτσια 5 

Γερακιές 5 

Τσακίστρα 3 

Λεύκα 3 

Άγιος Νικόλαος 1 

Αμπελικού 1 

Γαληνή 1 

Μέσανα 1 
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Χάρτης 3. Σημεία έναρξης δασικών πυρκαγιών και καμένες περιοχές στην περιοχή Natura "Κοιλάδα 
Κέδρων - Κάμπος" 
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2.2 Σενάρια έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή Natura 
«Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» 

Παρακάτω παρατίθενται σενάρια έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών προς την Κοιλάδα 

των Κέδρων από 5 σημεία που βρίσκονται στα όρια του δάσους Πάφου. Τα σενάρια 

καταρτίστηκαν με συμπερασματική λογική, εμπειρικά λαμβάνοντας υπόψη τους 

φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και την επέκταση πυρκαγιών, δηλαδή 

την καύσιμη ύλη, τις καιρικές συνθήκες (άνεμος) και την τοπογραφία. Αποτελούν 

προσπάθεια εκτίμησης πιθανής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς σε κάποιες περιοχές 

υψηλού κινδύνου. Επιπλέον στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται η ανάλυση εξάπλωσης 

πιθανής δασικής πυρκαγιάς για τη Μονασιήλακα, το Μιλικούρι, τον Ίλακα και το Γεφύρι 

του Ρούδια. Τα σενάρια που αναλύονται πιο κάτω θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση 

της υφιστάμενης υποδομής πυροπροστασίας και μετέπειτα στη λήψη αποφάσεων για τα 

προτεινόμενα επιπρόσθετα μέτρα και έργα για ενίσχυση της πυροπροστασίας του  

οικοτόπου 9590*. 

Το κύριο κοινό στοιχείο είναι ότι οι επικρατούντες άνεμοι στα πέντε αυτά σημεία έναρξης 

έχουν κατεύθυνση προς την Κοιλάδα των Κέδρων. 

Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς υποδεικνύεται στους φωτογραφικούς χάρτες με τη 

φλόγα. Επίσης στους χάρτες έχει σημειωθεί και η κατεύθυνση του ανέμου. 

2.2.1 Μονασιήλακα 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Νότιοι-Νοτιοδυτικοί. Εάν η δασική 

πυρκαγιά επεκταθεί, στην περιοχή Μονασιήλακα όπου υπάρχει αντιπυρική λωρίδα, θα 

κινηθεί προς την περιοχή Θρούμποι καίγοντας έκταση 7 εκτάριων. Στην περίπτωση αυτή 

θα χρησιμοποιηθεί ο δρόμος της Πλατανιάς για να ελεγχθεί.  

Εάν η πυρκαγιά δεν αντιμετωπισθεί εκεί μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο από τρία σημεία:  

α) από τον ασφαλτόδρομο Μονασιήλακας – Κέδρων,  

β) από το σημείο Σελλάδι της Τρύπας όπου υπάρχει εξαγωγικός δρόμος αλλά και 

αντιπυρική λωρίδα η οποία θα πρέπει να καθαριστεί με εκσκαφέα άμεσα, να προχωρήσει 

προς Θρούμπους και να συνεχίσει εάν χρειαστεί να κατέβει μέχρι το δρόμο του Εξάρχη 

και  

γ) από το χωματόδρομο Μονασιήλακας – Εξάρχη.  

Η συνολική καμένη έκταση 94 εκτάρια. 

2.2.2 Ίλακας 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Νότιοι-Νοτιοδυτικοί. Εφόσον η πυρκαγιά 

δε σταματήσει στην αντιπυρική λωρίδα Ίλακα – Παμπέλων, θα γίνει προσπάθεια 
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ανακοπής από το δρόμο Μονασιήλακας – Εξάρχη – Γεφυριών. Αν η πυρκαγιά πάρει 

μεγαλύτερες διαστάσεις τότε θα ελεγχθεί από τον ασφαλτόδρομο Μονασιήλακας – 

Κέδρων, το δρόμο Μονασιήλακας – Γεφυριών και την διάνοιξη της αντιπυρικής λωρίδας 

Σελλάδι της Τρύπας – Θρούμποι – Εξάρχης. Συνολική καμένη έκταση 200 εκτάρια. 

 

 

Εικόνα 1. Σενάριο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μονασιήλακα 
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Εικόνα 2. Σενάριο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ίλακας 

2.2.3  Γεφύρι Ρούδια  

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Νότιοι. Εάν η πυρκαγιά ξεκινήσει από το 

Γεφύρι Ρούδια  πρόκειται για το πιο δύσκολο σενάριο με απρόβλεπτες επιπτώσεις: 

Η πυρκαγιά αρχίζει από  το Γεφύρι Ρούδια  κινείται βόρεια και εξαπλώνεται στα δύο 

κεντρικά αργάκια ανατολικά και δυτικά χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να πλησιάσει 

προσωπικό ή οχήματα για να την ανακόψουν. 

Στα Δυτικά η πυρκαγιά ακολουθεί το αργάκι τους Κούντουρους, οπότε μπαίνει στην 

περιοχή των Μαλών – Μούττη του Όνου. Ο δρόμος γύρω από τη Μούττη του Όνου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά είναι επικίνδυνο λόγω των μεγάλων κλίσεων και της 

πυκνής νεαρής βλάστησης. Στα Ανατολικά η πυρκαγιά μπαίνει στον ποταμό Ρούδια και 

προχωρά Βόρεια.  

Για να ανακοπεί η πυρκαγιά, μας παρέχεται μόνο μία ευκαιρία. Πίσω από την περιοχή 

του μεταλλείου των Μαλών όπου υπάρχει η αντιπυρική λωρίδα της Καμπολαόνας στα 

αριστερά του ποταμού Ρούδια και η οποία φθάνει μέχρι τον ποταμό. Ανατολικά του 

ποταμού υπάρχει η αντιπυρική της Κυπαρισσιάς η οποία ξεκινά από την περιοχή 

Κολλατζιάς και καταλήγει στον Ρούδια. Συνολική καμένη έκταση  750 εκτάρια. 
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Εικόνα 3. Σενάριο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Γεφύρι Ρούδια 

2.2.4 Άης Γιάννης 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Νοτιοδυτικοί. Η πυρκαγιά ξεκινά από τα 

σύνορα των αμπελιών του Αγίου Ιωάννη και τους γκρεμούς του Χανουτάρη και θα 

απειλήσει τη βλάστηση δεξιά και αριστερά από τους γκρεμούς του Χανουτάρη. Προς την 

πλευρά του δάσους υπάρχει η αντιπυρική λωρίδα του Χανουτάρη, η οποία θα βοηθήσει 

στο μέγιστο, ενώ η ύπαρξη κοπαδιού στην περιοχή βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην μείωση 

της καύσιμης ύλης. Η πυρκαγιά θα καταστρέψει έκταση 175 εκτάρια. 
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Εικόνα 4. Σενάριο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Άης Γιάννης 

2.2.5 Μυλικούρι 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Νότιοι. Η πυρκαγιά ξεκινά από το χωριό 

Μυλικούρι με νότιους ανέμους. Η πυρκαγιά θα ελεχθεί σε υφιστάμενο δρόμο που 

υπάρχει ΒΔ του χωριού καθώς και με τη διάνοιξη αντιπυρικής λωρίδας. Καμένη έκταση 

100 εκτάρια. 
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Εικόνα 5. Σενάριο έναρξης και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μυλικούρι 
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3 Περιγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης υποδομής 
πυροπροστασίας 

 

3.1 Προληπτικά μέτρα στα Κρατικά Δάση 

Στην πρόληψη συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται με 

σκοπό την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς. 

3.1.1 Εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας 

Η εφαρμογή της Δασικής Νομοθεσίας λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στο 

άναμμα φωτιάς και κατ’ επέκταση στην πρόκληση δασικών πυρκαγιών (Βλ. Παράρτημα IΙ 

– Διατάξεις Δασικής Νομοθεσίας σχετικά με δασικές πυρκαγιές).  

3.1.2 Διαφώτιση 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκτεταμένη εκστρατεία διαφώτισης του κοινού και κυρίως 

των νέων με διαλέξεις σε σχολεία, στρατόπεδα και άλλα οργανωμένα σύνολα από 

Λειτουργούς του Τμήματος Δασών. Επίσης, μεταδίδονται μηνύματα από το ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να είναι πιο 

προσεκτικό και να μη γίνεται πρόξενος δασικών πυρκαγιών. Σε επιλεγμένα σημεία εντός 

της κρατικής δασικής γης τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες σχετικά με τον κίνδυνο 

δασικών πυρκαγιών. Μέσω αυτής της εκστρατείας, το ευρύ κοινό ενημερώνεται για τα 

αίτια και τις συνέπειες των πυρκαγιών, αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλλει το 

κράτος για την προστασία του δάσους και της υπαίθρου. 

Οι δράσεις διαφώτισης του κοινού αποτελούν σημαντικό εργαλείο της πρόληψης 

δασικών πυρκαγιών. Η υλοποίησή τους από τους δασικούς υπαλλήλους των δασικών 

σταθμών εντός της περιοχής μελέτης αυξάνει την αποτελεσματικότητα τους ως μέτρο 

πρόληψης καθώς αυτοί γνωρίζουν με λεπτομέρεια την γεωγραφική κατανομή των 

επικίνδυνων για έναρξη πυρκαγιών σημείων σε συνάρτηση με τις τρέχουσες 

δραστηριότητες στην περιοχή. Η άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 

παραδασόβιων αυτών κοινοτήτων, η σωστή ενημέρωση αλλά και η υπενθύμιση των 

πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών συμβάλλουν στην ανάπτυξη δασικής 

συνείδησης και αύξησης της ευαισθητοποίησης των κατοίκων της γύρω περιοχής. Με τον 

τρόπο αυτό αναπτύσσονται καλές σχέσεις μεταξύ των δύο που ως αποτέλεσμα έχουν πιο 

αποτελεσματική πρόληψη.  

Η συνεργασία των τοπικών δασικών σταθμών με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης και 

κατ’ επέκταση με τους κατοίκους της γύρω περιοχής συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερη 

πρόληψη αλλά και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.  

Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών παρέχουν τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με στόχο τη μείωση των δασικών πυρκαγιών εντός της 
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περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα οι γεωργικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες 

κυνηγών, οι δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες, οι επισκέπτες στα δάση, αποτελούν 

ομάδες στις οποίες μπορεί να εστιάσουν οι δράσεις διαφώτισης.  

3.1.3 Εκδρομικοί / Κατασκηνωτικοί χώροι  

Με σκοπό την προσφορά ευκαιριών αναψυχής προς το ευρύ κοινό, αλλά και τη μείωση 

του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, έχουν κατασκευαστεί, σε κατάλληλα 

σημεία μέσα στα δάση εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι. Οι εκδρομείς, λόγω των 

προσφερόμενων διευκολύνσεων, συγκεντρώνονται στους οργανωμένους αυτούς χώρους 

και έτσι μειώνεται σχετικά ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών από την ανεξέλεγκτη 

διασπορά τους μέσα στα δάση. Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης και ειδικότερα 

εντός του κρατικού δάσους λειτουργούν 6 εκδρομικοί χώροι και 1 κατασκηνωτικός 

χώρος, οι οποίοι με βάση τον αριθμό των επισκεπτών ανά έτος, φαίνεται ότι καλύπτουν 

τις ανάγκες του κοινού για δασική αναψυχή.  

Επομένως η συντήρηση και η συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών δασικής 

αναψυχής με σύγχρονες διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες της περιοχής μελέτης, θα 

συμβάλουν στην ανάδειξη του δασικού πλούτου της περιοχής ταυτόχρονα πάντα με την 

πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 
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3.2 Ετοιμότητα για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 

Για σκοπούς ετοιμότητας για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών το Τμήμα Δασών 

διατηρεί κατάλληλη υποδομή αλλά και μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών 

πυρκαγιών εντός της περιοχής μελέτης. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η 

υποδομή πυροπροστασίας που συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα ετοιμότητας για 

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών κατά Δασικό Σταθμό που εμπίπτει στα όρια της 

περιοχής μελέτης. 

Πίνακας 3. Υποδομή πυροπροστασίας που συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα ετοιμότητας για 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών κατά Δασικό Σταθμό: 

Προληπτικά και 

προκατασταλτικά μέτρα 

στο Κρατικό Δάσος και στην 

ακτίνα 2 km από τα όρια του 

κρατικού δάσους 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΤΘΜΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ Σταυρός  

Ψώκας 
Κάμπος Παναγιά 

Άγιος 

Νικόλαος 
Δασικό 

Κολέγιο 

Αντιπυρικές λωρίδες (km) 25 134 37 22 42 218 

Δασικοί δρόμοι (km) 273 657 769 278 407 2384 

Πυροφυλάκια 1 2 1 1 0 5 

Θέσεις παρατήρησης 0 1 3 1 0 5 

Υδατοδεξαμενές 5 15 14 7 12 53 

Υδροστόμια 3 21 16 8 7 55 

Πηγές νερού 6 4 14 8 7 39 

Τηλεφωνικά κέντρα 0 0 0 0 0 0 

Αναμεταδότες 1 1 1 0 0 3 

Ελικοδρόμια 1 5 2 1 3 12 

Δασικοί σταθμοί 1 1 1 1 2 6 

Μετεωρολογικοί σταθμοί 1 1 5 0 1 8 

Συστήματα πυρασφάλειας 1 0 1 1 2 5 

 

3.2.1 Δίκτυο αντιπυρικών λωρίδων 

Οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν ως σκοπό τη διακοπή της συνέχειας της καύσιμης ύλης. Σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, οι αντιπυρικές λωρίδες επιβραδύνουν το ρυθμό εξάπλωσης της, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης να προσεγγίσουν το 

μέτωπο της φωτιάς και να την κατασβήσουν εύκολα και με ασφάλεια. Εντός των ορίων 

της περιοχής μελέτης καθώς και στη ευρύτερη δασική περιοχή εκτείνεται ένα δίκτυο 

αντιπυρικών λωρίδων συνολικού μήκους 218 km, ενώ το συνολικό μήκος το υφιστάμενου 

δικτύου αντιπυρικών λωρίδων εντός το κρατικού δάσους ανέρχεται σε 192 km. Το 

συνολικό μήκος και η κατά χώρο εξάπλωση του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικών 

λωρίδων στην περιοχή μελέτης κρίνεται επαρκές. Στην ευρύτερη δασική περιοχή 

περιμετρικά του οικότοπου 9590* το δίκτυο επίσης χαρακτηρίζεται ως επαρκές με 

εξαίρεση ένα σημείο στην περιοχή του Κάμπου.  
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3.2.2 Δίκτυο δασικών δρόμων  

Εντός των δασών υπάρχει ένα πυκνό οδικό δίκτυο το οποίο είναι αναγκαίο τόσο για τη 

διοίκηση και διαχείριση τους, όσο και για την προστασία τους από τις πυρκαγιές. Οι 

δασικοί δρόμοι παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις και 

διακίνηση του προσωπικού και των μέσων δασοπυρόσβεσης σε περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών. Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου που καλύπτει τα όρια του κρατικού 

δάσους ανέρχεται σε 1196 km ενώ το συνολικό μήκος που αναγράφεται στον Πίν. 3 και 

καλύπτει  επιπλέον και την ευρύτερη δασική περιοχή σε ακτίνα 2 km από τα όρια του 

κρατικού δάσους ανέρχεται σε 2384 . 

3.2.3 Παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών - Πυροφυλάκια / Θέσεις Παρατήρησης  

Τα πυροφυλάκια αποτελούν τα κύρια μέσα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών και 

αποσκοπούν στον άμεσο εντοπισμό των πυρκαγιών και στην έγκαιρη ενημέρωση του 

προσωπικού. Είναι τοποθετημένα σε κορυφές που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία της 

περιοχής μελέτης και επανδρώνονται την καλοκαιρινή περίοδο με έμπειρους 

παρατηρητές. Αποτελούν μόνιμες θέσεις παρατήρησης των δασών. Βρίσκονται στις 

ψηλότερες κορυφές των δασών και έχουν περιμετρική θέα μεγάλης εμβέλειας. 

Επανδρώνονται όλη την καλοκαιρινή περίοδο από ωρομίσθιο προσωπικό, τους 

πυροφύλακες. Οι πυροφύλακες είναι έμπειροι και γνώστες των τοπωνυμίων της περιοχής 

που καλύπτει το πυροφυλάκιο όπου εργάζονται. 

Τα πυροφυλάκια που λειτουργούν εντός της περιοχής μελέτης καλύπτουν επαρκώς όλη 

την περιοχή και εξυπηρετούν το σκοπό του άμεσου εντοπισμού και αναφοράς δασικών 

πυρκαγιών.  

Οι θέσεις παρατήρησης βρίσκονται σε σημεία του δάσους υψομετρικά χαμηλότερα από 

τα πυροφυλάκια, τα οποία επίσης παρέχουν περιμετρική θέα της περιοχής. Οι θέσεις 

παρατήρησης σε αντίθεση με τα πυροφυλάκια δεν είναι μόνιμες και μπορούν να 

αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της προστασίας των δασών. Τις θέσεις παρατήρησης 

επανδρώνουν δασοπυροσβέστες, συνήθως με μικρό πυροσβεστικό όχημα και σε 

περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν άμεσα προς κατάσβεσή της. Η περιοχή μελέτης θα 

μπορούσε να ενισχυθεί προς τα βορειοανατολικά με μία νέα θέση παρατήρησης στην 

τοποθεσία Καφίζηδες. 

Στον Πίνακα 4 φαίνονται τα παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται εντός 

της περιοχής μελέτης, διαχωρισμένα ανά τύπο παρατηρητηρίου. 

  



  

 
28 

Πίνακας 4. Παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών 

Τύπος 

Παρατηρητηρίου 
Δασικός Σταθμός Όνομα 

Πυροφυλάκια Παναγιάς Βουνί 

 Αγίου Νικολάου Κολλατζιά 

 Κάμπου Τράγωνας 

 Κάμπου Κάβαλλος 

 Σταυρός  Ψώκας Τρίπυλος 

Θέσεις Παρατήρησης 

Αγίου Νικολάου Κέφαλος 

Κάμπου Αετοφούλλι 

Παναγιάς Άγιος Ιωάννης 

Παναγιάς Ασπρογιά  

Παναγιάς Βρέτσια  

 

3.2.4 Παροχές νερού 

Για ταχύτερο εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό σε περίπτωση 

πυρκαγιάς, έχουν κατασκευαστεί υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα νερού) και έχουν 

εγκατασταθεί σε αυτές υδροστόμια. Πέραν τούτου, σε πολλά σημεία πάνω σε 

υδαταγωγούς που μεταφέρουν νερό από το δάσος για υδρευτικούς και αρδευτικούς 

σκοπούς, έχουν εγκατασταθεί υδροστόμια από όπου τα πυροσβεστικά οχήματα μπορούν 

επίσης να προμηθευτούν νερό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν επίσης φράγματα σε 

διάφορες περιοχές της Κύπρου για αποθήκευση νερού από όπου τα πτητικά 

πυροσβεστικά μέσα εφοδιάζονται με νερό σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Η κατά χώρο 

κατανομή τους στην περιοχή μελέτης φαίνεται στους σχετικούς χάρτες στο Παράρτημα ΙΙ, 

ενώ οι αριθμοί κατά δασικό σταθμό φαίνονται στον Πίν. 3. Η βορειοανατολική περιοχή 

του οικοτόπου 9590* θα μπορούσε να ενισχυθεί με κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής και 

εγκατάσταση ενός υδροστομίου. 

3.2.5 Περιπολίες 

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου οργανώνονται περιπολίες εντός της 

περιοχής μελέτης, συνήθως με μικρά πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίες έχουν ως 

πρώτιστο σκοπό την ανίχνευση πυρκαγιών και σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιών, την 

άμεση επέμβαση και κατάσβεση τους. Επίσης κατά τη διάρκεια των περιπολιών γίνεται 

και πληροφόρηση του κοινού καθώς επίσης και η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Οι 

διαδρομές των περιπολιών που πραγματοποιούνται εντός της περιοχής μελέτης 

αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

Τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της περιοχής μελέτης από τις Γερακιές μέχρι 

το Φράγμα Λεύκας, καλύπτονται από μια περιπολία που διεξάγεται σε καθημερινή βάση 

από περίπολο που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δάσους Κολεγίου. Στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης περιπολίες πραγματοποιούνται εντός των 
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διοικητικών ορίων του δασικού σταθμού Αγίου Νικολάου. Νότια και νοτιοδυτικά οι 

περιπολίες πραγματοποιούνται από προσωπικό του δασικού σταθμού Παναγιάς ενώ στα 

δυτικά από το δασικό σταθμό Σταυρού Ψώκας. Το βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης 

καλύπτεται από το δασικό σταθμό του Κάμπου. Παρακάτω περιγράφονται οι διαδρομές 

των περιπολιών με τα τοπωνύμια και ακολούθως απεικονίζονται στους σχετικούς χάρτες 

στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Η περιοχή μεταξύ του Κάμπου και του Σταυρού Ψώκας θα μπορούσε να ενισχυθεί με μια 

περιπολία, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης γύρω από τον οικότοπο 

9590*. 

Πίνακας 5. Περιπολίες για σκοπούς πυροπροστασίας 

ΔΑΣΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ 
Ποιοι πραγματοποιούν την 

περιπολία / Συχνότητα περιπολίας  

Δασικό 
Κολέγιο 

Δασικός Σταθμός Ορκόντα – Εκδρομικός 
Χώρος Ξεραργάκας – Καννούρες – Φράγμα 
Λεύκας – Βούλα – Ποταμός Ορκόντα – 
Πεδουλάς – Εκδρομικός χώρος Μάραθου – 
Σταυρούλια – Πρόδρομος – Εκδρομικός χώρος 
Φράκτη Προδρόμου – Πεδουλάς – Δασικός 
Σταθμός Ορκόντα 

Δασοπυροσβέστες / Καθημερινά 

Άγιος 
Νικόλαος 

Γεφύρι Ελιάς – Παλαπάσες - Αγία Μαρίνα - Αγία 
Άννα 

Δασικοί Λειτουργοί και Ανιχνευτές 
Πυρκαγιών / Κάθε Σαββατοκύριακο 

Τζιελεφός - Πέρα Βάσα και πίσω Δασοπυροσβέστες / Κάθε 
Σαββατοκύριακο 

Πλατύς – Διπλοπόταμα – Κομιτιτζή - Ξυσταρούδα 
και πίσω 

Δασοπυροσβέστες / Καθημερινά 

Παναγιά 

Παναγιά – Αναδιού – Ασπρογιά – 
Μονασιήλακα - Πάμπελα 

Δασικοί Λειτουργοί / Κάθε 
Σαββατοκύριακο 

Μονασιήλακα – Ίλακας - Πάμπελα Ανιχνευτές Πυρκαγιών / Κάθε 
Σαββατοκύριακο 

Αναδιού – Παναγιά - Μονασιήλακα 
και πίσω 

Δασοπυροσβέστες / Καθημερινά 

Σταυρός 
Ψώκας 

Ζαχαρκά-Τζιό-Αναδιού Δασοπυροσβέστες / Καθημερινά 

12 Ανέμοι – Κουντούρες – Κοιλάδα των 
Κέδρων - Σελλάδι Σταχτού – 12 Ανέμοι 

Δασοπυροσβέστες / Καθημερινά 

Κάμπος  

Κάμπος – Αγία Βαρβάρα-Καφίζηδες – 
Κοκκινόγκρεμος - Κάμπος 

Υπαλλήλοι και Ανιχνευτές Πυρκαγιών 
/ Κάθε Σαββατοκύριακο 

Κάμπος - 12 Ανέμοι - Μαύρες Συτζιές – 
Λιμνίτης - Κάμπος 

Δασοπυροσβέστες (Όποτε υπάρχουν 
διαθέσιμοι δασοπυροσβέστες και 
αυτοκίνητα) 

 

3.2.6 Τηλέφωνο αναφοράς δασικών πυρκαγιών   

Στο Τμήμα Δασών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή στον αριθμό 1407, μέσω της οποίας το 

κοινό μπορεί να πληροφορεί καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου και χωρίς την καταβολή 

τέλους, για την ύπαρξη δασικής πυρκαγιάς.  
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3.2.7 Δασικές τηλεπικοινωνίες 

Το Τμήμα Δασών διαθέτει ανεξάρτητο ασύρματο τηλεφωνικό δίκτυο με δυνατότητα 

παγκύπριας κάλυψης, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για το συντονισμό των 

πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. Όλοι οι δασικοί σταθμοί, δασικά παρατηρητήρια, πυροσβεστικά οχήματα και 

οχήματα μεταφοράς προσωπικού είναι εξοπλισμένα με σταθερά ραδιοτηλέφωνα. Επίσης 

όλοι οι δασικοί υπάλληλοι διαθέτουν φορητά ραδιοτηλέφωνα. Η καλή λειτουργία του 

υπάρχοντος δικτύου τηλεπικοινωνιών εντός της περιοχής μελέτης, παρέχει την 

απαραίτητη κάλυψη  σε όλη την περιοχή που εκτείνεται ο οικότοπος 9590*, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή. 

3.2.8 Δασοκομικοί χειρισμοί 

Το Τμήμα Δασών προβαίνει συστηματικά σε διάφορους δασοκομικούς χειρισμούς που 

στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου έκρηξης αλλά και του ρυθμού διάδοσης των 

πυρκαγιών. Οι πιο πάνω χειρισμοί περιλαμβάνουν κυρίως κλαδεύσεις, αραιώσεις και 

καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος πολυσύχναστων δασικών και υπεραστικών 

δρόμων και σε χώρους όπου ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών είναι μεγάλος. 

Οι δασοκομικοί χειρισμοί υλοποιούνται εντός των ορίων το οικοτόπου 9590* αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά του, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόληψη των 

δασικών πυρκαγιών.  

3.2.9 Ελικοδρόμια 

Η κατά χώρο κατανομή των ελικοδρομίων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή 

φαίνεται στους σχετικούς χάρτες στο Παράρτημα ΙΙ, ενώ η κατανομή κατά δασικό σταθμό 

φαίνεται στον Πίν. 3. Τα ελικοδρόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 

ανάγκης για την προσγείωση ελικοπτέρων για σκοπούς μεταφοράς προσωπικού, 

εφοδίων, και την μεταφορά τραυματιών.  

3.2.10 Μετεωρολογικοί Σταθμοί 

Εντός των κρατικών δασών έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών. Τα 

δεδομένα που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς αξιοποιούνται για 

την εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών. Η κατά χώρο κατανομή των μετεωρολογικών 

σταθμών που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης φαίνεται στους σχετικούς χάρτες στο 

Παράρτημα ΙΙ, ενώ η κατανομή κατά δασικό σταθμό φαίνεται στον Πίν. 3. 

3.2.11 Συστήματα πυρασφάλειας 

Συστήματα πυρασφάλειας είναι εγκατεστημένα σε δάση και άλλες δασικές εκτάσεις 

όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών (π.χ. εκδρομικοί χώροι). Τα 

συστήματα αυτά αποτελούνται από αριθμό πυροσβεστικών φωλιών οι οποίες 

τροφοδοτούνται με νερό από υφιστάμενους αγωγούς ή υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα 

νερού). Η γεωγραφική κατανομή των συστημάτων πυρασφάλειας που υπάρχουν στην 
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περιοχή μελέτης φαίνεται στους σχετικούς χάρτες στο Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ η κατανομή 

κατά δασικό σταθμό φαίνονται στον Πίν. 3. 
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3.3 Προσωπικό και μέσα δασοπυρόσβεσης 

3.3.1 Δασοπυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα δασοπυρόσβεσης 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται συνοπτικά το προσωπικό και τα μέσα δασοπυρόσβεσης 

των δασικών πυρκαγιών κατά Δασικό Σταθμό, εντός της περιοχής μελέτης ενώ η κατά 

χώρο κατανομή τους φαίνεται στους σχετικούς χάρτες στο Παράρτημα ΙΙΙ.  

Πίνακας 6. Δασοπυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα δασοπυρόσβεσης κατά Δασικό Σταθμό. 

Κατασταλτικά μέτρα ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

 
Σταυρός 
Ψώκας 

Κάμπος Παναγιά 
Άγιος 

Νικόλαος 
Δασικό 
Κολέγιο  

Δασικοί Υπάλληλοι 11 7 13 6 6 43 

Δασοπυροσβέστες 16 16 24 16 14 86 

Πυροφύλακες 4 6 4 2 0 16 

Χειριστές Πτητικών Μέσων 0 0 0 0 0 0 

Μεγάλα πυροσβεστικά  2 3 3 1 3 12 

Μικρά πυροσβεστικά 0 1 3 1 2 7 

Οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

6 6 10 5 7 44 

Μικρά Λεωφορεία 0 0 0 0 2 2 

Εκσκαφείς 1 0 0 0 0 1 

Φορτηγά 1 0 0 0 0 1 

Γεωργικοί Ελκυστήρες 1 0 1 0 0 2 

Προωθητές γαιών 1 1 0 0 0 3 

 

3.3.2 Σχέδια δράσης κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών 

Σε περίπτωση έκρηξης πυρκαγιάς μέσα ή κοντά στο δάσος, ενεργοποιούνται σχέδια 

δράσης κατάσβεσης πυρκαγιών. Τα σχέδια αυτά αναθεωρούνται ή / και βελτιώνονται 

ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα Σχέδια 

Δράσης που ισχύουν και εφαρμόζονται: 

 Σχέδιο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" – Αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς σε δάση  

 Σχέδιο "ΑΣΤΡΑΠΗ" – Άμεση επέμβαση για κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς 

 Σχέδιο για έκτακτα μέτρα ετοιμότητας 

Στο κάθε ένα από τα σχέδια που αναφέρονται πιο πάνω, καθορίζονται με λεπτομέρεια οι 

αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και των ατόμων που συμμετέχουν 
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στην κατάσβεση. Στόχος είναι η όσο το δυνατό γρηγορότερη επέμβαση και καταστολή 

κάθε πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια και ο περιορισμός των καταστροφών που 

προκαλούνται.  

Σύμφωνα με τη Δασική Νομοθεσία για τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται μέσα 

στα κρατικά δάση ή σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τις παρυφές του δάσους, την νομική, 

διοικητική και τεχνική ευθύνη φέρει το Τμήμα Δασών το οποίο προβαίνει στην 

κατάσβεση τους και όταν και όπου χρειαστεί ζητά την βοήθεια της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας κλπ. 

Για τις πυρκαγιές υπαίθρου, τη νομική και διοικητική ευθύνη φέρουν οι Επαρχιακές 

Διοικήσεις. Την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών αναλαμβάνει η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία η οποία όταν χρειαστεί ζητά την βοηθά του Τμήματος Δασών, της Εθνικής 

Φρουράς, της Αστυνομίας κλπ. Για την επιτυχή έκβαση της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς 

παίρνονται διάφορα μέτρα. 

3.3.3 Άλλος πυροσβεστικός εξοπλισμός 

Το Τμήμα Δασών παρέχει στο προσωπικό του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται τόσο ο ατομικός 

πυροσβεστικός εξοπλισμός (αντιπυρικές στολές, κράνη, άρβυλα κ.α.), όσο και άλλα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην κατάσβεση όπως πυροσβεστήρες ώμου, τσάπες, 

τσεκούρια, αλυσοπρίονα κ.α.  

3.3.4 Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες 

Υπάρχει μια άμεση και συνεχής συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δασών και των 

διάφορων υπηρεσιών του κράτους που εμπλέκονται στην πυρόσβεση, όπως την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, την Αστυνομία, την Πολιτική Άμυνα, 

την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Εθνική Φρουρά. Συνεργασία υπάρχει επίσης με 

την Πολιτική Αεροπορία, την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP), τις 

Βρετανικές Βάσεις (RAF) και τις Κοινοτικές Αρχές με σκοπό την άμεση ανίχνευση και 

παροχή βοήθειας σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

Συγκεκριμένα για την περιοχή μελέτης, η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως πολύ 

ικανοποιητική και είναι σαφώς πολύ σημαντική η διατήρησή της σε αυτό το επίπεδο. 

3.3.5 Εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης 

Η εθελοντική δράση στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης των δασικών 

πυρκαγιών είναι εξαιρετικής σημασίας. Κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά 

ο αριθμός των οργανωμένων εθελοντικών ομάδων δασοπυροσβεστών στην Κύπρο. Τα 

σώματα εθελοντών δασοπυροσβεστών εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται με κατάλληλο 

πυροσβεστικό εξοπλισμό και συμβάλλουν σημαντικά στις προσπάθειες κατάσβεσης των 

πυρκαγιών.  
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Κοινότητες που βρίσκονται εντός αλλά και εκτός της περιοχής μελέτης διαθέτουν 

εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης αλλά και πυροσβεστικό εξοπλισμό, κυρίως μικρά 

πυροσβεστικά οχήματα. Καταγράφονται αναλυτικά ανά κοινότητα όπως φαίνονται στον 

πιο κάτω πίνακα (Πίν. 7): 

                  Πίνακας 7. Εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης κατά κοινότητα (αλφαβητική σειρά): 

Μέσα/ Ιδιοκτήτες/ Εθελοντικές Ομάδες  Οικίας/Κινητό 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Χαραλάμπους Πάμπος 99639065 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΚΚΟΥ 

(Διαθέτουν πυροσβεστικό όχημα) Τηλ. 22390000 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ 

(Διαθέτει μικρό πυροσβεστικό όχημα) Τηλ. 26722457, 99543351) 

ΚΑΜΠΟΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Αντωνίου Αλέκος (Ομαδάρχης) 99440433 

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 

Λούκα Σοφοκλής  22942552 

ΔΑΣΙΣΕ  ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 99443385 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

Χαβάτζιας Ηλίας 22942248, 22942550 

Πέτρου Χριστόδουλος 22942418 

ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Ηλίας Αβραάμ (Ομαδάρχης)  99729452,99620068 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

Θεοδώρου Γεώργιος 26724029, 99560721 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Γεωργίου Σάββας (Ομαδάρχης) 99427467 

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

Λεάνδρου Μιχαήλ 26722603 

Χαραλάμπους Παναγιώτης 26722449 

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 

Ναύτης Μιχαλάκης  99632311 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

Λεάνδρου Μιχαήλ 26722603 
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3.3.6 Πτητικά μέσα 

Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης διαδραματίζουν σημαντικό και πολλές φορές καθοριστικό 

ρόλο, στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία 

διαθέτει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και αριθμό πυροσβεστικών ελικοπτέρων, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκμισθώνονται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου. Τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα εδρεύουν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας 

Πτητικών μέσων στη Λάρνακα. Σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών μπορεί να ζητηθεί 

βοήθεια σε πτητικά μέσα από τις Βρετανικές Βάσεις, καθώς και από άλλα κράτη. 

Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών εντός των ορίων της Δασικής Περιφέρειας Πάφου 

όπου βρίσκεται και ο υπό προστασία οικότοπος *9590, ο ανεφοδιασμός των 

πυροσβεστικών αεροπλάνων γίνεται στη στρατιωτική αεροπορική βάση στην Πάφο.  
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3.3.7 Μέτρα Προστασίας στα πλαίσια του έργου «Ολιστική διαχείριση του οικότοπου 
προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων 
– Κάμπος» - Δράση Γ.3 

Στον Πίνακα 8 αναγράφονται συνοπτικά κάποια μέτρα πυροπροστασίας τα οποία 

υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου. Τα εν λόγω μέτρα χωρίζονται σε μέτρα πρόληψης και σε 

μέτρα προκαταστολής δασικών πυρκαγιών.  

Πίνακας 8. Μέτρα Προστασίας στα πλαίσια του έργου «Ολιστική διαχείριση του οικότοπου 
προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» - Δράση Γ.3: 

 Περιοχή / Τοποθεσία Περίοδος υλοποίησης 

Μέτρα πρόληψης 

Περίπολο 
Παναγιά – Ρούδιας 

Κέδρα 

- Ιούνης – Σεπτέμβρης 

(2017, 2018, 2019, 2020) 

- Διάρκεια τουλάχιστον 

20 ημερών ανά έτος 

- Ώρες περιπόλου: 09:30-

16:00 

Εγκατάσταση 6 

ενημερωτικών / 

προειδοποιητικών 

πινακίδων 

Σελλάδι του Σταχτού, Κουντούρες, Κονύζι, 

Σελλάδι της Τρύπας, Μαζερή, Δίστρατο Βρυσί - 

Κύκκος 

- Ιούνιος 2017 

Μόνιμο κλείσιμο δρόμων 

συνολικού μήκους 10 Km 

(κατασκευή σιδερένιων 

πυλών) 

Γιοφύρκα, Παλαιχώρι, Καμαρόπευκος, Σελλάδι 

της Ελιάς, Εξάρχης 

- Για τα έτη 2018, 2019, 

2020 (γνωστοποίηση του 

κλεισίματος των 

δασικών δρόμων, μέσω 

της Επίσης Εφημερίδας 

της δημοκρατίας) 

Προ-κατασταλτικά μέτρα 

Ελεγχόμενη βοσκή από 

οικόσιτα ζώα 

Ρούδιας – Βρέτσια – Μαζερή  800 – 1000 ha 

Αριθμός ζώων και περίοδος βόσκησης: Βάση 

μελέτης βοσκοϊκανότητας (Δράση Α.4) 

- Για τα έτη 2018, 2019, 

2020 

Απομάκρυνση ξηράς 

βιομάζας 

Σύνολο έκτασης: 8 Km κατά μήκος του οδικού 

δικτύου. 

 

- Για τα έτη 2017, 2018, 

2019, 2020 κατά το μήνα 

Ιούνη. 

Κατασκευή αντιπυρικής 

λωρίδας 

Διαστάσεις: 300 m (μήκος) * 12 - 18 m (πλάτος) 

 

- Κατασκευή: Ιούνη 2018 

- Συντήρηση: Ιούνη 2019 

-2020 

Διευκόλυνση γρήγορης 

πρόσβασης των 

πυροσβεστικών 

οχημάτων 

Ίλακας – Δρόμος μήκους 1 km 

- Ιανουάριο 2018 

(επανάληψη με την 

παρέλευση 5 χρόνων) 

Κατασκευή δυο 

υδατοδεξαμενών 

Καμαρόπευκος και Μαζερή 

Χωρητικότητα: 90 τόνοι 
- Σεπτέμβριος 2018 



                                                                   

4 Προτεινόμενες Ενέργειες για αποτελεσματική μείωση του 
κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών 

 

4.1 Γενική περιγραφή προτεινόμενων ενέργειων για μείωση του κινδύνου πρόκλησης 
δασικών πυρκαγιών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια διαφαίνεται ότι 

τόσο ο οικότοπος 9590*, όσο και η ευρύτερη περιοχή μελέτης διαθέτουν συγκεκριμένη 

υποδομή πυροπροστασίας. Τα μέτρα πυροπροστασίας που προτείνονται πιο κάτω 

θεωρείται ότι σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα και αυτά που ήδη άρχισαν να 

υλοποιούνται μέσω του εν λόγω έργου, θα συμβάλουν στο μέγιστο στην πυροπροστασία 

του οικοτόπου 9590*. 

Στον τομέα της πρόληψης θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις 

διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με τις δραστηριότητες των κατοίκων 

των  παραδασόβιων κοινοτήτων, τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις κυνηγετικές 

εξορμήσεις που όπως αναφέρεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελούν σημαντικές 

αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυριότερη αιτία πυρκαγιών, σε σχέση με τον αριθμό των 

περιστατικών, στην περιοχή μελέτης είναι η πτώση κεραυνών, προτείνεται να 

τοποθετηθεί και να λειτουργεί σύστημα ανίχνευσης πτώσης κεραυνών, σε δύο σημεία, 

ένα στον Τρίπυλο και ένα στην περιοχή του Κάμπου.  

Το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών αποτελείται από την κεραία και την συσκευή 

ανίχνευσης που εγκαθίσταται εσωτερικά και συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή για 

την οπτικοποίηση και αποθήκευση των καταγραφών. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην 

διάδοση ράδιο κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας (7-15 kHz) που παράγονται κατά την 

εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων στην ατμόσφαιρα. Τα κύματα διαδίδονται σε 

αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων και λαμβάνονται από την κεραία η οποία εντοπίζει 

την κατεύθυνση του ορίζοντα από την οποία λαμβάνει το σήμα και ανάλογα με την 

ένταση του σήματος εκτιμάται η απόσταση εκπομπής. Οι καταγραφές της κατεύθυνσης 

και της απόστασης των ηλεκτρικών εκκενώσεων αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και μέσω ειδικού λογισμικού επεξεργάζονται και αποτυπώνονται σε 

γεωγραφικό χάρτη. 

Η περιοχή που εκτείνεται στη βόρεια πλευρά της ευρύτερης περιοχής μελέτης και η 

οποία διοικητικά υπάγεται στο Δασικό Σταθμό Κάμπου, χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης στην 

υποδομή πυροπροστασίας κυρίως στους τομείς της πρόληψης και προκαταστολής 

δασικών πυρκαγιών, γεγονός που τεκμηριώνεται και από την ανάλυση των στατιστικών 

στοιχείων δασικών πυρκαγιών στο Κεφ. 2. Παρακάτω προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα 

πυροπροστασίας με σκοπό την ενίσχυση της εν λόγω περιοχής. 
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Συγκεκριμένα προτείνονται η κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας συνολικού μήκους 300 m, 

η κατασκευή μιας θέσης παρατήρησης, η κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής 

χωρητικότητας 90 m3, η εγκατάσταση ενός υδροστομίου και η ενίσχυση της 

παρακολούθησης της περιοχής με την υιοθέτηση μιας επιπλέον διαδρομής περιπολίας 

στην περιοχή μεταξύ Κάμπου και Κοιλάδας των Κέδρων, καθώς και η αγορά τριών μικρών 

πυροσβεστικών οχημάτων.  

Επιπλέον στη βορειοανατολική πλευρά της περιοχής μελέτης στην περιοχή Ορκόντα – 

Σάρακου και Μαζερής – Ρούδια – Πέρα Βάσας, προτείνεται η εφαρμογή δασοκομικών 

χειρισμών κατά μήκος των κύριων δασικών δρόμων σε συνολική απόσταση 55 km. Στην 

περιοχή Έμνες – Σελλάδι της Πουφούς προτείνεται το κόψιμο χόρτων κατά μήκος των 

κύριων δασικών δρόμων σε συνολική απόσταση 23 km. Οι δράσεις αυτές θα 

εφαρμόζονται σε ετήσια βάση στις αρχές της καλοκαιρινής περιόδου. Επιπλέον 

προτείνεται βελτίωση του δασικού δρόμου που οδηγεί προς το πυροφυλάκιο του 

Τριπύλου.  

Επίσης προτείνεται η εγκατάσταση ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού εντός των 

διοικητικών ορίων για ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής δεδομένων για 

αξιολόγηση του κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών. 

Στον Πίνακα 9 αναγράφονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα για ενίσχυση της 

πυροπροστασίας, τα οποία απεικονίζονται και στο Χάρτη 10.  

Πίνακας 9. Προτάσεις για ενίσχυση της υποδομής πυροπροστασίας κατά Δασικό Σταθμό και κοστολόγηση: 

 

Προληπτικά και 
προκατασταλτικά 

μέτρα 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΤΘΜΟΙ 
Κόστος 

€ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σταυρός 
Ψώκας 

Κάμπος Παναγιά 
Άγιος 

Νικόλαος 
Δασικό 
Κολέγιο 

Τοποθεσία  

Αντιπυρικές λωρίδες 
(km) 

 0,3    €1000 Απλίκι 

Βελτίωση δασικού 
δρόμου (km) 

  2,2   € 10.000 Τρίπυλος 

Θέσεις παρατήρησης  1    € 30.000 Καφίζηδες 

Υδατοδεξαμενές  1    € 25.000 Ματσιμάς 

Υδροστόμια  1    € 200 Ματσιμάς 

Αυτόματοι 
Μετεωρολογικοί 
σταθμοί 

  1   € 5.000 Μαλά 

Σύστημα ανίχνευσης 
κεραυνών  

1 1    € 10.000 
Στα πυροφυλάκια 
του Τριπύλου και 
του Τράγωνα 

Δασοκομικά μέτρα 
(εκτάρια) 

1 5 10 1 4 
€ 210.000 
/ έτος 

Κατά μήκος κύριων 
δασικών δρόμων 

Κόψιμο Χόρτων      
€ 11.000 / 
έτος 

Κατά μήκος κύριων 
δασικών δρόμων  

Περιπολίες 
 

 1    
€ 20.000 / 
έτος 

Κάμπος - Σελλάδι 
Σταχτού - 12 
Ανέμους 

Κατασκευή 
αεροδιαδρόμου 

 € 400.000 
Μήκος περίπου 1 
km στην Περιοχή 
Λυσού 

ΣΥΝΟΛΟ € 722.200  
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Στον τομέα της καταστολής δασικών πυρκαγιών, οι προτάσεις επικεντρώνονται α) στην 

ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την προστασία του δάσους και 

την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και β) στην ενίσχυση των επίγειων μηχανοκίνητων 

μέσων που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών (Πίν.10). 

Η μη ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων πιο κοντά στο 

Δάσος Πάφου, οδηγεί σε μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών ρίψεων από τα 

πτητικά μέσα σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Για μείωση του χρόνου 

μεταξύ δύο διαδοχικών ρίψεων από τα πτητικά μέσα, προτείνεται η κατασκευή της 

κατάλληλης επί εδάφους υποδομής στην ευρυτερη περιοχή της Λυσού. Για τη βελτίωση 

της οργάνωσης κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών καθορίστηκαν τρία σημεία 

συγκέντρωσης δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στις Κουντούρες, στο Σελλάδι της Ελιάς 

και στο Σελλάδι του Σταχτού (Χάρτης 10). 

Πίνακας 10. Προτάσεις για ενίσχυση της υποδομής πυροπροστασίας κατά Δασικό Σταθμό και κοστολόγηση: 

Κατασταλτικά 
μέτρα 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Σταυρός 
Ψώκας 

Κάμπος Παναγιά 
Άγιος 

Νικόλαος 
Δασικό 
Κολέγιο  

 

Δασικοί 
Υπάλληλοι 

 5    €174.075 
/ έτος 

5 x € 34.815/ 
έτος 

Δασοπυροσβέστες 

 8   4 € 144.000 / 
έτος 

12 x € 12.000 / 
έτος 

Μεγάλα 
πυροσβεστικά  

  1   € 200.000  

Μικρά 
πυροσβεστικά 

2 1  1  € 360.000 4 x € 90.000 

Οχήματα 
μεταφοράς 
προσωπικού 

 2  1 1 € 100.000 4  x  € 25.000  

Φορτηγά 
  1   € 110.000  

Προωθητές γαιών 
  1   € 200.000  

Καθορισμός 
σημείων 
συγκέντρωσης 
δασοπυροσβεστικών 
δυνάμεων  

 1 2   - 

Κουντούρες, 
Σελλάδι της 

Ελιάς, Σελλάδι 
του Σταχτού 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 1.288.075  

 

Περίληψη  
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Η εκπόνηση σχεδίου πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* ως βασικό στόχο έχει την 

προστασία του οικότοπου από τις δασικές πυρκαγιές. Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή 

εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα του, με την 

καταστροφή μέρους ή και όλου του οικοτόπου. 

Βασικά μέρη του σχεδίου πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* αποτελούν α) ο 

εντοπισμός πιθανών αιτιών πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς μέσω της ανάλυσης 

στατιστικών στοιχείων δασικών πυρκαγιών που τηρεί το Τμήμα Δασών και η κατάρτιση 

σεναρίων έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών που μπορεί να απειλήσουν τον 

οικότοπο 9590*, β) η περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών 

πυροπροστασίας και γ) η υποβολή εισηγήσεων για την προστασία του οικοτόπου 9590* 

από ένα τυχαίο γεγονός δασικής πυρκαγιάς.  

Αρχικά έγινε περιγραφή των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης με επίκεντρο τον οικότοπο 9590*. Ακολούθως έγινε η 

αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών βάσει ανάλυσης 

στατιστικών δεδομένων δασικών πυρκαγιών για την περιοδο 1960 – 2016. Κατόπιν 

καταρτίστηκαν σενάρια έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή Natura 

«Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος». Τα αποτελέσματα αποτέλεσαν τη βάση για την υποβολή 

των εισηγήσεων για την προστασία του οικότοπου 9590* από τις δασικές πυρκαγιές. 

Άλλη σημαντική παράμετρος του παρόντος σχεδίου πυροπροστασίας, ήταν η περιγραφή 

και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής πυροπροστασίας στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, εντός της αρμοδιότητας του Τμήματος Δασών. Μέσω της αξιολόγησης 

διαφάνηκαν οι ανάγκες στους τομείς της πρόληψης, της προκαταστολής και της 

καταστολής δασικών πυρκαγιών. 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω καθορίστηκαν προτεινόμενες ενέργειες για αποτελεσματική 

μείωση του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στον οικότοπο 9590*. Οι 

προτεινόμενες ενέργειες, γεωγραφικά, τοποθετούνται και εκτός ορίων του οικότοπου, 

καλύπτοντας όλη την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων - Κάμπος. Επίσης 

οι προτεινόμενες ενέργειες έχουν κοστολογηθεί και ταυτόχρονα απεικονίζονται σε χάρτη 

ως παράρτημα. 
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Abstract  

The elaboration of a fire protection plan for the habitat type 9590* aims to the effective 

reduction of forest fire risk. The occurrence of a forest fire incident near or within the 

habitat, may threaten its viability due to partial or, even worse, total destruction. 

The fire protection plan consists of three main parts, as mentioned below: a) the 

description and assessment of the most likely forest fire causes, based on an analysis of 

forest fire statistical data which afterwards  were used for the establishment of five forest 

fire scenarios in areas located around the habitat type 9590*, b) the existing situation 

analysis and evaluation of the forest fire infrastructure and other forest fire protection 

measures implemented, and c) the elaboration of recommendations in infrastructure and 

other actions which need to be applied for an integrated protection of the habitat against 

its most vital thread, the forest  fire. 

Initially, a detailed description of the possible forest fire causes was made covering an 

area geographically located within and around the habitat type 9590*. Following, the 

assessment of the forest fire causes was made, based on data extracted from the 

Department of Forests’ Database. The data which covered the period 1960 – 2016 were 

analyzed statistically. The establishment of five forest fire scenarios followed. The selected 

areas are located around the habitat type 9590*, covering the whole Natura 2000 site 

“Koilada Kedron – Kampos”. The recommendations discussed in the next chapter of the 

protection plan, regarding the protection measures against forest fires, resumed based on 

this assessment.    

In the next chapter, a detailed existing situation analysis and evaluation of the forest fire 

infrastructure and other forest fire protection measures implemented by the Department 

of Forests was given. The evaluation revealed the needs in the areas of prevention, pre-

suppression and suppression of forest fires. 

Summarizing, in the last chapter the actions needed and infrastructure for effective 

reduction of risk of forest fires in habitat type 9590* are recommended. These 

recommendations are located within and around the habitat type 9590*, covering the 

whole Natura 2000 site “Koilada Kedron – Kampos” where the actual risk lies due to 

higher human activity. All the recommended measures which have also been costed and 

mapped, are presented in the annex. 
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Παράρτημα I 
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1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗN ΜΟΝΑΣΙΗΛΑΚΑ 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 

Υπόθεση: Εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 1500 μ. ΒΔ της Άνω Παναγιάς στη θέση 

Μονασιήλακα.  

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση πυρκαγιάς:   

 Άνεμος:    30 km/h 

 Κατεύθυνση ανέμου:    ΝΔ 

 Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης:  5 % 

Σημείωση: Η επιλογή ΝΔ ανέμου δικαιολογείται τόσο από τη γενικότερη κατεύθυνση των 

ανέμων στην περιοχή κατά τη θερινή περίοδο όσο και από την εμφάνιση κατά τις 

μεταμεσημβρινές ώρες ανέμων προς τα ανάντι της πλαγιάς (upslope winds) που με 

δεδομένη την έκθεσή της έχουν Δ-ΝΔ συνιστώσα. Σε περίπτωση συνοπτικού ανέμου με 

ανατολική κατεύθυνση, η πυρκαγιά θα κατευθυνόταν, με τη βοήθεια και της κλίσης, προς 

την Άνω Παναγιά όπου όμως θα ήταν σχετικά εύκολος ο έλεγχός της λόγω της ύπαρξης 

δρόμων και αγροτικών καλλιεργειών (εικόνα 1). Οι κάτοικοι της κοινότητας δεν 

αναμένεται να κινδυνέψουν καθώς γενικά υπάρχει καλή πρόσβαση και το κέντρο του 

οικισμού έχει περιορισμένη ποσότητα βλάστησης, όμως θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν 

μεμονωμένες κατοικίες στα όρια του οικισμού. 

Σημείο έναρξης πυρκαγιάς (Ε):  

 Γεωγραφικό Πλάτος: 34°55'25.40"Β 

 Γεωγραφικό Μήκος: 32°38'54.15"Α 

 Υψόμετρο: 715 μ 

 

Εικόνα 1. Σενάριο κίνησης πιθανής πυρκαγιάς στον Μονασιήλακα και τρόπου 

αντιμετώπισής της. 
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Με τις προαναφερθείσες συνθήκες η πυρκαγιά αναμένεται να εξαπλωθεί 

Βορειοανατολικά κατά σειρά από το σημείο έναρξης (Ε) στα σημεία P1, P2, P3, P4, P5, και 

P6 διανύοντας μία απόσταση 1654 μέτρων (εικόνα 1). Το παρουσιαζόμενο στην εικόνα 

σχήμα της περιμέτρου είναι σύμφωνο με το γενικά ελλειπτικό σχήμα που λαμβάνουν οι 

πυρκαγιές λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της πολυσχιδούς τοπογραφίας. Εάν δεν 

αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αρχικής προσβολής, και αν δεν ελεγχθεί το μέτωπο μέχρι 

να φθάσει στο σημείο P6 είναι πιθανό να κινδυνεύσει η Κοιλάδα των Κέδρων και να 

απαιτηθούν προσπάθειες δασοπυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας. Επομένως, το ζητούμενο 

είναι να ελεγχθεί η πυρκαγιά πριν περάσει το μέτωπο το σημείο P6.  

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση της καύσιμης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, οι 

τύποι καύσιμης ύλης αντιστοιχίστηκαν σε μία σειρά μοντέλων καύσιμης ύλης για τους 

οποίους έγιναν υπολογισμοί συμπεριφοράς για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (υγρασία 

λεπτής καύσιμης ύλης 5%, ταχύτητα ανέμου 30 km/h, κλίση 40%) (Πίνακας 1).  

Μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων E, P1,… P6 και το υψόμετρο στο Google 

Earth, και προβλέποντας τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την κίνηση από σημείο σε 

σημείο με βάση την καύσιμη ύλη και την κλίση, δημιουργήθηκε ο πίνακας 2 

Πίνακας 1. Τυπική μέση χειρότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες 

στην περιοχή μελέτης. 

Μοντέλο καύσιμης ύλης 

Κωδικός 

μοντέλου 

κ.υ. 

Ταχύτητα   

εξάπλωσης  

(km/h) 

Μήκος 

 Φλόγας  

( m) 

Υψηλοί πυκνοί θάμνοι K61 4,6 12,5 

Θάμνοι μέσου ύψους και κάλυψης K62 2,7 7,2 

Αραιοί και χαμηλοί θάμνοι K63 2,4 6,7 

Βελονοτάπητας πευκοδασών με λίγους θάμνους K64 2,1 2,9 

Αγροτικές εκτάσεις με λίγους θάμνους K65 2,8 5,9 

Αγροτικές εκτάσεις με χόρτα  K66 3,4 1,6 

Βελονοτάπητας πευκοδασών K77 0,3 1,1 

 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς στον Μονοσιήλακα 

Σημεί
ο 

Υψό-
μετρ
ο (m) 

Εξάπλ
ω-ση 

Απόστ
α-ση 
(m) 

Διαφορά 
υψομέτρο

υ (m) 

Κλίσ
η 

(%) 

Μοντέλ
ο 

καύσι-
μης 

Ταχύ-
τητα 

εξάπλ
ω-σης 
(km/h) 

Χρόνο
ς από 
έναρξ

η 
(min) 

Μήκο
ς 

φλόγα
ς (m) 

ύλης 

E 715                 

P1 714 E-P1 116 -1 -1 Κ66 3,4 2,0 1,6 

P2 764 P1-P2 464 50 11 K62 2,6 12,8 7,1 
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P3 763 P2-P3 26 -1 -4     15,8   

P4 703 P3-P4 343 -60 -17 K62 2,6 23,7 7,1 

P5 752 P4-P5 287 49 17 K63 2,3 31,2 6,5 

P6 829 P5-P6 418 77 18 K62 2,6 40,8 7,1 

      1654            

 

Οι τιμές ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για κλίσεις εδάφους μικρότερες από 

40% ελήφθησαν από του πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την πρόβλεψη 

συμπεριφοράς με το BehavePlus και περιλαμβάνονται στο αρχείο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΟΔΟΣ 2018.docx». Για την εξάπλωση προς τα κατάντη 

η κλίση λαμβάνεται ίση με 0%. 

Αντιμετώπιση 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η πυρκαγιά θα κινηθεί 

αρχικά σε αγροτική έκταση με χόρτα και λίγα φρύγανα. Η ταχύτητα της εξάπλωσης θα 

εξαρτηθεί από τη εξάπλωση στα χόρτα (μοντέλο καύσιμης ύλης Κ66) και προβλέπεται στα 

3,4 km/h (με άνεμο 30 km/h, κλίση εδάφους 0%  και υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης 5 %). 

Το προβλεπόμενο μήκος φλόγας θα είναι 1,6 m, οπότε εάν υπάρξει άμεση επέμβαση η 

κατάσβεση θα είναι εύκολη. Θεωρητικά ο χρόνος για να φθάσει η πυρκαγιά στο P1 

διανύοντας απόσταση 116 μέτρων περίπου, είναι 2 λεπτά. Όμως καθώς η θέση έναρξης 

δεν είναι δεδομένη (αποτελεί υπόθεση του σεναρίου) και η πυρκαγιά επιταχύνει 

σταδιακά, εάν υπάρξει επέμβαση σε 5 λεπτά περίπου, είναι δυνατός ο έλεγχος πριν μπει 

η πυρκαγιά στο πευκοδάσος ή πριν προχωρήσει σε αυτό. 

Από το σημείο P1 και μέχρι το P2 η πυρκαγιά θα εξαπλωθεί σε πευκοδάσος θέτοντας σε 

κίνδυνο και τον χώρο αναψυχής (μπλε περίγραμμα στην εικόνα 1) όπου, ιδίως στην 

περίπτωση που υπάρχουν επισκέπτες, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα προστασίας. 

Στο σημείο P2 η πυρκαγιά θα φθάσει σε περίπου 13 λεπτά από την έναρξη (πίνακας 2) 

και θα συναντήσει αντιπυρική ζώνη στην οποία μπορεί να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. 

Το προβλεπόμενο μήκος φλόγας εφόσον δεν εξελιχθεί η πυρκαγιά σε ενεργή πυρκαγιά 

κόμης κατά την προς τα άνω εξάπλωσή της προς την αντιπυρική ζώνη είναι περίπου 7 m. 

Το πλάτος της ζώνης κατά την κατεύθυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς  είναι 26 

περίπου m (απόσταση σημείων P2 έως P3  στον πίνακα 2). Με δεδομένο ότι το πλάτος 

της αντιπυρικής είναι σαφώς υπερδιπλάσιο του μήκους φλόγας, και η θέση της είναι  σε 

τοπική κορυφογραμμή, η πυρκαγιά δεν θα περάσει με απευθείας επαφή της φλόγας με 

τη βλάστηση στην άλλη πλευρά του διακένου. Όμως θα υπάρχουν καύτρες οπότε χωρίς 

παρουσία δασοπυροσβεστών οι πιθανότητες είναι αρκετές η πυρκαγιά να συνεχίσει το 

δρόμο της με κάποια καθυστέρηση (προβλέπονται 3 λεπτά καθυστέρηση στο πίνακα 2). 

Εάν φθάσουν δασοπυροσβεστικά οχήματα εγκαίρως η δυνατότητα αντιμετώπισης του 

μετώπου θα είναι οριακή καθώς η απόσταση που θα μπορούν να σταθούν οι 

δασοπυροσβέστες μπροστά στις φλόγες είναι περίπου 4 φορές το ύψος της φλόγας (που 

είναι μικρότερο από το μήκος της), δηλαδή περίπου 20-25 m, όσο και το πλάτος της 
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αντιπυρικής ζώνης. Εάν το πυροσβεστικό όχημα φέρει δασοπυροσβεστικό κανόνι τότε οι 

πιθανότητες ελέγχου θα είναι βελτιωμένες. Επέμβαση εναέριων μέσων θα μπορούσε να 

παίξει καθοριστικό ρόλο. 

Στο σημείο P4, η βλάστηση είναι σχετικά αραιότερη και η κλίση πολύ μικρή,  αλλά δεν 

είναι δυνατή η γρήγορη πρόσβαση γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Έτσι, η δεύτερη 

προτεινόμενη γραμμή άμυνας (εικόνα 1) είναι στο σημείο P5, στο οποίο υπάρχει 

πρόσβαση με δασόδρομο. Η κλίση κατάντη αυτού είναι σχετικά μικρή (17%) όμως 

χρειάζεται προσοχή η ρεματιά που ξεκινάει δεξιά του άξονα εξάπλωσης και έχει 

πυκνότερη βλάστηση. Με δεδομένο όμως αυτόν τον κίνδυνο και το ότι ο δρόμος δεν 

είναι αρκετού πλάτους, η άμυνα κατά μήκος αυτού του δασόδρομου μπορεί να επιτύχει 

μόνο αν υπάρχει ισχυρή αεροπορική υποστήριξη με καλό συντονισμό. Αλλιώς, είναι 

προτιμότερη η επιλογή της τρίτης γραμμής άμυνας στη θέση P6.  

Η τρίτη γραμμή άμυνας είναι σε τοπική κορυφογραμμή κάτι που ευνοεί στην 

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς καθώς εκεί η βλάστηση είναι αραιότερη. Και σε αυτή τη 

θέση όμως αναμένεται να φθάσει με σημαντική ένταση η πυρκαγιά, ιδίως μέσα από τη 

ρεματιά δεξιά του άξονα E-P5. Το προβλεπόμενο μήκος φλόγας των 7,1 m, μεγαλύτερο 

από ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί από επίγειες δυνάμεις μέσα στη βλάστηση (λόγω της 

έλλειψης αντιπυρικής ζώνης), κάνει και εδώ δύσκολη τη δασοπυρόσβεση, οπότε θα 

χρειαστεί οπωσδήποτε σημαντική συμβολή εναέριων μέσων. 

Με βάση τον πίνακα 2, η πυρκαγιά θα φθάσει στο σημείο P6 σε 40,8 λεπτά περίπου μετά 

την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Λαμβάνοντας υπόψη μία μικρή (λόγω των ακραίων 

συνθηκών) αρχική καθυστέρηση λόγω της φάσης της αρχικής επιτάχυνσης, ο σχεδιασμός 

πρέπει να θεωρήσει ότι επαρκείς δυνάμεις θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο P6 σε 40-

45 λεπτά από την έναρξη.  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, φθάνοντας στην τρίτη γραμμή άμυνας (κόκκινη γραμμή) το 

μέτωπο της πυρκαγιάς θα έχει μήκος έως και 2100 m. Με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή 

η τοποθέτηση οχημάτων στην κορυφογραμμή θα απαιτηθεί η δημιουργία 

εγκαταστάσεων σωλήνων ξεκινώντας από οχήματα που θα πλησιάσουν από τρεις 

διαφορετικούς δρόμους. Θεωρώντας ότι για αντιμετώπιση του σημαντικού θερμικού 

φορτίου το πλήρωμα κάθε οχήματος δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά 

περισσότερα από 150-200 m μετώπου, για τον έλεγχο του μετώπου των 2100 m θα 

απαιτηθούν τουλάχιστον 12 π/ο. Επίσης, θα είναι σημαντική η συμβολή εναερίων μέσων 

για μείωση της έντασης της πυρκαγιάς κατά τον χρόνο άφιξης του μετώπου στο P6. 

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν δεν ελεγχθεί η πυρκαγιά μέχρι το σημείο P1, τον 

χώρο αναψυχής και το σημείο P2, δηλαδή με άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων σε 11 

λεπτά, θα εξελιχθεί σε πολύ δύσκολο περιστατικό. Επομένως πρώτος στόχος είναι η κατά 

το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πρώτης προσβολή.  
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Με τις παρούσες θέσεις οχημάτων αναμένεται η άφιξη στο χώρο έναρξης της πυρκαγιάς 

μικρού π/ο σε περίπου 8 λεπτά και μεγάλου π/ο σε 10 λεπτά. Όπως προαναφέρθηκε, 

στόχος θα πρέπει να είναι τα 5 λεπτά για έλεγχο πριν η πυρκαγιά εξαπλωθεί στο δάσος 

ενώ τα 10-12 λεπτά για προσπάθεια ελέγχου στην αντιπυρική ζώνη (P2) αν και φαίνονται 

ότι συμπίπτουν με την άφιξη μεγάλου π/ο, δεν σημαίνουν εξασφάλιση ελέγχου. Το 

πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να φθάσει σύντομα και δεύτερο μεγάλο π/ο. 

Σαν απόρροια της παραπάνω ανάλυσης πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα: 

 Ταχείας άφιξης δεύτερου μεγάλου π/ο σε λιγότερο από 12-15 λεπτά. 

 Διατήρησης της αντιπυρικής ζώνης (P2, P3) σε πολύ καλή κατάσταση (πρόσβασης, 

καθαρισμού) 

 Βελτίωσης της πρόσβασης μέσω του δρόμου που διέρχεται από το P4. 

 Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 25-30 m στην κορυφογραμμή στην οποία 

βρίσκεται η τρίτη γραμμή άμυνας με εξασφάλιση πρόσβασης π/ο σε αυτή.  

Προφανώς οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω ως προς τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 

στηρίζονται σε ορισμένες γενικεύσεις και σε μοντέλα που δεν μπορούν να προσφέρουν 

εγγυημένη ακρίβεια. Ωστόσο, προβλέπουν μία τάξη μεγέθους των απαιτούμενων 

δυνάμεων και του χρόνου αντίδρασης που επιτρέπει συγκρίσεις με τις διαθέσιμες 

δυνάμεις και τους χρόνους κίνησής τους ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευθετήσεις 

όπου χρειάζεται.  
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2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟN ΙΛΑΚΑ 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 

Υπόθεση: Εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 2000 μ. δυτικά της Άνω Παναγιάς και 500 μ 

δυτικά από το σημείο έναρξης πυρκαγιάς που αναλύθηκε στο σενάριο για τη θέση 

Μονοσιήλακας.   

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση πυρκαγιάς:   

 Άνεμος:    30 km/h 

 Κατεύθυνση ανέμου:    ΝΔ (όπως και στο σενάριο για τον Μονοσιήλακα) 

 Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης:  5 % 

Σημείο έναρξης πυρκαγιάς (Ε):  

 Γεωγραφικό Πλάτος: 34°55'25.74"Β 

 Γεωγραφικό Μήκος: 32°39'13.98"Α 

 Υψόμετρο: 672 μ 

 

Εικόνα 1. Σενάριο κίνησης πιθανής πυρκαγιάς στον Ίλακα και θέσεις αντιμετώπισής της. 

Με τις προαναφερθείσες συνθήκες η πυρκαγιά αναμένεται να εξαπλωθεί 

Βορειοανατολικά κατά σειρά από το σημείο έναρξης (Ε) στα σημεία I1, I2, I3, I4 και I5 

διανύοντας μία απόσταση 1476 μέτρων (εικόνα 1). Στην πορεία της αρχικά θα συναντήσει 

αρκετούς δρόμους που προσφέρουν πρόσβαση και μπορούν να διευκολύνουν την αρχική 

προσβολή, αρκεί η άφιξη των π/ο να γίνει εγκαίρως. Έτσι η εκτίμηση της ταχύτητας 

εξάπλωσης της πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
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Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση της καύσιμης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, οι 

τύποι καύσιμης ύλης αντιστοιχίστηκαν σε μία σειρά μοντέλων καύσιμης ύλης για τους 

οποίους έγιναν υπολογισμοί συμπεριφοράς για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (υγρασία 

λεπτής καύσιμης ύλης 5%, ταχύτητα ανέμου 30 km/h, κλίση 40%) (Πίνακας 1).  

Μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων E, Ι1,… Ι5 και το υψόμετρο στο Google 

Earth, και προβλέποντας τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την κίνηση από σημείο σε 

σημείο με βάση την καύσιμη ύλη και την κλίση, δημιουργήθηκε ο πίνακας 2 

Πίνακας 1. Τυπική μέση χειρότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες 

στην περιοχή μελέτης. 

Μοντέλο καύσιμης ύλης 

Κωδικός 

μοντέλου 

κ.υ. 

Ταχύτητα   

εξάπλωσης  

(km/h) 

Μήκος 

 Φλόγας  

( m) 

Υψηλοί πυκνοί θάμνοι K61 4,6 12,5 

Θάμνοι μέσου ύψους και κάλυψης K62 2,7 7,2 

Αραιοί και χαμηλοί θάμνοι K63 2,4 6,7 

Βελονοτάπητας πευκοδασών με λίγους θάμνους K64 2,1 2,9 

Αγροτικές εκτάσεις με λίγους θάμνους K65 2,8 5,9 

Αγροτικές εκτάσεις με χόρτα  K66 3,4 1,6 

Βελονοτάπητας πευκοδασών K77 0,3 1,1 

 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς στον Ίλακα 

Σημεί
ο 

Υψό-
μετρ
ο (m) 

Εξάπλ
ω-ση 

Απόστ
α-ση 
(m) 

Διαφορά 
υψομέτρο

υ (m) 

Κλίσ
η 

(%) 

Μοντέλ
ο 

καύσι-
μης 

Ταχύ-
τητα 

εξάπλ
ω-σης 
(km/h) 

Χρόνο
ς από 
έναρξ

η 
(min) 

Μήκο
ς 

φλόγα
ς (m) 

ύλης 

E 672                 

I1 673 E-I1 100 1 1 K61 4,4 1,4 12,2 

I2 696 I1-I2 110 23 21 K62 2,6 3,9 7,1 

I3 675 I2-I3 340 -21 -6 K62 2,6 11,7 7,1 

I4 743 I3-I4 346 68 20 K62 2,6 19,7 7,1 

I5 831 I4-I5 580 88 15 K62 2,6 33,1 7,1 

      1476            

 

Οι τιμές ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για κλίσεις εδάφους μικρότερες από 

40% ελήφθησαν από του πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την πρόβλεψη 

συμπεριφοράς με το BehavePlus και περιλαμβάνονται στο αρχείο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΟΔΟΣ 2018.docx». Για την εξάπλωση προς τα κατάντη 

η κλίση λαμβάνεται ίση με 0%. Σημειώνεται ότι με δεδομένη την πολυσχιδή τοπογραφία 
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και την ύπαρξη αρκετών αργιακιών με σχετικά απότομη κλίση, το μέτωπο της πυρκαγιάς 

μπορεί να παρουσιάσει απρόσμενα αυξημένη ταχύτητα εξάπλωσης που δεν μπορεί να 

προβλεφθεί από τα μοντέλα και ταυτόχρονα αυξημένο μήκος φλόγας. Οι 

δασοπυροσβέστες πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τέτοιες καταστάσεις 

και να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, έχοντας πάντα σχέδιο διαφυγής.  

Αντιμετώπιση 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η πυρκαγιά θα κινηθεί 

αρχικά για μικρή απόσταση (100 μ) σε περιοχή με υψηλούς πυκνούς θάμνους (από Ε έως 

Ι1). Εκεί η φλόγα θα ξεπερνάει τα 10 μ (προβλέπεται 12,2 μ από το BehavePlus), 

ξεπερνώντας σημαντικά τη δυνατότητα των δασοπυροσβεστών για άμεση προσβολή. 

Η πρώτη γραμμή άμυνας, στο πλαίσιο της αρχικής προσβολής, μπορεί να είναι στο 

σημείο Ι2, περίπου 210 μ από το σημείο έναρξης. Η πυρκαγιά πιθανώς δεν θα είναι 

ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη διευκολύνοντας τους δασοπυροσβέστες, ο δε χρόνος άφιξης 

του μετώπου, που προβλέπεται να είναι 1,4+2,5= 3,9 λεπτά (Πίνακας 2), θα είναι μάλλον 

λίγο μεγαλύτερος, περίπου 5-7 λεπτά. Με δεδομένο ότι το προβλεπόμενο μήκος φλόγας 

των 7,1 μ κάνει δύσκολη την απευθείας προσβολή του μετώπου με ανάπτυξη κα χρήση 

σωλήνων (μάνικας), η αντιμετώπιση θα γίνει ή από τον δρόμο και από τα πλάγια με 

μάνικα, ή με π/ο με εκτοξευτήρα κατάσβεσης στην οροφή του οχήματος (κανόνι). 

Εάν η πυρκαγιά δεν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αρχικής προσβολής στο Ι2, η επόμενη 

γραμμή άμυνας περνάει από το σημείο I3 όπου το μέτωπο θα φθάσει 11,7 λεπτά μετά 

την έναρξη κατά τον πίνακα 2, ενώ αν ληφθεί υπόψη η φάση αρχικής επιτάχυνσης της 

πυρκαγιάς ο χρόνος αυτός μπορεί να φθάσει τα 14-15 λεπτά. Σε αυτόν τον χρόνο είναι 

ρεαλιστικό να φθάσουν έως δύο π/ο εκ των οποίων το ένα βαρέος τύπου. Αυτή η γραμμή 

άμυνας αξιοποιεί τους υπάρχοντες δρόμους και πιθανώς την υπάρχουσα αντιπυρική 

λωρίδα δεξιά του άξονα κίνησής της όπου μπορεί να φθάσουν τα πλάγια της περιμέτρου 

της. Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα η δεύτερη γραμμή άμυνας που 

διέρχεται από το Ι3 και αξιοποιεί την αντιπυρική ζώνη και τους υπάρχοντες δρόμους, 

φθάνοντας σε μήκος τα 1283 μ. Στην ίδια περίπου θέση Ι3, με μωβ χρώμα, παρουσιάζεται 

και ένα εναλλακτικό σενάριο άμυνας καθώς οι υπάρχοντες δρόμοι μπορούν να 

βοηθήσουν να συγκρατηθεί εδώ το μέτωπο αν υπάρξουν δυσκολίες (π.χ. καύτρες, 

καθυστέρηση άφιξης επαρκών π/ο). Ο απαιτούμενος αριθμός π/ο για την κάλυψη της 

δεύτερης γραμμής άμυνας, θεωρώντας ότι χάρη στην ύπαρξη των δρόμων κάθε όχημα 

μπορεί να καλύψει 200-250 μ, είναι 6 π/ο, ενώ σε δεύτερο χρόνο απαιτούνται μερικά 

ακόμη για την κάλυψη των πλαινών και της «φτέρνας» της πυρκαγιάς. 
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Εικόνα 2. Αντιμετώπιση της πυρκαγιάς του Ίλακα στη δεύτερη γραμμή άμυνας στη θέση 

Ι3. 

Εάν δεν ελεγχθεί το μέτωπο στη δεύτερη γραμμή άμυνας, ο επόμενος δρόμος στο σημείο 

Ι4 δεν προσφέρεται για να αποτελέσει γραμμή άμυνας λόγω τοπογραφίας και αυξημένης 

πυκνότητας βλάστησης (ήταν οριακός στην περίπτωση του σεναρίου της πυρκαγιάς στον 

Μονασιήλακα, αλλά σε σημείο με λιγότερο πυκνή βλάστηση).  Εφόσον όμως αφιχθούν 

εγκαίρως 2-3 π/ο  μπορούν να αξιοποιήσουν τον δρόμο που διέρχεται από το σημείο Ι4, 

αριστερά του άξονα κίνησης της πυρκαγιάς όπου και η βλάστηση είναι αραιότερη, ώστε 

να οριοθετήσουν το δυτικό μέρος της περιμέτρου της πυρκαγιάς (η γραμμή οριοθέτησης 

της περιμέτρου παρουσιάζεται με πορτοκαλί χρώμα στην Εικόνα 2). Η άφιξη του 

μετώπου της πυρκαγιάς στο σημείο Ι4, κατά τον πίνακα 2, θα γίνει σε 19,7 λεπτά από την 

έναρξη, αλλά με τις καθυστερήσεις που προαναφέρθηκαν και τις όποιες προσπάθειες 

ελέγχου ο χρόνος πιθανότερο να φθάσει το 23-25 λεπτά, με επιπλέον 5-10 λεπτά να 

απαιτούνται για να φθάσει το αριστερό πλάι της πυρκαγιάς στη θέση της πορτοκαλί 

γραμμής οριοθέτησης. 

Με δεδομένη την αδυναμία ελέγχου του μετώπου της πυρκαγιάς στη θέση Ι4, το 

ζητούμενο είναι ελεγχθεί αυτή πριν περάσει το μέτωπο το σημείο Ι5, ώστε να μην 

κινδυνεύσει η Κοιλάδα των Κέδρων, οπότε και θα απαιτηθούν προσπάθειες 

δασοπυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας. 

Η τρίτη γραμμή άμυνας παρουσιάζεται με γαλάζια γραμμή στην Εικόνα 3. Είναι σε τοπική 

κορυφογραμμή (όπου είχε προταθεί η αντιμετώπιση και στο σενάριο πυρκαγιάς στον 

Μονοηιήλακα) κάτι που ευνοεί στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς καθώς εκεί η βλάστηση 
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είναι αραιότερη Και σε αυτή τη θέση όμως αναμένεται να φθάσει με σημαντική ένταση η 

πυρκαγιά, μέσα από τη ρεματιά αριστερά του άξονα E-Ι5. Το προβλεπόμενο μήκος 

φλόγας των 7,1 m, είναι μεγαλύτερο από ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί από επίγειες 

δυνάμεις μέσα στη βλάστηση (λόγω της έλλειψης αντιπυρικής ζώνης), κάνει δύσκολη τη 

δασοπυρόσβεση, οπότε θα χρειαστεί οπωσδήποτε σημαντική συμβολή εναέριων μέσων. 

 

Εικόνα 3. Αντιμετώπιση της πυρκαγιάς του Ίλακα στη τρίτη γραμμή άμυνας στη θέση Ι5. 

Με βάση τον πίνακα 2, η πυρκαγιά θα φθάσει στο σημείο Ι5 σε 33,1 λεπτά περίπου μετά 

την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση λόγω της φάσης 

της αρχικής επιτάχυνσης, ο σχεδιασμός πρέπει να θεωρήσει ότι επαρκείς δυνάμεις θα 

πρέπει να βρίσκονται στο σημείο Ι5 το αργότερο 35-40 λεπτά από την έναρξη.  

Το μήκος της γαλάζιας γραμμής στην εικόνα 3 όπου θα γίνει η αντιμετώπιση του 

μετώπου φθάνει τα 1930 μ. Με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση οχημάτων 

στην κορυφογραμμή θα απαιτηθεί η δημιουργία εγκαταστάσεων σωλήνων ξεκινώντας 

από οχήματα που θα πλησιάσουν από τρεις διαφορετικούς δρόμους. Θεωρώντας ότι για 

αντιμετώπιση του σημαντικού θερμικού φορτίου το πλήρωμα κάθε οχήματος δεν μπορεί 

να καλύψει αποτελεσματικά περισσότερα από 150-200 m μετώπου, για τον έλεγχο του 

μετώπου των 1930 m θα απαιτηθούν τουλάχιστον 11 π/ο. Επίσης, θα είναι σημαντική η 

συμβολή εναερίων μέσων για μείωση της έντασης της πυρκαγιάς κατά τον χρόνο άφιξης 

του μετώπου στο Ι5. 

Συμπεράσματα 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν δεν ελεγχθεί η πυρκαγιά μέχρι το σημείο Ι2, δηλαδή 

με άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων σε λιγότερο από 10 λεπτά, θα εξελιχθεί σε 

δύσκολο περιστατικό. Επομένως πρώτος στόχος είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα της πρώτης προσβολής. Με τις παρούσες θέσεις οχημάτων 

αναμένεται η άφιξη στο χώρο έναρξης της πυρκαγιάς μικρού π/ο σε περίπου 8-9 λεπτά 

και μεγάλου π/ο (που είναι απαραίτητο λόγω του μήκους φλόγας) σε 10-11 λεπτά. Η 

πιθανότητα επιτυχίας της αρχικής προσβολής είναι αρκετά καλή.  

Η δεύτερη γραμμή άμυνας παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα για τους 

δασοπυροσβέστες χάρη στην ύπαρξη δρόμων, υπό την προϋπόθεση ταχείας άφιξης 

επαρκών π/ο. Σε περίπτωση μη επιτυχίας είναι σημαντικό, παράλληλα με την αποστολή 

δυνάμεων και συντονισμό της άμυνας στην τρίτη γραμμή (Ι5), να γίνουν προσπάθειες 

ελέγχου των πλαϊνών της πυρκαγιάς. 

Σαν απόρροια της παραπάνω ανάλυσης πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα: 

 Ταχείας άφιξης δεύτερου μεγάλου π/ο σε λιγότερο από 12-15 λεπτά. 

 Διατήρησης της αντιπυρικής ζώνης σε πολύ καλή κατάσταση (πρόσβασης, 

καθαρισμού) 

 Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 25-30 m στην κορυφογραμμή στην οποία 

βρίσκεται η τρίτη γραμμή άμυνας με εξασφάλιση πρόσβασης π/ο σε αυτή.  

Προφανώς οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω ως προς τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 

στηρίζονται σε ορισμένες γενικεύσεις και σε μοντέλα που δεν μπορούν να προσφέρουν 

εγγυημένη ακρίβεια. Ωστόσο, προβλέπουν μία τάξη μεγέθους των απαιτούμενων 

δυνάμεων και του χρόνου αντίδρασης που επιτρέπει συγκρίσεις με τις διαθέσιμες 

δυνάμεις και τους χρόνους κίνησής τους ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευθετήσεις 

όπου χρειάζεται.  
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3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΑ 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 

Υπόθεση: Εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στη θέση Γεφ΄θρι του Ρούδια.  

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση πυρκαγιάς:   

 Άνεμος:    30 km/h 

 Κατεύθυνση ανέμου:    Ν 

 Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης:  5 % 

Σημείο έναρξης πυρκαγιάς (Ε):  

 Γεωγραφικό Πλάτος: 34°53'26.07"Β 

 Γεωγραφικό Μήκος: 32°41'8.07"Α 

 Υψόμετρο: 335  μ 

Μία πυρκαγιά που θα ξεκινήσει κοντά στο Γεφύρι του Ρούδια με νότιο άνεμο μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη στην αντιμετώπισή της καθώς βορείως της θέσης έναρξης 

υπάρχει στενή κοιλάδα με βλάστηση πεύκων. H πυρκαγιά αναμένεται να εξαπλωθεί προς 

Βορρά κατά σειρά από το σημείο έναρξης (Ε) στα σημεία R1, R2, R3, R4, και R5 

διανύοντας μία απόσταση 3600 μέτρων (εικόνα 1). 

 



  

 
56 

Εικόνα 1. Σενάριο κίνησης πιθανής πυρκαγιάς από τη θέση Γεφύρι του Ρούδια  

Στα πρώτα 300 μ περίπου. η παραποτάμια βλάστηση μέσα στη ρεματιά, που 

περιλαμβάνει πλατάνια και σκλήθρα, επηρεάζεται από την αυξημένη υγρασία του τόπου 

και μαζί με τη σχετικά μικρή απόσταση από τους δρόμους αυξάνουν της πιθανότητα 

επιτυχίας της αρχικής προσβολής, εφόσον αυτή γίνει εγκαίρως.  Αν όμως αποτύχει  η 

αντιμετώπιση μέσα στη ρεματιά, με τη μεγάλη ένταση του ανέμου, η κατάσβεση θα γίνει 

πολύ δυσκολότερη και είναι δυνατό το μέτωπο να προχωρήσει πολύ μέχρι να γίνει 

δυνατός ο έλεγχος. 

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση της καύσιμης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, οι 

τύποι καύσιμης ύλης αντιστοιχίστηκαν σε μια σειρά μοντέλων καύσιμης ύλης για τους 

οποίους έγιναν υπολογισμοί συμπεριφοράς για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (υγρασία 

λεπτής καύσιμης ύλης 5%, ταχύτητα ανέμου 30 km/h, κλίση 40%) (Πίνακας 1).  

Μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων E, R1,… R5 και το υψόμετρο στο Google 

Earth, και προβλέποντας τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την κίνηση από σημείο σε 

σημείο με βάση την καύσιμη ύλη και την κλίση, δημιουργήθηκε ο πίνακας 2. 

Πίνακας 1. Τυπική μέση χειρότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες 

στην περιοχή μελέτης. 

Μοντέλο καύσιμης ύλης 

Κωδικός 

μοντέλου 

κ.υ. 

Ταχύτητα   

εξάπλωσης  

(km/h) 

Μήκος 

 Φλόγας  

( m) 

Υψηλοί πυκνοί θάμνοι K61 4,6 12,5 

Θάμνοι μέσου ύψους και κάλυψης K62 2,7 7,2 

Αραιοί και χαμηλοί θάμνοι K63 2,4 6,7 

Βελονοτάπητας πευκοδασών με λίγους θάμνους K64 2,1 2,9 

Αγροτικές εκτάσεις με λίγους θάμνους K65 2,8 5,9 

Αγροτικές εκτάσεις με χόρτα  K66 3,4 1,6 

Βελονοτάπητας πευκοδασών K77 0,3 1,1 

 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς από τη Γεφύρι του Ρούδια 

Σημεί
ο 

Υψό-
μετρ
ο (m) 

Εξάπλ
ω-ση 

Απόστ
α-ση 
(m) 

Διαφορά 
υψομέτρο

υ (m) 

Κλίσ
η 

(%) 

Μοντέλ
ο 

καύσι-
μης 

Ταχύ-
τητα 

εξάπλ
ω-σης 
(km/h) 

Χρόνο
ς από 
έναρξ

η 
(min) 

Μήκο
ς 

φλόγα
ς (m) 

ύλης 

E 335                 

R1 361 E-I1 327 26 7 K61 4,4 4,5 12,2 

R2 406 I1-I2 310 45 11 K63 2,3 12,5 6,5 

R3 501 I2-I3 1854 95 19 K63 2,3 60,9 6,5 
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R4 517 I3-I4 744 16 3 K62 2,6 78,1 7,1 

R5 550 I4-I5 365 33 6 K62 2,6 86,5 7,1 

      3600            

Οι τιμές ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για κλίσεις εδάφους μικρότερες από 

40% ελήφθησαν από του πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την πρόβλεψη 

συμπεριφοράς με το BehavePlus και περιλαμβάνονται στο αρχείο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΟΔΟΣ 2018.docx».  

Αντιμετώπιση 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η πυρκαγιά θα κινηθεί 

αρχικά, μέχρι το σημείο R1, σε πεύκα που είναι σε μίξη με άλλα παραποτάμια είδη σε 

περιοχή με αυξημένη υγρασία. Το πιθανότερο είναι ότι προφυλαγμένη από τον άνεμο 

λόγω της πυκνής κόμης η πυρκαγιά αρχικά θα κινηθεί ως πυρκαγιά επιφανείας. Στον 

πίνακα 2 προβλέπεται ότι η πυρκαγιά θα φθάσει στο σημείο R1 σε 4,5 λεπτά, 

λαμβανομένων όμως υπόψη των ανωτέρω και της καθυστέρησης κατά την αρχική 

επιτάχυνση (συνολικά περί τα 5 λεπτά)  ο χρόνος αυτός το πιθανότερο να φθάσει τα 10 

περίπου λεπτά. Εάν υπάρξει άμεση επέμβαση από π/ο σε λιγότερο από 5  λεπτά είναι 

πολύ πιθανός ο έλεγχος της πυρκαγιάς σε μικρό μέγεθος κοντά στη θέση έναρξης. Εάν 

όμως ξεφύγει, φθάνοντας στην πρώτη γραμμή άμυνας στο σημείο R1 (κόκκινη γραμμή 

στην εικόνα 2), οι πιθανότητες ελέγχου από ένα ή και δύο π/ο θα είναι σχετικά μικρές, 

καθώς το μήκος της γραμμής είναι περί τα 1100 μ. απαιτώντας τουλάχιστον 5 π/ο. Εάν 

δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της κεφαλής την πυρκαγιάς, τα πρώτα π/ο που θα φθάσουν 

πρέπει, αγκυρώνοντας την δράση τους στον δρόμο (άκρα κόκκινης γραμμής), να δώσουν 

προτεραιότητα πρώτα στην ανατολική πλευρά ώστε να μην εξαπλωθεί πλαγίως η 

πυρκαγιά στη διπλανή κοιλάδα του ποταμού Ξερού. 
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Εικόνα 2. Πιθανές γραμμές αντιμετώπισης πυρκαγιάς μέχρι τη θέση R2. 

Γενικά, η ράχη ανάμεσα στις δύο κοιλάδες αποτελεί κατάλληλο σημείο για τον έλεγχο της 

ανατολικής πλευράς της περιμέτρου. Παράλληλα, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί ο 

έλεγχος της δυτικής πλευράς της περιμέτρου από τον δρόμο που βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση δυτικά της κοιλάδας. Έτσι, ενώ το μέτωπο θα προχωράει η πυρκαγιά θα 

παραμένει στενή ανάμεσα στον δρόμο στη δυτική πλευρά της κοιλάδας και την ράχη 

ανατολικά αυτής, μειώνοντας την καμένη έκταση και δίνοντας την ευκαιρία 

αντιμετώπισης του μετώπου σε σημείο της κοιλάδας με ευνοϊκές συνθήκες (πρόσβαση, 

αραιότερη βλάστηση). 
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Εικόνα 3. Πιθανές θέσεις αντιμετώπισης μεταξύ των θέσεων R2 και R3. 

Η δεύτερη πιθανή γραμμή άμυνας είναι στη θέση R2 όπου το μέτωπο προβλέπεται να 

φθάσει σε περίπου 18 λεπτά από την έναρξη (υπολογιζόμενο ως 12,5+5 λεπτά). Η άφιξη 

των πλαγίων, πιθανώς με τη μορφή δακτύλων της περιμέτρου θα καθυστερήσει αρκετά 

λεπτά.  Η 2η αυτή γραμμή όπως παρουσιάζεται με πορτοκαλί χρώμα στην εικόνα 2 έχει 

μήκος περί τα 1800 μ απαιτώντας σημαντικό αριθμό π/ο (10-12). Με δεδομένο όμως ότι 

η πρόσβαση στην ανατολική ράχη από το έδαφος δεν μπορεί να είναι πολύ γρήγορη 

ελλείψει δρόμου, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνολική αντιμετώπιση της περιμέτρου σε όλο 

το μήκος της γραμμής θα επιτευχθεί εφόσον φθάσουν και εναέρια μέσα που με ρίψεις 

θα καθυστερήσουν την εξάπλωση. Η περιοχή που οριοθετείται από τη δεύτερη γραμμή 

άμυνας είναι περίπου 24 ha. 

Εάν προχωρήσει ανεμπόδιστο, το μέτωπο της πυρκαγιάς κινούμενο στο βάθος της 

κοιλάδας θα προχωρήσει γρήγορα προς τη θέση R3 και θα φθάσει εκεί σε περίπου 66 

λεπτά (=60,9 + 5). Ο χρόνος αυτός είναι αρκετά μεγάλος ώστε να έχουν αφιχθεί πολλά 

π/ο, να έχει ελεγχθεί αρκετό μήκος της περιμέτρου κοντά στο σημείο έναρξης και να έχει 

ξεκινήσει η επέμβαση εναέριων δυνάμεων. Επομένως δεν μπορεί να καθοριστεί ακριβώς 

ένα συγκεκριμένο σενάριο άμυνας, όμως στα 1854 περίπου μέτρα μεταξύ των σημείων 

R2 και R3 υπάρχουν ορισμένες πιθανές γραμμές αντιμετώπισης του μετώπου και των 
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πλαγίων, όπως παρουσιάζονται με γραμμές τριών διαφορετικών χρωμάτων (3α, 3β και 

3γ) στην εικόνα 3. Στην επιλογή των θέσεων θα παίξει ρόλο η σχετικά μικρή κλίση του 

άξονα της κοιλάδας (μέση κλίση 19%, πίνακας 2) με την ύπαρξη δρόμου που επιτρέπει 

πρόσβαση π/ο αλλά και γρήγορη υποχώρηση και η ύπαρξη αρκετών σημείων με σχετικά 

λίγη βλάστηση (αραιός ανώροφος, χαμηλός υπόροφος). Η ύπαρξη καλού συντονισμού σε 

αυτή τη φάση θα παίξει καθοριστικό ρόλο. 

 

Εικόνα 4. Πιθανές γραμμές αντιμετώπισης στις θέσεις R4 και R5. 

Εάν το μέτωπο της πυρκαγιάς προχωρήσει πέρα από τη θέση R3 επόμενες γραμμές 

αντιμετώπισης είναι η διερχόμενη από τη θέση R4 (μπλε γραμμή στην εικόνα 4) και στη 

συνέχεια η κορυφογραμμή όπου η θέση R5 (κόκκινη γραμμή στην εικόνα 4). Το μέτωπο, 

εφόσον δεν έχει καθυστερήσει από προσπάθειες κατάσβεσης θα φθάσει στη θέση R4 σε 

83 λεπτά και στην R4 σε 92 περίπου λεπτά, δηλαδή μιάμιση ώρα από την έναρξη. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η περίμετρος της πυρκαγιάς θα έχει ξεπεράσει τα 8000 μ, και 

η καμένη έκταση τα 300 ha. Θα απαιτούνται περισσότερα από 35 π/ο για τον έλεγχο, που 

όμως δεν θα είναι εξασφαλισμένος σε όλο το μήκος της περιμέτρου λόγω του μεγέθους 

της, οπότε θα είναι ορατός ο κίνδυνος να προχωρήσει η πυρκαγιά προς την Κοιλάδα των 

Κέδρων.  

Συμπεράσματα 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν:  
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1. Η ανάγκη για πολύ γρήγορη άφιξη του πρώτου οχήματος για αρχική προσβολή 

καθώς ο κίνδυνος για εξέλιξη σε μεγάλο περιστατικό αν αυτή αποτύχει είναι 

ιδιαίτερα μεγάλος. 

2. Η καλή ενημέρωση περί της εξέλιξης της πυρκαγιάς (επικοινωνία με τα πρώτα 

π/ο, παρατηρητήρια, ή εναερίως) ώστε να υπάρξει γρήγορη μαζική κινητοποίηση 

εφόσον αποτύχει η αρχική προσβολή. Θα απαιτηθούν αρκετά π/ο σε μικρό χρόνο 

ώστε να μην εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα η πυρκαγιά (π.χ. να εισέλθει και στην 

κοιλάδα του Ξερού). 

3. Η εξασφάλιση έμπειρου επικεφαλής για τον συντονισμό των δυνάμεων το 

ταχύτερο δυνατό. Εκτός από τον συντονισμό ο επικεφαλής πρέπει να έχει 

συνεχώς καλή εικόνα της κίνησης και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς και να έχει 

καλή επαφή με τα πληρώματα των π/ο καθώς η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς 

μέσα στην κοιλάδα μπορεί πάντοτε να εγκυμονεί κινδύνους. 

4. Προληπτικά, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης εγκάρσια στην κοιλάδα σε σημεία 

αραιής βλάστησης  (π.χ. στη γραμμή 3α ή 3β) με παράλληλη κατασκευή 

δεξαμενών τροφοδοσίας με νερό των π/ο, αλλά και ενός μεγάλου ανοίγματος 

χωρίς βλάστηση ως ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση ιδιαίτερα επιθετικής 

συμπεριφοράς πυρκαγιάς (φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί πάντοτε σε μία 

κοιλάδα, έστω κα αν αυτή δεν έχει μεγάλη κλίση κατά τον άξονα, και για το οποίο 

πρέπει να είναι προειδοποιημένοι οι δασοπυροσβέστες). 

Προφανώς οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω ως προς τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 

στηρίζονται σε ορισμένες γενικεύσεις και σε μοντέλα που δεν μπορούν να προσφέρουν 

εγγυημένη ακρίβεια. Ωστόσο, προβλέπουν μία τάξη μεγέθους των απαιτούμενων 

δυνάμεων και του χρόνου αντίδρασης που επιτρέπει συγκρίσεις με τις διαθέσιμες 

δυνάμεις και τους χρόνους κίνησής τους ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευθετήσεις 

όπου χρειάζεται.  
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4) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 

Υπόθεση: Εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς από τα σύνορα των αμπελιών του Αγίου Ιωάννη με τους 

γκρεμούς του Χανουτάρη. 

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση πυρκαγιάς:   

 Άνεμος:    30 km/h 

 Κατεύθυνση ανέμου:    Ν 

 Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης:  5 % 

Σημείο έναρξης πυρκαγιάς (Ε):  

 Γεωγραφικό Πλάτος: 34°52'47.09"Β 

 Γεωγραφικό Μήκος: 32°41'42.53"Α 

 Υψόμετρο: 335  μ 

Μία πυρκαγιά που θα ξεκινήσει στο όριο των αμπελιών του Αγίου Ιωάννη με τους γκρεμούς του 

Χανουτάρη με νότιο άνεμο θα εισέλθει γρήγορα σε δασική βλάστηση φρυγάνων θάμνων και 

αραιών πεύκων  και θα κινηθεί προς Βορρά σε αρνητική κλίση (κατωφέρεια) από το σημείο 

έναρξης (Ε) στα σημεία Α1, Α2 και Α3. Αν φθάσει στο σημείο Α3 θα έχει διανύσει σε ευθεία 971 

μέτρα (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1. Σενάριο κίνησης πιθανής πυρκαγιάς από τη θέση αμπέλια Αγίου Ιωάννη προς Βορά, με 

τέσσερεις πιθανές γραμμές αντιμετώπισής της (κατά χρονική σειρά, πράσινη, πορτοκαλί, 

μωβ, και κόκκινη). 

Στα πρώτα 115 μ περίπου, δηλαδή μέχρι να φθάσει το μέτωπο στο σημείο Α1, το οποίο βρίσκεται 

σε δρόμο, η βλάστηση είναι θαμνώδης σχετικά χαμηλή και αραιή περιλαμβάνοντας αρκετά 

φρύγανα. Υπάρχουν και διάσπαρτα πεύκα. Από το Α1 στο Α2 η βλάστηση είναι κυρίως θαμνώδης 

με θάμνους μέσου ύψους και πυκνότητας και διάσπαρτα πεύκα. Από το Α2 στο Α3 οι θάμνοι είναι 

πυκνότεροι και υπάρχουν αρκετά πυκνότερα πεύκα. 
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Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση της καύσιμης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, οι τύποι 

καύσιμης ύλης αντιστοιχίστηκαν σε μια σειρά μοντέλων καύσιμης ύλης για τους οποίους έγιναν 

υπολογισμοί συμπεριφοράς για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης 

5%, ταχύτητα ανέμου 30 km/h, κλίση 40%) (Πίνακας 1).  

Μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων E, Α1,Α2, Α3 και το υψόμετρο στο Google Earth, 

και προβλέποντας τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την κίνηση από σημείο σε σημείο με 

βάση την καύσιμη ύλη και την κλίση, δημιουργήθηκε ο πίνακας 2. 

Πίνακας 1. Τυπική μέση χειρότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες στην 

περιοχή μελέτης. 

Μοντέλο καύσιμης ύλης 

Κωδικός 

μοντέλου 

κ.υ. 

Ταχύτητα   

εξάπλωσης  

(km/h) 

Μήκος 

 Φλόγας  

( m) 

Υψηλοί πυκνοί θάμνοι K61 4,6 12,5 

Θάμνοι μέσου ύψους και κάλυψης K62 2,7 7,2 

Αραιοί και χαμηλοί θάμνοι K63 2,4 6,7 

Βελονοτάπητας πευκοδασών με λίγους θάμνους K64 2,1 2,9 

Αγροτικές εκτάσεις με λίγους θάμνους K65 2,8 5,9 

Αγροτικές εκτάσεις με χόρτα  K66 3,4 1,6 

Βελονοτάπητας πευκοδασών K77 0,3 1,1 

 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς του Αγίου Ιωάννη. 

Σημείο 
Υψό-
μετρο 

(m) 

Εξάπλω-
ση 

Απόστα-
ση (m) 

Διαφορά 
υψομέτρου 

(m) 

Κλίση 
(%) 

Μοντέλο 
καύσι-

μης 

Ταχύ-
τητα 

εξάπλω-
σης 

(km/h) 

Χρόνος 
από 

έναρξη 
(min) 

Μήκος 
φλόγας 

(m) 
ύλης 

E 701         

Α1 675 E-Α1 115 -26 -4 Κ63 2,3 3,0 6,5 

Α2 517 Α1-Α2 462 -158 -31 K62 2,5 14,1 7,1 

Α3 493 Α2-Α3 394 -24 -5 Κ61 4,4 19,5 12,2 

   971       

Οι τιμές ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για κλίσεις εδάφους μικρότερες από 40% 

ελήφθησαν από του πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την πρόβλεψη συμπεριφοράς με το 

BehavePlus και περιλαμβάνονται στο αρχείο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΟΟΔΟΣ 2018.docx».  

Αντιμετώπιση 

Μέχρι το σημείο Α1 η κίνηση της πυρκαγιάς θα είναι γρήγορη. Οι φλόγες δεν αναμένεται να 

ξεπερνούν σε μήκος τα 6,5 μ. Δεχόμενοι μια αρχική καθυστέρηση στη φάση επιτάχυνσης της 

πυρκαγιάς (που μπορεί να είναι μεγαλύτερη αν η πυρκαγιά δεν ξεκινήσει ακριβώς στο όριο της 

δασικής βλάστησης αλλά μέσα στον αμπελώνα), ο χρόνος μπορεί να είναι κατά 5 λεπτά περίπου 

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στον πίνακα 2. Δηλαδή, για να υπάρχει ελπίδα να 

σταματήσει το μέτωπο στον δρόμο θα χρειαστεί να φθάσει το πρώτο π/ο στον δρόμο που 

διέρχεται από το Α1 σε 8-10 λεπτά. Η περίμετρος που θα έχει να αντιμετωπίσει (δείχνεται με 
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πράσινη γραμμή στην εικόνα 1) θα έχει μήκος 400 περίπου μέτρα από τα οποία τα 100 περίπου 

θα είναι το μέτωπο κατά την άφιξή του στον δρόμο. Βεβαίως θα πρέπει σε χρόνο μερικών ακόμη 

λεπτών να καταφθάσει και δεύτερο π/ο για να μην περάσει το μέτωπο τον δρόμο. 

Αν το μέτωπο περάσει τον δρόμο στο σημείο Α1, εφόσον φθάσουν 4-5 π/ο έως τα 15 λεπτά είναι 

δυνατό να επιτύχουν έλεγχο περίπου στην περίμετρο που φαίνεται με πορτοκαλί γραμμή στην 

εικόνα 1 και η οποία έχει μήκος 800 περίπου μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να 

δημιουργήσουν εγκαταστάσεις μεταφοράς νερού και να αξιοποιήσουν σημεία όπου είναι 

αραιότερη η βλάστηση. Προφανώς απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή λόγω της 

απομάκρυνσης από δρόμους αλλά και της δύσκολης τοπογραφίας, 

Στο σημείο Α2 η βλάστηση γίνεται πυκνότερη και η βιομάζα πολύ μεγαλύτερη. Καθώς δεν 

υπάρχει δρόμος και η απότομη τοπογραφία δεν ευνοεί, το Α2 δεν προσφέρεται για έλεγχο του 

μετώπου. Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι στον δρόμο που διέρχεται από το σημείο Α3. Με 

δεδομένο τον τύπο της βλάστησης, με φλόγες που μπορεί να ξεπερνούν τα 12 μ. θα χρειαστεί να 

υπάρξει και εναέρια υποστήριξη. Η πυρκαγιά θα φθάσει στο σημείο Α3 σε περίπου 22-25 λεπτά.  

Εδώ μπορούμε να πιθανολογήσουμε δύο περιπτώσεις:  

 Η μωβ γραμμή στην εικόνα 1 δείχνει την περίπτωση όπου η πυρκαγιά θα έχει κρατηθεί 

στενή αξιοποιώντας τον δρόμο δυτικά του σημείου έναρξης καθώς και σημεία με 

αραιότερη βλάστηση. Αυτό θα απαιτήσει γρήγορη άφιξη περισσότερων π/ο και καλά 

συντονισμένη προσβολή που δεν θα επικεντρωθεί μόνο στο μέτωπο (το οποίο θα 

αντιμετωπισθεί στον δρόμο που διέρχεται από το σημείο Α3) αλλά θα δώσει μεγάλη 

προσοχή στη «φτέρνα» και τα πλάγια της περιμέτρου. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στην ανατολική πλευρά, όπου δεν υπάρχει δρόμος και θα χρειαστεί η δημιουργία 

εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού, ενώ στη δυτική πλευρά, εφόσον δεν υπάρξει άλλη 

εναλλακτική, ο έλεγχός της μπορεί να γίνει λίγο μακρύτερα με τη βοήθεια του 

υπάρχοντος δρόμου. Για το σχετικά στενό μέτωπο που θα φθάσει στον δρόμο που 

διέρχεται από το σημείο Α3, της τάξεως των 400 μέτρων, θα απαιτηθούν 3-4 οχήματα επί 

του δρόμου κατά τη στιγμή της άφιξης. Παράλληλα 3-4 οχήματα θα πρέπει να εργάζονται 

σε κάθε πλευρά στα πλάγια ώστε να τα ελέγξουν, μειώνοντας παράλληλα τη γενικότερη 

ένταση της πυρκαγιάς. 

 Η δεύτερη περίπτωση αφορά την περίπτωση που είτε λόγω μη έγκαιρης άφιξης επαρκών 

π/ο, είτε λόγω αδυναμίας ελέγχου της πυρκαγιάς στη δυτική και την ανατολική πλευρά 

με εγκαταστάσεις μακριά από τον δρόμο, ή λόγω ανεπαρκούς συντονισμού (π.χ. 

απόλυτης έμφασης στο μέτωπο), η περίμετρος θα γίνει πολύ ευρύτερη και η καμένη 

έκταση θα αυξηθεί. Το μέτωπο δεν θα φθάσει βέβαια ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του 

δρόμου σε 22-25 λεπτά, αλλά συνολικά θα ξεπεράσει τα 1300 μέτρα οπότε θα 

απαιτηθούν 8-9 π/ο επί του δρόμου καθώς και βοήθεια εναερίων μέσων. Σύμφωνα με 

αυτό το σενάριο η συνολική περίμετρος θα φθάσει τα 4000 περίπου μέτρα και η καμένη 

έκταση τα 83 περίπου εκτάρια (Εικόνα 2). Συνολικά θα απαιτηθούν 20 τουλάχιστον π/ο τα 

περισσότερα των οποίων θα πρέπει να έχουν φθάσει και εμπλακεί σε λιγότερο από 40 

λεπτά. 

Γενικά πρέπει να τονισθεί η ανάγκη να μην ξεφύγει η πυρκαγιά από τον δρόμο που διέρχεται από 

το σημείο Α3 γιατί, λόγω και του πολύπλοκου αναγλύφου και της πυκνότερης βλάστησης, η 

πολυπλοκότητα της εξάπλωσης θα αυξηθεί και η αντιμετώπιση θα γίνει δυσκολότερη.  
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Εικόνα 2. Τελική περίμετρος πυρκαγιάς (χειρότερη περίμετρος) με καμένη έκταση 83 ha περίπου. 

Συμπεράσματα 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν:  

5. Η ανάγκη για πολύ γρήγορη άφιξη των δύο πρώτων π/ο (λιγότερο από 10 λεπτά) για να 

υπάρχει καλή πιθανότητα επιτυχημένης αρχικής προσβολής. 

6. Η γρήγορη κινητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού π/ο, χωρίς να υπάρξει αναμονή για την 

έκβαση της αρχικής προσβολής, ώστε σε 25 περίπου λεπτά να έχουν φθάσει περί τα 10 

π/ο για να γίνει δυνατή η υλοποίηση του σεναρίου της μωβ γραμμής. 

7. Η εξασφάλιση έμπειρου επικεφαλής για τον συντονισμό των δυνάμεων το ταχύτερο 

δυνατό. Εκτός από τον συντονισμό ο επικεφαλής πρέπει να έχει συνεχώς καλή εικόνα της 

κίνησης και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς και να έχει καλή επαφή με τα πληρώματα των 

π/ο καθώς η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε μια τόσο δύσκολη τοπογραφία απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή. 

Προφανώς οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω ως προς τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 

στηρίζονται σε ορισμένες γενικεύσεις και σε μοντέλα που δεν μπορούν να προσφέρουν 

εγγυημένη ακρίβεια. Ωστόσο, προβλέπουν μία τάξη μεγέθους των απαιτούμενων δυνάμεων και 

του χρόνου αντίδρασης που επιτρέπει συγκρίσεις με τις διαθέσιμες δυνάμεις και τους χρόνους 

κίνησής τους ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευθετήσεις όπου χρειάζεται.  
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5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 

Υπόθεση: Εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς κοντά στο Μηλικούρι. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκές για την εξάπλωση πυρκαγιάς:   

 Άνεμος:    30 km/h 

 Κατεύθυνση ανέμου:   ΝΑ 

 Υγρασία λεπτής  καύσιμης ύλης:  5 % 

Σημείο έναρξης πυρκαγιάς (Ε):  

 Γεωγραφικό Πλάτος: 34ο 57’ 29,49”   

 Γεωγραφικό Μήκος: 32ο 45’ 6,12” 

Η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς ΒΔ, στην κατεύθυνση της Κοιλάδας των Κέδρων. Εάν δεν 

αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αρχικής προσβολής είναι πιθανό να κινδυνεύσει η Κοιλάδα και να 

απαιτηθούν προσπάθειες δασοπυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας. 

Με τις προαναφερθείσες συνθήκες η πυρκαγιά αναμένεται να εξαπλωθεί κατά σειρά από το 

σημείο έναρξης (Ε) στα σημεία P1, P2, P3, P4, P5, και P6 διανύοντας μία απόσταση 1013 μέτρων 

(εικόνα 1). Το παρουσιαζόμενο στην εικόνα σχήμα της περιμέτρου είναι σύμφωνο με τη γενικά 

ελλειπτικό σχήμα που λαμβάνουν οι πυρκαγιές, με επίδραση της τοπογραφίας που προκαλεί 

μεγαλύτερη εξάπλωση προς τα δυτικά και παρεμπόδιση της εξάπλωσης από την ύπαρξη του 

χωριού στην ανατολική πλευρά.  
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Το ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η πυρκαγιά πριν περάσει το μέτωπο το σημείο P6.  

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση της καύσιμης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, οι τύποι 

καύσιμης ύλης αντιστοιχίστηκαν σε μία σειρά μοντέλων καύσιμης ύλης για τους οποίους έγιναν 

υπολογισμοί συμπεριφοράς για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης 

5%, ταχύτητα ανέμου 30 km/h, κλίση 40%) (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Τυπική μέση χειρότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες στην 

περιοχή μελέτης. 

Μοντέλο καύσιμης ύλης 

Κωδικός 

μοντέλου 

κ.υ. 

Ταχύτητα   

εξάπλωσης  

(km/h) 

Μήκος 

 Φλόγας  

( m) 

Υψηλοί πυκνοί θάμνοι K61 4,6 12,5 

Θάμνοι μέσου ύψους και κάλυψης K62 2,7 7,2 

Αραιοί και χαμηλοί θάμνοι K63 2,4 6,7 

Βελονοτάπητας πευκοδασών με λίγους θάμνους K64 2,1 2,9 

Αγροτικές εκτάσεις με λίγους θάμνους K65 2,8 5,9 

Αγροτικές εκτάσεις με χόρτα  K66 3,4 1,6 

Βελονοτάπητας πευκοδασών K77 0,3 1,1 

 

Μετρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων E, P1,… P6 και το υψόμετρο στο Google Earth, και 

προβλέποντας τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την κίνηση από σημείο σε σημείο με βάση 

την καύσιμη ύλη και την κλίση, δημιουργήθηκε ο πίνακας 2. 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς στο Μηλικούρι 

Ση-

μείο 

Υψό-

μετρο 

(m) 

Εξά-

πλω-

ση 

Από-

στα-

ση 

(m) 

Διαφο-

ρά υψο-

μέτρου 

(m) 

Κλί-

ση 

(%) 

Μοντέ

-λο 

καύσι-

μης  

ύλης 

Ταχύ-

τητα 

εξάπλω-

σης 

(km/h) 

Χρόνος 

από 

έναρξη 

(min) 

Μήκος 

φλόγας 

(m) 

E 842         

P1 888 E-P1 126 46 37 K65 2,8 2,7 5,9 

P2 884 P1-P2 96 -4 -4 K61 4,4 4,0 12,2 

P3 870 P2-P3 45 -14 -31 K63 2,3 5,2 6,5 

P4 866 P3-P4 71 -4 -6 K61 4,4 6,2 12,2 

P5 949 P4-P5 677 83 12 K64 2,0 26,7 6,7 

P6 1017 P5-P6 298 68 23 K65 2,7 33,4 5,8 

   1313       
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Οι τιμές ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για κλίσεις εδάφους μικρότερες από 40% 

ελήφθησαν από του πίνακες που δημιουργήθηκαν κατά την πρόβλεψη συμπεριφοράς με το 

BehavePlus και περιλαμβάνονται στο αρχείο «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΡΟΟΔΟΣ 2018.docx». Για την εξάπλωση προς τα κατάντη η κλίση λαμβάνεται ίση με 0%. 

Με βάση τα παραπάνω, η πυρκαγιά θα φθάσει στο σημείο P6 σε 33,4 λεπτά περίπου μετά την 

εκδήλωση της πυρκαγιάς. Λαμβάνοντας υπόψη μία μικρή (λόγω των ακραίων συνθηκών) αρχική 

καθυστέρηση λόγω της φάσης της αρχικής επιτάχυνσης, ο σχεδιασμός πρέπει να θεωρήσει ότι 

επαρκείς δυνάμεις θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο P6 σε 35-40 λεπτά από την έναρξη.  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 με την κόκκινη γραμμή, το μέτωπο της πυρκαγιάς θα έχει μήκος 

περίπου 1000 m. Το μήκος φλόγας στο P6 θα είναι περίπου 5,8 m, δηλαδή μεγαλύτερο από ότι 

μπορεί να αντιμετωπισθεί από επίγειες δυνάμεις μέσα στη βλάστηση. Αξιοποιώντας την ύπαρξη 

του δρόμου στο σημείο αυτό η αντιμετώπιση είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν αρκετά 

πυροσβεστικά οχήματα (π/ο). Θεωρώντας ότι για αντιμετώπιση του σημαντικού θερμικού 

φορτίου το πλήρωμα κάθε οχήματος δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά περισσότερα από 

200 m μετώπου, για τον έλεγχο του μετώπου των 1000 m θα απαιτηθούν 5 π/ο. Επίσης, θα είναι 

σημαντική η συμβολή εναερίων μέσων για μείωση της έντασης της πυρκαγιάς κατά τον χρόνο 

άφιξης του μετώπου στο P6. 

Εικόνα 2. Το μέτωπο της πυρκαγιάς κατά την άφιξη στο σημείο P6. 

 

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν ως στόχος τεθεί ο έλεγχος της πυρκαγιάς στο σημείο P6, θα 

απαιτηθεί να είναι διαθέσιμα εκεί 5 π/ο εντός 35-40 λεπτών από την έναρξη της πυρκαγιάς. 

Επιπλέον 2 οχήματα θα απαιτηθούν για τον έλεγχο της κάθε πλευράς της περιμέτρου, με 

δεδομένο ότι στην ανατολική πλευρά θα υπάρξει κίνδυνος και  για το Μηλικούρι. Βέβαια, καθώς 

υπάρχουν αρκετοί δρόμοι, στόχος των δυνάμεων πρώτης προσβολής θα πρέπει να είναι η 
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αντιμετώπιση της πυρκαγιάς όσο το δυνατό νωρίτερα (νοτιότερα του χωριού), πριν αυτή 

αποκτήσει το πλήρες δυναμικό εξάπλωσής της. 

Προφανώς οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω ως προς τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 

στηρίζονται σε ορισμένες γενικεύσεις και σε μοντέλα που δεν μπορούν να προσφέρουν 

εγγυημένη ακρίβεια. Ωστόσο, προβλέπουν μία τάξη μεγέθους των απαιτούμενων δυνάμεων και 

του χρόνου αντίδρασης που επιτρέπει συγκρίσεις με τις διαθέσιμες δυνάμεις και τους χρόνους 

κίνησής τους ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευθετήσεις όπου χρειάζεται. 
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Παράρτημα IΙ 
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Ο Περί Δασών Νόμος του 2012 – 

Διατάξεις σχετικά με δασικές πυρκαγιές 

 

Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας προνοούν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι 

εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών και ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από το Διευθυντή και  

(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 km) από τις 

παρυφές του, ή 

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε 

απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 km) από τις παρυφές του, ή 

(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 km) από τις 

παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει 

πυρκαγιά, ή 

(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από 

τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει 

όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 

που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€25. 000, 00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές. 
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Παράρτημα IIΙ 
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Χάρτης 4. Χάρτης πυροπροστασίας οικοτόπου 9590* 
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Χάρτης 5. Χάρτης πυροπροστασίας Δασικού Σταθμού Σταυρός της Ψώκας 
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Χάρτης 6. Χάρτης πυροπροστασίας Δασικού Σταθμού Κάμπου 
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Χάρτης 7. Χάρτης πυροπροστασίας Δασικού Σταθμού Παναγιάς 
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Χάρτης 8. Χάρτης πυροπροστασίας Δασικού Σταθμού Αγίου  Νικολάου 
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Χάρτης 9. Χάρτης πυροπροστασίας Δασικού Περιφέρειας Δασικού Κολεγίου 
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Χάρτης 10. Χάρτης με προτεινόμενα μέτρα πυροπροστασίας 


