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Παναγιώτης Καλλίρης 
Δασολόγος 
Δ/ντης Δασών Κορινθίας 
 
Πτυχιούχος της   Ανωτάτης Δασολογικής Σχολής και Φυσικού Περιβάλλοντος  
Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (1981) 
Τακτικό μέλος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και του  ΓΕΩΤΕΕ.  

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ ΣΕΚ (Εθνικό κέντρο πιστοποίησης δομών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ) με Αρ. Μητρώου EB04438 για το Θεωρητικό και 
Πρακτικό μέρος επαγγελματικής εκπαίδευσης στις κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ-92 2313 (Γεωπόνοι 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα), και 5210 Πυροσβέστες   
Επαγγελματική απασχόληση και Ειδικές εκπαιδεύσεις (Βλ. Βιογραφικό) 

Κόρινθος 10-2-2017 
Πρόταση εκπαιδευτικών ημερίδων 

 
Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ   
       ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 
Οι δασικές πυρκαγιές1 είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 
καταστροφών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και δύναται να προκαλέσουν:  

• Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών  
• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα 

(δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και εγκαταστάσεις της 
χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική 
αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.  

• Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.  
 
Οι δασικές πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) ή από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση 
πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979. Ο Νομός Κορινθίας εντάσσεται στις περιοχές με μεγίστη 
επικινδυνότητα.( www.civilprotection.gr  ενότητα  «Θεματικοί  Χάρτες Σχεδίων Π.Π.»). 
 
Τα  ευαίσθητα  στις  πυρκαγιές  δασικά  οικοσυστήματα  στη  χώρα  μας  εντοπίζονται  κυρίως  
στην  παραλιακή, λοφώδη  και  υποορεινή  περιοχή,  όπου  κυριαρχούν  ενώσεις  φρυγάνων,  
διαπλάσεις  αείφυλλων  πλατύφυλλων  και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-1000 μ. 
θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών,  χωρίς  να  
αποκλείεται  η  εμφάνισή  τους  και  σε  περιοχές  με  μεγαλύτερα  υψόμετρα  (ορεινός  όγκος), 
ιδιαίτερα σε χρονιές που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.  
 
Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ορίζεται από 1 ης  Μαΐου μέχρι 31 η  Οκτωβρίου, σύμφωνα 
με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.  
 
Με  βάση  τα  άρθρα  23  &  25  του  Ν.  998/79  προκύπτει  η  υποχρέωση  (για  τους  Φορείς,  
που  αναφέρονται  για δράσεις  που  προσδιορίζονται  στην  ΚΥΑ  12030Φ.109.1/1999  για  την  
αντιμετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών)  ανάπτυξης  μηχανισμού  και  λήψης  μέτρων,  έτσι  ώστε  
να  υπάρχει  άμεσος  έλεγχος  των  δασικών  πυρκαγιών  που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη 
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.  
 
Για  την  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  κινδύνων  λόγω  δασικών  πυρκαγιών,  έχει  αποδειχθεί,  
με  βάση  την εμπειρία  των  προηγουμένων  ετών,  ότι  απαιτείται  συντονισμός  και  στενή  
συνεργασία  μεταξύ  των  εμπλεκομένων φορέων.  Βασική  προϋπόθεση  για  τη  λήψη  

1 Πηγή η αριθμ 2648/08-4-2016 Εγκύκλιος Δ/γη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Ι96465ΦΘΕ-
94Ο) 
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συντονισμένων  μέτρων  και  δράσεων  από  τους  φορείς,  αποτελεί  η αποσαφήνιση των ρόλων 
και των αρμοδιοτήτων τους ανά δράση, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Στο Κεφ 1.9  της  αριθμ 2648/08-4-2016 Εγκύκλιου Δ/γης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 6Ι96465ΦΘΕ-94Ο) «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΩΝ  
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΚΙΝΔΥΝΟ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»    εντοπίζεται η ανάγκη για  
ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 
δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για 
την πυροπροστασία του. 
 
Η ενημέρωση γίνεται σε  κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  και  Προστασίας  Δασών  και  Αγροπεριβάλλοντος  
του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και  το Αρχηγείο  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  
(ΚΥΑ  12030Φ.109.1/10-05-1999,  Ν.3013/2002,  Ν.3208/2003  όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, Ν. 4249/2014, ΠΔ 100/2014).   
 
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, 
πραγματοποιείται από τις  κατά  τόπους  Δασικές  και  Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  καθώς  και  τις  
αρμόδιες  κατά  τόπους  οργανικές  μονάδες Πολιτικής  Προστασίας.  Το ενημερωτικό υλικό σε  
ηλεκτρονική  μορφή  διατίθεται  μέσω  της  ιστοσελίδας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  
Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό 
την ευρύτερη διάδοσή του. Στη  διανομή  του  έντυπου  ενημερωτικού  υλικού  μπορεί  να  
συμμετέχουν  και  εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και  Δ/γων αλλά πρωτίστως στην ανάγκη 
δημιουργίας και ανάπτυξης αυριανών υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών προτείνονται οι 
συγκεκριμένες  εκπαιδεύσεις. Είναι ένα χρέος στα παιδιά μας και στους συμπολίτες μας και  
πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό . 
 
Δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι οι καταλληλότεροι δάσκαλοι  για τα παιδιά είναι οι εκπαιδευτικοί όλων 
των βαθμίδων που διαθέτουν και ειδικές γνώσεις και εκπαιδευτική εμπειρία. 
 
Τιμή μου να συμμετάσχω ως εθελοντής ειδικός εκπαιδευτής βοηθώντας σας σε  αυτήν την 
προσπάθεια. 
Στην διάθεση σας εντος και εκτός ωραρίου εργασίας μου μετά από συνεννόηση με όλους τους 
εμπλεκομένους  
Απαραίτητη προϋπόθεση: Η έγκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
 
                                                                                                             Με εκτίμηση 
                                                                                                            Παν Καλλίρης 
                                                                                                   
 
  
                                                                                                     Δασολόγος με Α βαθμό 
                                                                                                  Δ/ντης Δασών Ν Κορινθίας 
 
Δ/νση Υπηρεσίας:  Σίνα 24 20131 Κόρινθος 
Τηλ Υπηρ :             27410 23843 
Κιν:                        6973406591 
e-mail: pankalliris@hotmail.com 
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Παναγιώτης Καλλίρης 
Δασολόγος 
Δ/ντης Δασών Κορινθίας 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 
Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΑΣΙΚΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 

Θεωρητική εκπαίδευση 
 

Απαιτούμενα μέσα 

Εισαγωγή στις δασικές πυρκαγιές  
Νομοθεσία –Εμπλεκόμενοι Φορείς 
Φυσιολογία των δασικών πυρκαγιών. 
Είδη και αίτια δασικών πυρκαγιών Συνθήκες εμφάνισης 
και εξάπλωσης των πυρκαγιών 
Εκτίμηση δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης 
πυρκαγιάς 
Μέθοδοι πυρόσβεσης 
Πυροσβεστικά μέσα 
Βασικοί κανόνες πυρόσβεσης 
Βασικοί κανόνες ασφάλειας  
Αυτοδιαχείριση σε φλεγόμενες περιοχές 
Διάσωση ατόμων με ειδικά προβλήματα.  
Τοπικά σχέδια δράσης 
 
Είναι αυτονόητο ότι επιτρέπεται η διακοπή ,  
οι ερωτήσεις και ο διάλογος  

Προβολή ειδικού project 
Με επιλεγμένες διαφάνειες , animations  
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
εκπαιδευτικής ομάδας 
 
Απαραίτητος χρόνος  2,00 ώρες 
 
Απαραίτητος εξοπλισμός 
Αίθουσα προβολών (σκοτεινή) 
P/C με Βιντεο- προβολέα 

 
Ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση μετά από ένα  διάλειμμα 30 λεπτών 
 

Πρακτική εκπαίδευση 
.  
 

Απαιτούμενα μέσα 

Γνωριμία με τους Πυροσβέστες 
του Πυροσβεστικού Σώματος 
και κυρίως τους εθελοντές 
πυροσβέστες της περιοχής. 
 
Γνώση του μηχανικού 
εξοπλισμού που διαθέτουν.  
 
Χρήση και χειρισμός του 
μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων κατάσβεσης με σκοπό 
την εκπαίδευση και βοήθεια αν 
χρειαστεί των πυροσβεστών. 

Οχήματα Π/Σ ή των Εθελοντών 
Προσομοίωση δασικής πυρκαγιάς  
Πυροσβέστες και εθελοντές  
Εξοπλισμός 
Μέτρα ασφάλειας 
 
Απαραίτητος χρόνος : 2,00 ώρες 
 
Η χρήση μέσων κατάσβεσης γίνεται σε ομάδες των δυο ή 
τριών ατόμων υπό την επίβλεψη των έμπειρων πυροσβεστών. 
 
Προτεινόμενος χώρος :Σχολικός Περίβολος ή το «Πάρκο 
Λουτρακίου» 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση :Καλός καιρός 
Διαθεσιμότητα των πυροσβεστών και των μέσων μετά από 
συνεννόηση 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν εθελοντικά  ως 
εκπαιδευόμενοι από τα παιδιά. 
 

Προτεινόμενη χρονική περίοδος:  Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος 
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