
Αντιπυρική Περίοδος 2017

Ανασκόπηση



Περιεχόμενα

• Γενικά

• Απολογισμός 

• Παρατηρήσεις

• Προτάσεις



Γενικά

• Από το 1984 έως το 2016 κάηκε έκταση ίση με το 62% (524.944 στρ.) της 
συνολικής επιφάνειας του νησιού μας (842.500 στρ.)

• Από το 2000 έως 2016 κάηκε έκταση ίση με το 23% την συνολικής 
επιφάνειας του νησιού, ενώ

• Το 20% της καμένης έκτασης έχει καεί 2 φορές

Πηγή:  http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/ Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών Ε.Α.Α., e-mail: kontoes@noa.gr

http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/
mailto:kontoes@noa.gr


Απολογισμός

• Πρόληψη

• Προκαταστολή

• Καταστολή

• Αποκατάσταση



Πρόληψη

• Υποβάλλουμε στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Χίου, 
της 1ης Νοεμβρίου 2016, πρόταση για την πραγματοποίηση δράσης 

πρόληψης στο νησί μας με γενικό τίτλο «Η Φωτιά δεν παίζει...»
που στοχεύει:

• Στη μείωση των περιστατικών των αγροτοδασικών πυρκαγιών

• Στη μείωση της έκτασης των περιστατικών

• Στην αύξηση της ασφάλειας του πληθυσμού και των οικισμών 

και γενικά

• Στη μείωση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές.

η οποία εγκρίνεται ομόφωνα



Πρόληψη

• Σ’ αυτή τη «Συμμαχία για τις πυρκαγιές στη Χίο» συμμετέχουν
• Η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών 

• Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου

• Ο Δήμος Χίου

• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου

• Η Διεύθυνση Δασών Χίου

• Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου

• Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

• Το WWF Ελλάδας

• Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας της Χίου



Πρόληψη

• Την προσπάθεια υποστηρίζουν με την επιστημονική και επαγγελματική 
τους κατάρτιση οι κ.κ. 
• Σταύρος Καπελλαρίδης, Επιπυραγός Π.Σ. – Δασολόγος, 

• Ηλίας Τζιρίτης, Περιβαλλοντολόγος – Συντονιστής Δράσεων του WWF Ελλάδας και

• Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, Περιβαλλοντολόγος – Ειδικός στις Δασικές Πυρκαγιές

• Νικόλαος Βορριάς, Μηχανικός - Προϊστάμενος Αυτοτ. Γραφείου Π.Π. Δήμου Χίου

• Νικόλαος Κολιάρος, Αρχιπυροσβέστης Π.Σ.

• Πέτρος Συρρής, Πυροσβέστης Π.Σ.

• Την ευθύνη για την οργάνωση και το συντονισμό είχε η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης 
Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ



Πρόληψη

• Η Ομάδα εργασίας προχώρησε σε
• Καταγραφές περιοχών με «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά»

• Σχεδιασμό και παραγωγή πρωτότυπης παρουσίασης για τις ανάγκες 
ενημέρωσης των συμπολιτών μας

• Σχεδιασμό, με την υποστήριξη του WWF Ελλάδας και τη συνεργασία του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενός (1) τρίπτυχου φυλλαδίου, μιας (1) 
αφίσας, ενός (1) roll up banner και 2 ταινιών μικρής διάρκειας

• Την παραγωγή των εντύπων χρηματοδότησαν και υλοποίησαν η 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η ομάδα μας



Πρόληψη

• Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της 19ης Απριλίου και 
στη συνέχεια του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) του 
Δήμου Χίου, της 2ας Μαΐου αποφασίστηκε ο προγραμματισμός 
σειράς ενημερώσεων σε χωριά και οικισμούς της Χίου. Για το λόγο 
αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο Σ.Ο.Π.Π. να δηλώσουν 
ποια μέλη τους θα συμμετείχαν στις ενημερώσεις.



Πρόληψη

• Οι ενημερώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 27 Μαΐου και έγιναν σε

Λαγκάδα Καρυές Βερβεράτο

Συκιάδα Αυγώνυμα Άγιος Γεώργιος

Αμάδες Θυμιανά Διευχά

Βίκι Καλλιμασιά Βολισσό *

Καμπιά Νένητα Μουσείο Μαστίχας *



Πρόληψη



Πρόληψη



Πρόληψη



Πρόληψη



Πρόληψη

• Υποστηρικτικά σ’ αυτή τη 
δράση, πέρα από τη 
συμμετοχή μας στο 
πρόγραμμα ενημερώσεων,



Πρόληψη



Πρόληψη

• Συντηρήσαμε και 
επεκτείναμε τη στεγασμένη 
αντιπυρική ζώνη που έχει 
δημιουργήσει η ομάδα μας 
στο δάσος των Ρεστών και 
προγραμματίζουμε την 
περεταίρω επέκτασή της 
στο επόμενο χρονικό 
διάστημα πριν την 
αντιπυρική περίοδο 2018



Πρόληψη



Πρόληψη



Πρόληψη

• Συντηρήσαμε τη 
μεταλλική δεξαμενή 
που έχουμε 
τοποθετήσει στο 
δάσος των Ρεστών



Πρόληψη

• Συμμετείχαμε στη Γενική 
Εμπορική Έκθεση Β. Αιγαίου 
«ΠΡΟΤΑΣΗ» που έγινε 17-22 
Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο 
«Γ. Καλουτάς» με κύριο 
θέμα την ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση των 
επισκεπτών για τις δασικές 
πυρκαγιές.



Πρόληψη

• Διοργανώσαμε την 1η Ιουνίου, 
στο Ομήρειο Π.Κ.Δ. Χίου, 
διάλεξη με ομιλητή τον Δρα 
Μιλτιάδη Αθανασίου και 
θέματα: «Κίνδυνοι και 
ασφάλεια κατά την 
καταστολή δασικών 
πυρκαγιών» και 
«Δυστυχήματα κατά τη 
δασοπυρόσβεση στην 
Ελλάδα και τη Νότια 
Ευρώπη»



Πρόληψη

• Συνδιοργανώσαμε με την 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Χίου, στις 2 Ιουνίου, στο 
Μουσείο Μαστίχας, διάλεξη 
με ομιλητή τον Δρα Μιλτιάδη 
Αθανασίου και θέμα: 
«Πολίτες & Δασικές 
Πυρκαγιές: Οδηγίες 
αυτοπροστασίας και 
πρόληψη»



Πρόληψη

• Συνδιοργανώσαμε με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 
Βολισσού, στις 4 Ιουνίου, 
στη Βολισσό, διάλεξη με 
ομιλητή τον Δρα Μιλτιάδη 
Αθανασίου και θέμα: 
«Πολίτες & Δασικές 
Πυρκαγιές: Οδηγίες 
αυτοπροστασίας και 
πρόληψη»



Πρόληψη

• Συνδιοργανώσαμε με τον 
Εξωραϊστικό Πoλιτιστικό
Σύλλογο Φίλων Λιθίου "Ο 
Αληθής Λιμήν", Ομάδα «Λ», 
στις 14 Ιουνίου, στο Λιθί, 
διάλεξη με θέματα: 
«Ενημέρωση για τις δασικές 
πυρκαγιές» και «Εθελοντές 
και δασικές πυρκαγιές»



Πρόληψη

• Στις 20 Ιουλίου, στο 
Δημοτικό Στάδιο Χίου, 
ενημερώσαμε τους 
φιλοξενούμενους του 
Summer Camp του Νομικού 
Προσώπου του Δήμου Χίου 
για τους κινδύνους και τους 
τρόπους πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών



Πρόληψη

• Στις 7 Αυγούστου, στο 
«Σπίτι της Μαρίας», στα 
Καρδάμυλα ενημερώσαμε 
τους φιλοξενούμενους του 
Tsakos Kids Summer Camp
για τους κινδύνους και τους 
τρόπους πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών



Πρόληψη

• Στις 13 Αυγούστου 
συμμετείχαμε στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε η Δημοτική 
Ενότητα Ομηρούπολης στην 
Κλειδού, παίζοντας με τα 
παιδιά ένα παιχνίδι που 
δημιουργήσαμε με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση για το 
δάσος και τις δασικές 
πυρκαγιές



Πρόληψη

• Σχεδιάσαμε, με την υποστήριξη του 
WWF Ελλάδας, και εκτυπώσαμε ένα (1) 
φυλλάδιο διπλής όψης με το οποίο 
εφοδιάσαμε τα οχήματα μας και το 
τοποθετούμε στους υαλοκαθαριστήρες 
των οχημάτων που συναντούμε στις 
περιπολίες μας



Πρόληψη

• Διανείμαμε τρίπτυχα 
φυλλάδια του προγράμματος 
«Η Φωτιά δεν παίζει...» σε 
Σχολεία (700), σε διάφορες 
εκδηλώσεις (700) σε Σούπερ 
Μάρκετ (2000), και σε 
επισκέπτες και κατοίκους 
στην πόλη της Χίου (400).

• Από τα συνεργεία 
ενημέρωσης στα χωριά μας 
μοιράστηκαν επιπλέον (600)



Πρόληψη

• Μέχρι το τέλος του έτους 
ολοκληρώνεται η μετασκευή 
του οχήματος που μας 
παραχώρησε η ΕΝΑ Χίου, με 
δύο κατευθύνσεις: α. Το 
Συντονισμό και τη 
Διαχείριση, σε επίπεδο 
ομάδας, συμβάντων 
Πολιτικής Προστασίας και β. 
Την Ενημέρωση και 
Ευαισθητοποίηση των 
συμπολιτών μας.



Προκαταστολή

• Δασοπυροφύλαξη. Σε 
εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης της ομάδας, 
καθημερινά ένα 
πυροσβεστικό όχημα 
τύπου Α’ εκτελούσε 
περιπολία για 4 ώρες. 



Προκαταστολή

• Δασοπυροφύλαξη. Σε 
περιπτώσεις που η 
κατηγορία κινδύνου 
πυρκαγιάς ήταν ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΗ (4) η περιπολία 
εκτελούνταν με 
πυροσβεστικό όχημα 
τύπου Γ’. 



Προκαταστολή

• Δασοπυροφύλαξη. Σε 
περιπτώσεις αργιών και 
εορτών η ομάδα μας 
εφάρμοζε διευρυμένο 
πρόγραμμα περιπολιών και με 
τα δύο οχήματα. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 134 
περιπολίες διάρκειας 1334 
ωρών.



Καταστολή

• Εκπαίδευση

• Ετοιμότητα

• Συνδρομή σε συμβάντα



Καταστολή

• Εκπαίδευση. Ο Τομέας 
Πολιτικής Προστασίας 
της ομάδας μας κάθε 
2η Τετάρτη 
πραγματοποιούσε 
εκπαιδευτικές 
συναντήσεις, πρακτική 
εξάσκηση καθώς και 
συντήρηση εξοπλισμού



Καταστολή

• Εκπαίδευση. Συμμετείχαμε 
στην ετήσια άσκηση ΔΙΑ 
ΠΥΡΟΣ που πραγματοποιεί η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία



Καταστολή

• Ετοιμότητα. Ο Τομέας 
Πολιτικής Προστασίας της 
ομάδας, σε εφαρμογή του 
Σχεδίου Δράσης μας, τίθεται σε 
αυξημένη ετοιμότητα κατά τη 
διάρκεια των ημερών που η 
κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 
είναι ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (4) καθώς 
και στις περιπτώσεις που 
έχουμε σε εξέλιξη συμβάν. 



Καταστολή

• Συνδρομή σε συμβάντα. 
Μετά από ενημέρωση, 
συνδράμαμε στην 
κατάσβεση των δασικών 
πυρκαγιών στην περιοχή 
Ψυχάρη (9/4) καθώς και 
στην Αγία Παρασκευή 
Καρυών (14/8).



Αποκατάσταση

• Στις 12 Φεβρουαρίου 
συμμετείχαμε σε 
δενδροφύτευση στη Νέα 
Μονή.



Αποκατάσταση

• Συνεχίσαμε το πότισμα 
στους δασικούς πυρήνες.



Αποκατάσταση

• Συνεργαστήκαμε με τη 
Φιλοδασική Ένωση Χίου για 
την πλήρωση των 
δεξαμενών ποτίσματος στο 
οροπέδιο του Αίπους.



Παρατηρήσεις



Παρατηρήσεις

• Ενημερώσεις πολιτών
• Μικρός βαθμός 

ενεργοποίησης των φορέων

• Προβλήματα συντονισμού 
του συνεργείου ενημέρωσης

• Πολύ μικρή συμμετοχή του 
πληθυσμού στις ενημερώσεις



Παρατηρήσεις

• Να καταβληθεί προσπάθεια 
ώστε να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα γραφειοκρατικά 
κυρίως εμπόδια και με 
σωστό προγραμματισμό να 
ξεκινούν στην ώρα τους οι 
παρόδιοι καθαρισμοί 
χαμηλής βλάστησης καθώς 
και οι εργασίες 
απομάκρυνσης καύσιμης 
ύλης από τα δάση μας.



Προτάσεις



Προτάσεις

• Άμεση αξιοποίηση από όλους τους φορείς των αποτελεσμάτων 

του ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 

25ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ 26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ» και 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

που εκπόνησε το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ με τη συνεργασία του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ και του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ



Προτάσεις

• Να μελετηθεί και να 
κωδικοποιηθεί ο τρόπος 
προσέγγισης των χωριών με 
βάση τη μέχρι σήμερα 
εμπειρία



Προτάσεις

• Να υποστηριχθούν οι 
Τοπικές Κοινότητες 
προκειμένου να 
προετοιμάσουν και να 
δοκιμάσουν ένα Τοπικό 
Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Έκτακτης Ανάγκης



Προτάσεις

• Να ενταθεί με κάθε πρόσφορο 
τρόπο η προτροπή – υπόδειξη 
στους δημότες για τον 
καθαρισμό των χωραφιών 
πέριξ των οικισμών 
ακολουθώντας το παράδειγμα 
της Δημοτικής Ενότητας 
Ομηρούπολης



Προτάσεις

• Να συνεχιστεί το 
πρόγραμμα «Η 
Φωτιά δεν παίζει...» 
βελτιώνοντας 
δυσλειτουργίες που 
παρουσιάστηκαν 
φέτος



Προτάσεις

• Περιφέρεια και Δήμος να 
ζητήσουν από τις ακτοπλοϊκές 
και αεροπορικές εταιρείες να 
προβάλουν τα βίντεο στις 
τηλεοράσεις των πλοίων που 
προσεγγίζουν το νησί μας και 
στις εξόδους επιβίβασης των 
αεροδρομίων στις πτήσεις προς 
το νησί μας



Προτάσεις

• Να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια να ξεπεραστούν 
τα όποια εμπόδια έτσι ώστε 
οι ενημερωτικές πινακίδες 
που χορήγησε το Ίδρυμα 
«Μαρία Τσάκος» να μπουν  
σε παραγωγική λειτουργία 
πριν το τέλος του 2017.



Προτάσεις

• Περιφέρεια και Δήμος να στηρίξουν 
και να χρηματοδοτήσουν το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εθελοντικών οργανώσεων που 
προτάθηκε.



Προτάσεις

• Με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας, του Δήμου και 
των εθελοντικών ομάδων, 
να διοργανωθεί εβδομάδα 
ευαισθητοποίησης στο 
ξεκίνημα της επόμενης 
αντιπυρικής περιόδου. 
Μπορούν να προσκληθούν 
ειδικοί ομιλητές που θα 
αναπτύξουν ανάλογα 
θέματα. 



Προτάσεις

• Να χτιστεί ρείθρο 
περιμετρικά της άνω 
επιφάνειας των δεξαμενών 
έτσι ώστε να λειτουργήσουν 
σαν ομβροδεξαμενές.

* Στη φωτογραφία η δεξαμενή των Ρεστών



Προτάσεις

• Να συμπληρωθεί το δίκτυο 
μετεωρολογικών σταθμών έτσι 
ώστε σε συνεργασία με το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο να 
υπάρχει πληρέστερη on-line 
ενημέρωση για τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν αλλά 
και δημιουργία της 
απαραίτητης βάσης δεδομένων 
για εγκυρότερη πρόβλεψη



Προτάσεις

• Αξιολόγηση και πιστοποίηση 
του οχήματος που χορήγησε 
η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στο 
Δήμο Χίου και άμεση 
αξιοποίηση του.



Προτάσεις

• Προγραμματισμός, 
σχεδιασμός και υλοποίηση 
από όλους τους φορείς 
(υπηρεσιακούς και 
εθελοντικούς) 2 ετήσιων 
δράσεων πρόληψης μετά 
από πρόταση της 
Διεύθυνσης Δασών και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



δεν παίζουμε με το μέλλον της Χίου !!!



ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


