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Πρόλογος 

Το παρόν κείμενο αποτελεί τεχνική έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων (ΠΕΔ)1, που σκοπό έχει την 

παρουσίαση σειράς μέτρων που κατά την άποψή της θα συμβάλουν στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση 

του κρατικού μηχανισμού και κυρίως του Τμήματος Δασών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος) στην αντιμετώπιση του κινδύνου των Δασικών Πυρκαγιών.  

Με την παρούσα έκθεση η ΠΕΔ ευελπιστεί να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται από την πολιτεία (και που αποτελούν απαίτηση της κοινωνίας), για την ολιστική πρόληψη 

και αντιμετώπιση του κινδύνου των Δασικών Πυρκαγιών. Η παρούσα έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενός 

παραγωγικού και γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μελών της ΠΕΔ, τα οποία μέσα από την ακαδημαϊκή 

κατάρτισή τους, αλλά και την πολυετή πείρα τους, θέλησαν να αποτυπώσουν εμπεριστατωμένα, 

τεκμηριωμένα και με επιστημονικότητα μια σειρά μέτρων που θα λειτουργήσουν καταλυτικά ως προς τον 

στόχο που τέθηκε στην έκθεση αυτή. 

Θα πρέπει να αναφερθεί και να διευκρινιστεί, ότι πρόθεση της παρούσας έκθεσης, αλλά και της ΠΕΔ δεν 

είναι να καταδείξει κενά ή να κατανέμει ευθύνες σε οποιοδήποτε επίπεδο αλλά, όπως έχει τονιστεί και πιο 

πάνω, να συμβάλει τεκμηριωμένα και εποικοδομητικά στην μεγιστοποίηση της πρόληψης και της 

επιχειρησιακής ικανότητας του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.  

Δυστυχώς, η έκθεση αυτή έρχεται μετά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 2016, το οποίο 

στιγματίστηκε από δυο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, στην κοινότητα Αργάκας (Επαρχία Πάφου) και στην 

κοιλάδα Σολέας (Επαρχία Λευκωσίας), οι οποίες και έκαψαν αντίστοιχα 751,1 ha και 1.857 ha δασικής 

έκτασης, ενώ οδήγησαν και στον αδόκητο θάνατο δυο συμπολιτών μας.  

Η έκθεση αποτελείται από πέντε κεφάλαια μέσα από τα οποία αναπτύσσεται το φαινόμενο των δασικών 

πυρκαγιών, γίνεται ανασκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται από την πολιτεία και κυρίως το Τμήμα 

Δασών για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών αυτών, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους των δασικών πυρκαγιών στο νησί και τέλος παρατίθενται 

εισηγήσεις (μέτρα) για αντιμετώπιση της απειλής αυτής. 

 

 

Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, Ph.D. 

Πρόεδρος ΠΕΔ 

 

  

                                                           
1 Η ΠΕΔ είναι μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ), με επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό. Στόχος της 

Ένωσης είναι η προβολή και προώθηση της Δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο. Από την ίδρυσή της έχει μια 

πολυδιάστατη και πολύπλευρη δράση σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Δασολογικής επίσημης στην 

ολότητα της, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη δράση της επιδιώκει να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της 

δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο, στην ανάπτυξη στρατηγικών και πρακτικών αειφόρου διαχείρισης και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, αλλά και στην ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής 

συνείδησης στο κυπριακό κοινό. Επίσης, από το 1993 είναι ενεργό μέλος της Union of European Foresters (UEF).  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φωτιά αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και συζήτησης από τους προσωκρατικούς φιλόσοφους, αφού 

θεωρήθηκε ως ένα από τα τέσσερα αναπόσπαστα στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρας, φωτιά) 

(Εμπεδοκλής). Σύμφωνα με την μυθολογία ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσε 

στους ανθρώπους για αμέτρητες χρήσεις, και αυτοί την χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων και για να καίνε τα 

δάση. Δεν είναι τυχαίο το αρχαίο γνωμικό: «Εκ πυρός τα πάντα άρχεσθαι και εις το πυρ τα πάντα 

τελευτάν». Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, την εξέλιξη της κοινωνίας και την εποχή της τεχνολογίας, δεν 

φαίνεται να έχει αλλάξει, δυστυχώς, ούτε ένα γράμμα από αυτά που οι αρχαίοι Έλληνες όριζαν ως φωτιά 

και ως δύναμή της! 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια προσπάθειας της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων (ΠΕΔ), που σκοπό έχει 

την σύνταξη και παρουσίαση σειράς προτάσεων (μέτρων) τα οποία θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην 

ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού και κυρίως του Τμήματος Δασών (Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) για την αντιμετώπιση του κινδύνου των Δασικών 

Πυρκαγιών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η εξαγωγή των μέτρων που προτείνονται 

βασίστηκε σε δυο κύριους άξονες: (i) Στην παρουσίαση και αξιολόγηση των υφισταμένων μέτρων 

πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών που εφαρμόζονται στο νησί, καθώς και των 

στατιστικών στοιχείων που καταγράφονται για τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 16 χρόνια (2000-2015) 

και (ii) Στην ακαδημαϊκή και εμπειρική γνώση των μελών της ΠΕΔ για θέματα που αφορούν το γνωστικό 

αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης και της πρακτικής γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του κυπριακού δάσους, 

το οποίο υπηρετούν ή υπηρέτησαν από διάφορες θέσεις.  

 

1.1. Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών 

Η δασική πυρκαγιά (όπως και όλες οι πυρκαγιές) αποτελεί χημική διεργασία που εξελίσσεται όταν 

συνυπάρξουν τρία ουσιώδη στοιχεία (τρίγωνο της πυρκαγιάς – Εικ. 1.1): καύσιμη ύλη, θερμοκρασία και 

αέρας (οξυγόνο). Στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών (ή και των άλλων πυρκαγιών υπαίθρου) 

υπάρχει σειρά επιπρόσθετων παραγόντων/παραμέτρων που καθορίζουν την εξέλιξη της, οι οποίοι και 

διακρίνονται σε επτά συνθήκες2 που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που 

καθορίζουν την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: καύσιμη 

ύλη, καιρός και τοπογραφικές συνθήκες (Γκόφας 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Συνθήκη 1: Τύποι καύσιμης ύλης (αναφλέξιμη, βαρεία, πράσινη), Συνθήκη 2: Συνθήκη καύσιμης ύλης (υγρασία 

καύσιμης ύλης), Συνθήκη 3: Μετεωρολογικά κατακρημνίσματα, Συνθήκη 4: Σχετική υγρασία αέρα, Συνθήκη 5: 
Θερμοκρασία αέρα, Συνθήκη 6: Άνεμος (ταχύτητα), Συνθήκη 7: Τοπογραφική διαμόρφωση. 

Εικόνα 1.1: Διαγραμματική αποτύπωση του τριγώνου της φωτιά (Δεξιά) και των επιμέρους παραγόντων που επιδρούν 
στο τρίγωνο της φωτιάς για την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας πυρκαγιάς (Αριστερά). 
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Παρόλο που οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα σημαντικό εχθρό των δασικών οικοσυστημάτων θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα3, όπως αυτά της Κύπρου, η πυρκαγιά 

αποτελεί έναν σπουδαίο και καθοριστικό οικολογικό παράγοντα (Daniel et al. 2007, Βώκου 2009). Ο 

προσδιορισμός της πυρκαγιάς ως οικολογικού παράγοντα βασίζεται στην πυροεπαγόμενη ή 

πυροπροσαρμοστική ικανότητα της πλειοψηφίας των ειδών που συγκροτούν τα μεσογειακά 

οικοσυστήματα (πυρόφιλα είδη) (Keeley 1986). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Μεσογειακά οικοσυστήματα 

έχουν την ικανότητα να ανακάμπτουν μετά την πυρκαγιά όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της 

εμφάνισης δυο επεισοδίων (πυρκαγιών) στην ίδια περιοχή ξεπερνά τα 30 χρόνια (Βώκου 2009). Στην 

παραδοχή αυτή θα πρέπει να προστεθεί και η προσέγγιση της ορθολογιστικής διαχείρισης των 

πυρόπληκτων περιοχών (οικοσυστημάτων) με την σύνταξη ολιστικών σχεδίων αποκατάστασης μέσα από 

αειφόρο διαχείριση και στοχευόμενα μέτρα διατήρησης που θα λειτουργούν θετικά προς την ανάκαμψη 

των οικοσυστημάτων.  

Επίσης, η πυρκαγιά είναι ένας οικολογικός παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διανομή, 

την οργάνωση και την εξέλιξη των μεσογειακών οικοσυστημάτων (Trabaud 1980). Η πυρκαγιά είναι 

σημαντικό εργαλείο (φαινόμενο) για βιοκοινότητες που εξαρτώνται από αυτήν ώστε να παραμένουν 

διαχρονικά στο φυσικό περιβάλλον (Ντάφης 1986, Day et al. 1990, Miller 2000), με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τα ώριμα δάση Pinus halepensis και Pinus brutia όπου η πυρκαγιά αποτελεί αναγεννητικό 

εργαλείο (Ντάφης 1987, Καϊλίδης 1981). Σε αυτά εμφανίζονται φυσικές πυρκαγιές κατά σχεδόν κανονικά 

διαστήματα (Ντάφης 1986, Καϊλίδης και Καρανικόλα 2004).  

Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, και όπως αυτό γίνεται αντιληπτό μέσα από την 

συσσωρευμένη γνώση και εμπειρογνωμοσύνη, το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά 

οικοσυστήματα, όπως και τα οικοσυστήματα της Κύπρου, δεν είναι αφ’ εαυτού η πυρκαγιά, αλλά η 

συστηματική και ραγδαία σμίκρυνση των περιόδων επανεμφάνισης των δασικών πυρκαγιών (Riera and 

Mogas 2002, Ταμπάκης και Καρανικόλα 2015). Το φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών 

υψηλής συχνότητας στα οικοσυστήματα είναι ένα γεγονός που σχετίζεται με την ανισορροπία που 

παρατηρείται μεταξύ του ποσοστού και του ρυθμού συσσώρευσης της καύσιμης ύλης στα οικοσυστήματα 

σε σχέση με το ρυθμό που αυτή ανακυκλώνεται (συσσώρευση καύσιμης ύλης > από το ρυθμό 

ανακύκλωσής της) (Kalabokidis et al. 2002). Οι πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές (με την 

εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων) έχουν 

οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη αύξηση της καύσιμης ύλης που διευκολύνει, στη συνέχεια, τη διάδοση των 

μεγάλων πυρκαγιών (Badia et al. 2002, Koutsias et al. 2012). 

1.2. Η δασική πυρκαγιά μέσα από τιμές μεγεθών 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς, αποτελείται από σειρά διαδοχικών φάσεων οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη θερμοκρασιακή ένταση και απελευθέρωση τεράστιων ενεργειακών 

μονάδων.  

Η πορεία της καύσης της ύλης αρχίζει με την προθέρμανση του υλικού, φάση κατά την οποία η καύσιμη 

ύλη (βελόνες/φύλλα, κλαδιά, ξηρή βλάστηση) ξηραίνεται χάνοντας μέρος της υγρασίας του υλικού όπως 

και μέρος των υπόλοιπων πτητικών ουσιών του (~ 190°C). Στο δεύτερο στάδιο συνεχίζεται το χάσιμο των 

                                                           
3
 Το Μεσογειακό οικοσύστημα απαντά σε γεωγραφικές περιοχές όπου επικρατεί το μεσογειακό κλίμα. Οι περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από τέτοιο κλίμα και κατ’ επέκταση σχηματίζονται τέτοιου τύπου οικοσυστήματα είναι 
περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος 30°-40° βόρεια και νότια του ισημερινού και κυρίως στις δυτικές 
ακτές των ηπείρων (όπως: Καλιφόρνια, Χιλή, Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας στην Αφρική, η λεκάνη της Μεσογείου και 
νοτιοδυτική Αυστραλία).  
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πτητικών ουσιών, αρχίζει σιγά-σιγά η πυράκτωση της καύσιμης ύλης (~ 280°C), ενώ στο τρίτο και τελικό 

στάδιο οι πτητικές ουσίες καίγονται μεταξύ 380°C - 425°C (Countryman 1976, Countryman 1977). 

Αντίστοιχες τιμές και στάδια καύσης καταγράφονται και κατά την καύση της ξυλώδους ύλης, αφού και σε 

αυτή την περίπτωση το ξύλο καίγεται με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες προκαλούν τη 

χημική αποσύνθεσή του και την παραγωγή εύφλεκτων αερίων μέχρι και το σχηματισμό πυρακτωμένου 

άνθρακα (κάρβουνου). Έτσι, σύμφωνα με τον Τσουμή (1986) τα στάδια καύσης της ξυλώδους ύλης (Εικ. 

1.2 & Εικ. 1.3) διακρίνονται σε:  

i. εξάτμιση της υγρασίας του ξύλου (ως 100°C), 

ii. εξαέρωση πτητικών ουσιών (από 95°C - 150°C και άνω),  

iii. επιφανειακή απανθράκωση και βραδεία έξοδος εύφλεκτων αερίων (150°C - 200°C),  

iv. ταχύτερη έξοδος εύφλεκτων αερίων, που ακολουθείται από ανάφλεξη και πυράκτωση (200°C - 

370°C) και  

v. ταχεία ανάφλεξη εύφλεκτων αερίων και σχηματισμός πυρακτωμένων ανθράκων (370°C - 500°C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Καμένο δάσος του οποίου η ξυλώδης 
βλάστηση έχει φτάσει στο τελικό στάδιο καύσης. 

(Φωτογραφία: © Ηλιάδης Ν.Γ.) 

Εικόνα 1.3: Υπόλειμα καμένου δέντρου πεύκης. 

Διακρίνεται ο κεντρικό άξονας του ριζικού (υπόγειο τμήμα 

δέντρου). Το υπέργειο τμήμα του δέντρου έχει καεί σε 

θερμοκρασίες πέρα των 500 °C. Διακρίνεται η διάμετρος 

του δέντρου στο σημείο του ριζικού κόμβου. 

(Φωτογραφία: © Ηλιάδης Ν.Γ.) 
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Επιπρόσθετα με την ανάπτυξη των μεγάλων θερμοκρασιακών τιμών που οδηγούν στην καύση της ύλης, η 

καύση αυτή οδηγεί και στην απελευθέρωση τεράστιων ενεργειακών μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, η 

κατάσβεση πυρκαγιάς που ξεπερνά σε ένταση τα 4.000 Κw/m παρουσιάζει δυσκολία στην κατάσβεση. 

Σε ακραίες καταστάσεις, πυρκαγιές σε χόρτα δίνουν μέχρι και 30.000 Κw/m, ενώ σε δάση μέχρι και 

60.000 Kw/m (Luce and McAthur 1978). Στην πράξη έχει αποδεικτεί ότι η ένταση της πυρκαγιάς είναι 

ανάλογη με το ύψος της φλόγας και την καιόμενη ύλη (Byram 1959). Σε δάσος πεύκης (όπως την  

πλειοψηφία των δασών του νησιού μας) έχει καταγραφεί μια γεωμετρική πρόοδος στη σχέση της έντασης 

της πυρκαγιάς με το ύψος της φλόγας: φλόγα ύψους μέχρι τα 2,9 m απελευθερώνει ενέργεια ίση με 2.533 

Κw/m, ύψους 5 m απελευθερώνει ενέργεια ίση με 11.333 Κw/m, ενώ φλόγα ύψους 7m απελευθερώνει 

ενέργεια 20.633 Κw/m (βλ. Καϊλίδης 1993). 

Από την τάξη τιμών που παρουσιάζονται στις δυο πιο πάνω παραγράφους, γίνεται αντιληπτός και ο 

βαθμός δυσκολίας που υπάρχει στην πράξη κατά την κατάσβεση μια πυρκαγιάς. Αυτή η ένταση αλλά και η 

ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου είναι που καθορίζουν, σε σημαντικό βαθμό, και την στρατηγική 

αντιμετώπισης και καταστολής της πυρκαγιάς, στρατηγική η οποία και πρέπει να προσαρμόζεται στα 

δεδομένα που υπάρχουν στο χώρο και στο χρόνο  εξέλιξης της πυρκαγιάς (ο χρόνος μπορεί να είναι από 

μερικά λεπτά ως και λίγες ώρες). Είναι προφανές ότι η θερμική ένταση και το μήκος της φλόγας 

συνδέονται με τη θερμότητα που αισθάνεται κάποιος που βρίσκεται δίπλα στις φλόγες στο μέτωπο της 

πυρκαγιάς (Καλαμποκίδης κ.ά. 2013). Όταν οι συνθήκες κατάσβεσης μια πυρκαγιάς (εξαιρούμενων των 

υπόλοιπων συνθηκών, όπως η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής) γίνουν θερμικά ανυπόφορες, θα 

πρέπει συντεταγμένα να υπάρξει απομάκρυνση από το μέτωπο της πυρκαγιάς και επιλογή άλλης θέσης 

για την αντιμετώπισή της, όπου η έντασή της θα είναι μικρότερη. Μάλιστα, επιλέγοντας τη γραμμή 

άμυνας με την προοπτική ότι όταν έρθει η πυρκαγιά θα είναι μικρότερης έντασης, μας κάνει και πιο 

αποτελεσματικούς στην κατάσβεσή της. 

1.3. Κλιματική αλλαγή και δασικές πυρκαγιές 

Η κλιματική αλλαγή στις μέρες μας δεν είναι απλά ένα θεωρητικό στοχαστικό αντικείμενο μελέτης, αλλά 

ένα φαινόμενο ορατό του οποίου οι επιπτώσεις είναι αισθητές. Παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, συχνές 

και έντονες καταιγίδες, πλημμύρες, αυξημένες ημέρες καύσωνα και περισσότερες μεγα-πυρκαγιές 

μαρτυρούν την μεταβολή του κλίματος (Regato 2008). Τον Απρίλιο του 2008, διεξήχθη η διεθνής 

συνάντηση εργασίας με θέμα συζήτησης «Προσαρμογή της Προστασίας και Διαχείρισης των Μεσογειακών 

Δασών στην Κλιματική Αλλαγή», με διοργανωτές την περιβαλλοντική οργάνωση WWF και τη Διεθνή Ένωση 

για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Τα συμπεράσματα της συνάντησης, τα οποία ήταν δυσοίωνα, 

συνηγορούν στο ότι οι αντοχές και οι δυνατότητες προσαρμογής των μεσογειακών δασικών 

οικοσυστημάτων εξαντλούνται λόγω του συνδυασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι δασικές πυρκαγιές αναγνωρίστηκαν ως μια από τις άμεσες και ραγδαίες 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μεσογειακά δάση (WWF4). Η αύξηση της συχνότητας και της 

έντασης των πυρκαγιών, καθώς και της έκτασης των καμένων εκτάσεων, ευνοείται από τις συνθήκες 

ξηρασίας, τις παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα - 

συνθήκες που παρατηρούνται κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Μεσογείου (Πορτογαλία, Ελλάδα, 

Ιταλία, Ισπανία). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πρόσφατες μελέτες του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Ελλάδας, συνηγορούν στην δραματική αλλαγή του χάρτη διανομής του κινδύνου 

δασικών πυρκαγιών της Ελλάδας μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε, λόγω της κλιματικής αλλαγής, 

                                                           
4
 www.wwf.gr/areas/forests/forests-and-climate-change 
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με τις ημέρες καύσωνα να πενταπλασιάζονται μέχρι το 2100 και τα ελληνικά δάση να αντιμετωπίζουν 

άμεση απειλή πυρκαγιάς για 30 επιπλέον μέρες ετησίως σε σχέση με σήμερα (Εικ. 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα σενάρια μπορούμε να αποδεχτούμε και για το νησί μας, αφού κλιματολογικές προσομοιώσεις 

καταδεικνύουν αύξηση της μέσης ετήσιας τιμής της θερμοκρασίας κατά 1,3−1,9°C μέχρι τα μέσα του 21ου 

αιώνα και κατά 3,6−5,0°C μέχρι τα τέλη του αιώνα. Μεγαλύτερες αυξήσεις θερμοκρασίας αναμένονται τη 

θερινή παρά τη χειμερινή περίοδο, με επακόλουθο την αύξηση και των ημερών καύσωνα. Σε ότι αφορά τη 

βροχόπτωση, μεσοπρόθεσμα αναμένεται πολύ μικρή μείωση, που προβλέπεται όμως να είναι σημαντική 

ως τα τέλη του αιώνα (Giannakopoulos et al. 2009, Hadjinicolaou et al. 2011). Επίσης, αναμένεται να 

παρατηρηθεί μείωση της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης κατά 20-40%, ενώ η συχνότητα της 

βροχόπτωσης προβλέπεται να μειωθεί στην ενδοχώρα και στα παράκτια, ενώ στα ορεινά προβλέπεται 

αύξηση της συχνότητας αλλά μείωση της ποσότητας. Οι πολύ ζεστές μέρες αναμένεται να αυξηθούν κατά 

δυο εβδομάδες ανά έτος, οι τροπικές νύχτες κατά ένα μήνα ανά έτος, ενώ τέλος ο ετήσιος αριθμός 

συνεχόμενων ξηρών ημερών θα αυξηθεί αισθητά (όπως: Giannakopoulos et al. 2009; Giannakopoulos et al. 

2010; Hadjinicolaou et al. 2011). Τέλος, και αφού πλέον βρισκόμαστε σε τροχιά κλιματικής αλλαγής στον 

τόπο μας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης (Τμήμα Περιβάλλοντος 2008), τα εδάφη του νησιού θεωρούνται ήδη ευάλωτα και 

πλήττονται άμεσα από την ξηρασία, τη λειψυδρία και κατ’ επέκταση την απερήμωση: το 57% της έκτασης 

της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμο» στη διαβάθμιση αξιολόγησης της απερήμωσης, ενώ το 42,3% 

των εδαφών θεωρούνται ως ευαίσθητα.  

1.4. Κατηγοριοποίηση πυρκαγιών σε σχέση με την ευθύνη κατάσβεσής τους 

Οι πυρκαγιές σύμφωνα με  το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 

(Τμήμα Δασών 2010):  

 Δασικές πυρκαγιές: Επεισόδια πυρκαγιών που εκδηλώνονται μέσα στα κρατικά δάση ή σε ακτίνα 

μέχρι δύο χιλιομέτρων (Km) από τις παρυφές αυτών, εμπίπτουν κάτω από τις πρόνοιες του 

Ν.25(Ι)/2012 (Περί Δασών Νόμος του 2012), σύμφωνα με τις οποίες ο Διευθυντής του Τμήματος 

Δασών έχει και την ευθύνη πρόληψης και καταστολής τους.  

 Πυρκαγιές υπαίθρου: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται 

στην ύπαιθρο και σε απόσταση μεγαλύτερη από των δυο χιλιομέτρων (Km) από τα όρια του δάσους. 

Την ευθύνη πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών αυτών έχει η οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, 

μέσα από τις σχετικές διατάξεις του Ν.54(Ι)/2016 (Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο 

Νόμος).  

Εικόνα 1.4: Δείκτης αύξησης των θερμών ημερών στη Λεκάνη της Μεσογείου (Purdue University) 
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 Αστικές πυρκαγιές: Όλες οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε κατοικημένες περιοχές ή περιοχές σε 

ακτίνα 13 χιλιομέτρων (Km) από τις κατοικημένες περιοχές. Την ευθύνη κατάσβεσης έχει η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 47 του Ν.73(Ι)/2004 (Ο Περί Αστυνομίας Νόμος).  

Βάση των επιχειρησιακών σχεδιασμών που υπάρχουν από τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες της 

Δημοκρατίας, με την αγγελία δασικής πυρκαγιάς τίθενται σε εφαρμογή σειρά ενεργειών (σχεδίων) και 

μέτρων για την αντιμετώπισή της. Ιεραρχικά τα  επιχειρησιακά σχέδια είναι:  

 Σχέδιο δράσης «Αστραπή»: Αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Τμήματος Δασών και καταγράφει τις 

ενέργειες/διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης μιας δασικής 

πυρκαγιάς.  

 Σχέδιο «Ίκαρος»: Αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο που αποσκοπεί στον συντονισμό και χρήση 

εναέριων μέσων σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές στις οποίες 

επιχειρούν πέραν των πέντε πτητικών μέσων.  

 Σχέδιο «Ήφαιστος»: Αποτελεί ειδικό εθνικό σχέδιο του «Βασικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Κρίσεων - Ζήνων», σε περίοδο ειρήνης από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και αφορά την 

αντιμετώπιση κρίσης από μεγάλη δασική πυρκαγιά.  
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2. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Η αντιμετώπιση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών δεν είναι μια θεωρητική έννοια και πράξη που 

βασίζεται σε δομημένους σχεδιασμούς και ενέργειες ή απλά σε προσεγγίσεις εκτίμησης και διαχείρισης 

κινδύνου. Αντιθέτως, η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο πρόληψης αλλά και 

καταστολής, είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη ενέργεια, που απαιτεί:  

i. την καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας στην κοινωνία,  

ii. την οργάνωση και διαχείριση υποδομών και εξοπλισμού που σχετίζονται με την πρόληψη και την 

κατάσβεση των πυρκαγιών,  

iii. την εκπαίδευση του προσωπικού και την ασφαλή και ορθολογιστική διαχείρισή  του τόσο στην 

πρόληψη (περιπολίες, δασοκομικοί χειρισμοί κ.ά.) όσο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης,  

iv. την ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων κατά τέτοιο τρόπο που να 

περιορίζονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.  

Σε ένα πιο δομημένο και κατανοητό σύστημα ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, 

που θα περιλαμβάνει όλες τις πιο πάνω παραδοχές, θα μπορούσαν να ιεραρχηθούν τα ακόλουθα τρία 

επίπεδα (μέτρα) με τις επιμέρους συνιστώσες τους5:  

2.1 Προληπτικά μέτρα 

Τα μέτρα πρόληψης στοχεύουν στην εφαρμογή των κατάλληλων ενεργειών για τη μείωση ή και την 

εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς στο δάσος (Γκόφας 2001). Τα μέτρα αυτά αν και 

περιέχουν δυο κύριες ενεργητικές φάσεις (της εκπαίδευσης και της επαγρύπνησης/ετοιμότητας), 

διακρίνονται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην πράξη αφού απευθύνονται σε όλο το φάσμα του 

πληθυσμού του νησιού αλλά και σε όλα τα θεσμικά (νομικά) επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του 

κράτους.  

Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στην Κύπρο, με σκοπό την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και πρόληψη των πυρκαγιών (δασικών και υπαίθρου) είναι:  

i. Νομοθετικό πλαίσιο 

Μέσα από τη θέσπιση ειδικών διατάξεων (άρθρων) σε σχετικές νομοθεσίες του Τμήματος Δασών, 

της Αστυνομίας Κύπρου και τις Επαρχιακής Διοίκησης, ορίζονται τόσο οι ευθύνες διαχείρισης 

κινδύνων πυρκαγιάς όσο και η ευθύνη κατάσβεσής τους. Επίσης, με σχετικές πρόνοιες των Νόμων 

υπάρχει αναφορά ως προς τα αδικήματα και τις ποινές που προβλέπονται σε σχέση με τις 

πυρκαγιές υπαίθρου ή τις δασικές πυρκαγιές. 

ii. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών διαφώτισης 

Αποτελεί ένα από τα κύρια και σημαντικότερα στάδια της πρόληψης, αφού στοχεύει το σύνολο του 

πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό, γίνονται διαλέξεις και ενημερώσεις από Λειτουργούς του Τμήματος 

Δασών και από στελέχη της Πυροσβεστική Υπηρεσίας σε σχολεία, στρατόπεδα και οργανωμένα 

σύνολα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου γίνεται τόσο τηλεοπτική όσο και 

ραδιοφωνική εκστρατεία (κυρίως από το Τμήμα Δασών, αλλά και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

και το Υπουργείο Εσωτερικών) με την μετάδοση μηνυμάτων (διαφημίσεων) που στοχεύουν στην 

                                                           
5
 Τα μέτρα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση καθώς και τα αριθμητικά δεδομένα υποδομών, εξοπλισμού και 

στελέχωσης του Τμήματος Δασών, προήλθαν από την αναζήτηση σε επίσημες πηγές Κυβερνητικών Τμημάτων (ιστοσελίδα 

Τμήματος Δασών και Στατιστικής Υπηρεσίας) ή και τον Κλάδο Υπαλλήλων Τμήματος Δασών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
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ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να είναι πιο προσεκτικό και να μη γίνεται πρόξενος δασικών 

πυρκαγιών.  

iii. Κατασκευή και λειτουργία εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων 

Τις τελευταίες δεκαετίες το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία 40 

εκδρομικών χώρων, με ευρεία κατανομή σε όλο το νησί και με ιδιαίτερη έμφαση στην οροσειρά του 

Τροόδους (συνολική χωρητικότητα ~23.000 άτομα) καθώς και στην κατασκευή πέντε 

κατασκηνωτικών χώρων (συνολικής χωρητικότητας 2.400 ατόμων). Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν 

στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από τους εκδρομείς λόγω της 

ανεξέλεγκτης διασποράς τους μέσα στα δάση. Με τον τρόπο αυτό, οι εκδρομείς συγκεντρώνονται 

στους οργανωμένους χώρους (Εικ. 2.1) οι οποίοι προσφέρουν σειρά διευκολύνσεων, αλλά και 

σχετικών μέτρων πυρασφάλειας. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά 

και της υιοθέτησης από νεαρές ομάδες του πληθυσμού μιας «εσφαλμένης» διάστασης της 

οικολογικής/περιβαλλοντικής συνείδησης και επιστροφής στη φύση, έχει παρατηρηθεί σε 

ανησυχητικό βαθμό η κατασκήνωση σε μη οργανωμένες θέσεις, κυρίως στα δάση της Χερσονήσου 

του Ακάμα και στο Δάσος Τροόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Περιπολίες 

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οργανώνονται περιπολίες σε όλες τις Δασικές Περιφέρειες6 του 

νησιού, με σκοπό την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αλλά και την ανίχνευση και έγκαιρη 

επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι περιπολίες που οργανώνονται από το Τμήμα Δασών 

εκτελούνται τόσο κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του δάσους όσο και εντός των κρατικών 

                                                           
6
 Οι τρεις Δασικές Περιφέρειες οι οποίες αποτελούν διοικητικές μονάδες του Τμήματος Δασών είναι: Δασική 

Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, Δασική Περιφέρεια Τροόδους, Δασική Περιφέρεια Πάφου.  

Εικόνα 2.1: Εκδρομικός χώρος (πάνω) και κατασκηνωτικός χώρος (κάτω) του Τμήματος Δασών, μέσω του οποίου 
επιτυγχάνεται η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς στα δάση, από την ανεξέλεκτη εξόρμηση εντός των δασών. Εμφανή τα 

επίπεδα οργάνωσης, διευκολύνσεων και μέτρων προστασίας που χαρακτηρίζουν τους εκδρομικούς χώρους. (Φωτογραφία: 
© Κυπριανού Α.) 
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Δασών, με έμφαση στις περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα. Επίσης, περιπολίες 

στα όρια του δάσους εκτελούνται και από κλιμάκια της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.  

Οι περιπολίες του Τμήματος Δασών εκτελούνται από ομάδες (Δασικών Υπαλλήλων/ 

Δασοπυροσβεστών) με οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή μικρά πυροσβεστικά. Επίσης από την 

καλοκαιρινή περίοδο του 2007 τα αεροπλάνα του Τμήματος Δασών χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

ανίχνευσης πυρκαγιών (περιπολιών) κυρίως κατά τις ώρες υψηλού κινδύνου. Η χρήση των 

αεροπλάνων σε περιπολίες αν και καταγράφει μεγαλύτερο κόστος δαπάνης περιπολίας ανά ώρα, σε 

σχέση με τα άλλα μηχανοκίνητα μέσα (οχήματα), εντούτοις πλεονεκτεί αφού: (i) καλύπτει 

μεγαλύτερες περιοχές, (ii) τα αεροπλάνα είναι πιο ευέλικτα στην διεξαγωγή της περιπολίας 

ανεξαρτήτως του ανάγλυφου της περιοχής επιτήρησης και (iii) έχουν τη δυνατότητα για άμεση 

προσβολή της πυρκαγιάς με στόχο το σβήσιμο της εν τη γενέσει της ή τον περιορισμό της 

εξάπλωσής της, αφού μεταφέρουν κατά την πτήση τους ποσότητα νερού. 

v. Χαρτογράφηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών 

Η χαρτογράφηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών είναι μια αναγωγική μέθοδος, όπου μέσα από 

την ανάλυση μετεωρολογικών στοιχείων που συλλέγονται από δίκτυα/το δίκτυο αυτόματων 

μετεωρολογικών σταθμών (αβιοτικά στοιχειά) και άλλων βιοτικών παραμέτρων, γίνεται εκτίμηση 

του βαθμού κινδύνου πυρκαγιών (υπαίθρου ή δασικών). Τόσο το Τμήμα Δασών όσο και η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία ετοιμάζουν σχετικούς χάρτες σε καθημερινή βάση, οι οποίοι αξιολογούνται 

από τους αρμόδιους κλάδους των τμημάτων αυτών (Εικ.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Προκατασταλτικά μέτρα 

Η ελάττωση του κινδύνου των πυρκαγιών δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί στα «θεωρητικά» 

μέτρα που περικλείονται στην ενότητα των προληπτικών μέτρων, αλλά πρέπει να επεκτείνεται σε εκείνα 

τα μέτρα που θα παρέχουν επιχειρησιακό πλεονέκτημα στις ομάδες πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια 

επεισοδίου (ή επεισοδίων). Τα μέτρα αυτά τα οποία και ονομάζονται προκατασταλτικά μέτρα, έχουν ως 

σκοπό την ελάττωση του κινδύνου (πιθανότητας) εξάπλωσης της πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση των 

προσπαθειών κατάσβεσής της. Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν σειρά από διάφορες ενέργειες, 

διακρίνονται από υψηλό κόστος εφαρμογής (κατασκευής και συντήρησης) αλλά θεωρούνται ως άκρως 

απαραίτητα και αναγκαία για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.  

Τα προκατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο, από το Τμήμα Δασών, είναι τα ακόλουθα: 

i. Οδικό δίκτυο και δασικοί δρόμοι 

Η σχεδίαση και κατασκευή ενός καλά (και αειφόρο) δομημένου και λειτουργικού οδικού δικτυού 

τόσο στην ύπαιθρο όσο και εντός των δασικών περιοχών, που διασφαλίζει την άμεση και ασφαλή 

Εικόνα 2.2: Με βάση τη χαρτογράφηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, το Τμήμα Δασών προχωρεί στην απεικόνιση των 
δεδομένων, σε ενημερωτικές πινακίδες για πληροφόρηση του κοινού. (Φωτογραφία: © Ηλιάδης Ν.-Γ.) 
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διακίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ανάλογα με τις ανάγκες της τακτικής δασοπυρόσβεσης, 

συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο (Καδής κ.ά. 2012), το οδικό 

δίκτυο του νησιού παρουσιάζει συνεχή επέκταση, με το συνολικό του μήκος κατά το 2010 να 

εκτίνεται σε 13.006 Km (Στατιστική Υπηρεσία 2003 & Στατιστική Υπηρεσία 2011). Είναι ενδεικτικό ότι 

σύμφωνα με στοιχεία του Study on Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under 

Structure and Cohesion fund for the Programming Period 2007-2013 (ECORYS 2006) η πυκνότητα 

αυτοκινητόδρομων (Km δρόμου ανά 1.000 Km2 γης) στην Κύπρο για το 2013 ήταν 28 Km ανά 1.000 

Km2. Η πυκνότητα αυτή είναι δυο φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο του συνόλου των κρατών 

μελών της ΕΕ (14 Km ανά 1.000 Km2).  

Στοιχεία του Τμήματος Δασών για το 2016, αναφέρουν ότι το συνολικό μήκος του δασικού οδικού 

δικτύου (εντός των δασών που ελέγχει η Δημοκρατία) είναι συνολικού μήκους 3.203,60 Km (172,61 

Km ασφαλτωμένο και 3.030,99 Km χωματόδρομος), το οποίο και εκφράζεται σε πυκνότητα σε 25,79 

m/ha (έκταση δασών στην ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή: 124.211,40 ha). Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι το δασικό οδικό δίκτυο, πέρα από την συμβολή του ως αντιπυρική ζώνη (βλ. πιο 

κάτω), αποτελεί το μέσο διέλευσης και προσπέλασης σε απόμακρες ορεινές περιοχές εντός του 

δάσους (και μακριά από το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο) όπου θα απαιτηθεί η οργάνωση (και 

μεταφορά) ομάδων και στρατηγικών για τον περιορισμό και την κατάσβεση πυρκαγιών.  

ii. Αντιπυρικές ζώνες (λωρίδες) 

Οι αντιπυρικές ζώνες ή και οι λωρίδες είναι φυσικές ή τεχνητές λωρίδες, όπου απομακρύνεται όλη ή 

σχεδόν όλη η καιγόμενη δασική βλάστηση (καύσιμη ύλη), με σκοπό τη διακοπή της συνέχειας της 

καιγόμενης δασικής ύλης (Εικ.2.3). Με τον τρόπο αυτό επιβραδύνεται ο ρυθμός εξάπλωσης της 

πυρκαγιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης να προσεγγίσουν το μέτωπό 

της και να την κατασβέσουν εύκολα και με ασφάλεια. Το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει τις 

τελευταίες δεκαετίες στον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση ενός δικτύου αντιπυρικών ζωνών, 

το οποίο αναπτύσσεται ανάλογα με τους στρατηγικούς σκοπούς πρόληψης των πυρκαγιών που 

ορίζει το Τμήμα Δασών ανά περιοχή. Στα πλαίσια του Παγκύπριου Σχεδίου Πυροπροστασίας της 

Υπαίθρου έχουν κατασκευαστεί για την περίοδο 2001-2015 συνολικό μήκος 473,54 Km αντιπυρικών 

λωρίδων. Η συνολική έκταση του δικτύου αντιπυρικών λωρίδων, το οποίο συντηρεί σε ετήσια βάση 

το Τμήμα Δασών, εκτίνεται σε συνολικό μήκος 986 Km σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού η 

οποία ελέγχεται από τη Δημοκρατία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3: Αντιπυρική λωρίδα στον ορεινό όγκο Τροόδους. (Φωτογραφία: © Κυπριανού Α.) 
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iii. Τηλεπικοινωνίες 

Η έγκαιρη, ορθή και άμεση μεταφορά της πληροφορίας αποτελεί κομβικό σημείο για το συντονισμό 

των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. Για το σκοπό αυτό τα Τμήματα (όπως και άλλες Υπηρεσίες που εμπλέκονται κατά τη 

δασοπυρόσβεση), διαθέτουν δικό τους ανεξάρτητο ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας με δυνατότητα 

παγκύπριας κάλυψης. Το δίκτυο περιλαμβάνει αναμεταδότες και αριθμό σταθερών (σε δασικούς 

σταθμούς και σε δασικά παρατηρητήρια) και κινητών (σε πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού) ασυρμάτων, ενώ όλοι οι δασικοί υπάλληλοι είναι εξοπλισμένοι με 

φορητούς ασύρματους.  

Τέλος, τόσο το Τμήμα Δασών όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαθέτουν ειδικές τηλεφωνικές 

γραμμές στους αριθμούς 1407 και 112, αντίστοιχα, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να 

πληροφορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου για την ύπαρξη φωτιάς ή καπνού. 

iv. Δασικοί σταθμοί  

Το Τμήμα Δασών διαθέτει σημαντικό αριθμό δασικών σταθμών (~27 σταθμοί) με παγκύπρια 

κατανομή και σε όλες τις Δασικές Περιφέρειες του νησιού. Οι δασικοί σταθμοί, οι οποίοι έχουν 

σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των δασών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κατά την περίοδο 

υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών είναι επιφορτισμένοι και με την ευθύνη επιτήρησης και 

κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Για το σκοπό αυτό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται 

στελέχωση των Δασικών Σταθμών με έμψυχο και υλικό δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος (βλ. 

πιο κάτω). Τέλος, στο δίκτυο των Δασικών Σταθμών για σκοπούς δασοπυρόσβεσης, θα πρέπει να 

προσμετρηθούν και οι 13 σταθμοί υπαίθρου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο στελεχώνονται καθημερινά με μόνιμο προσωπικό και εποχιακούς εργάτες 

πυρόσβεσης. 

v. Δασοκομικοί χειρισμοί 

Το Τμήμα Δασών προβαίνει συστηματικά σε διάφορους δασοκομικούς χειρισμούς που στοχεύουν 

στη μείωση του κινδύνου έκρηξης πυρκαγιάς, αλλά και του ρυθμού διάδοσής της. Τέτοιοι χειρισμοί 

περιλαμβάνουν 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. Επίσης, το Τμήμα Δασών εφαρμόζει καλλιεργητικές επεμβάσεις στα 

πλαίσια ανανέωσης και αειφορικής διαχείρισης των δασών (δασοσυστάδων). Οι επεμβάσεις αυτές 

ασκούν σημαντική επίδραση στην προστασία των δασών μέσω της διατήρησης της δομής του 

δάσους και της δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, περιορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την εξάπλωση (διάδοση) δασικής πυρκαγιάς σε περίπτωση επεισοδίου.  

vi. Μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών πυρκαγιών 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής πρόληψης των δασικών πυρκαγιών είναι η 

έγκαιρη παρατήρησή της και η άμεση προσβολή και κατάσβεσή της. Για το λόγο αυτό πέρα των 

περιπολιών εφαρμόζεται ο θεσμός της στελέχωσης μόνιμων παρατηρητηρίων (πυροφυλάκια – Εικ. 

2.4) σε δεσπόζουσες θέσεις (βουνοκορφές) με στόχο την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού ικανού να 

εντοπίζει γρήγορα κάθε πυρκαγιά δίνοντας τη δυνατότητα για έγκαιρη και ταχεία επέμβαση. Για το 

σκοπό αυτό το Τμήμα Δασών διατηρεί δύο μορφές μέσων ανίχνευσης και αναφοράς ύπαρξης 

Δασικών Πυρκαγιών, τα οποία είναι: 

 Παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών (πυροφυλάκια): Επανδρώνονται κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο με έμπειρους παρατηρητές και απαρτίζουν από ένα σημαντικό αριθμό 

παρατηρητηρίων, που καλύπτουν όλες τις δασικές περιοχές του νησιού. Στο σημείο αυτό θα 
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πρέπει να αναφερθεί ότι σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα πυροφυλάκια οργανώνονται 

περιπολίες με μηχανοκίνητα μέσα. 

 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών: Ένα αυτόνομο σύστημα λειτουργεί σε πιλοτικό 

στάδιο στο Δάσος του Ακάμα από το 2008. Το σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο 

ηλεκτρονικών παρατηρητηρίων (κάμερες υψηλής ευκρίνειας) και το κέντρο ελέγχου. 

 

2.3 Κατασταλτικά μέτρα 

Με την αναγγελία της ύπαρξης δασικής πυρκαγιάς, τίθενται σε εφαρμογή τα κατασταλτικά μέτρα. Τα 

μέτρα αυτά απαιτούν την εμπλοκή του έμψυχου δυναμικού των υπηρεσιών και για αυτό η επιτυχία τους 

εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζει το προσωπικό (δασικοί λειτουργοί, δασοπυροσβέστες κ.ά.) τις 

τεχνικές ελέγχου και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι μία πολύπλοκη, δύσκολη και 

επικίνδυνη εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εκπαίδευση και άρτια οργάνωση.  

Από το εισαγωγικό κομμάτι και τις τιμές μεγεθών που παρουσιάστηκαν (για ένα δέντρο) αλλά και τις 

ευμετάβλητες συνθήκες που επιδρούν σε μια δασική πυρκαγιά, γίνεται αντιληπτό ότι η καταστολή 

(κατάσβεση) μιας δασικής πυρκαγιάς δεν μπορεί να αποτελέσει μια διαδικασία ρουτίνας και σεναρίων 

γραφείου. Στόχος των κατασταλτικών μέτρων που έχει σε εφαρμογή το Τμήμα Δασών, είναι η όσο το 

δυνατό γρηγορότερη επέμβαση και καταστολή κάθε πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια και ο περιορισμός 

των καταστροφών που προκαλούνται στο ελάχιστο.  

Τα κυριότερα κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο είναι: 

i. Δασοπυροσβεστικό Σώμα 

Το Τμήμα Δασών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οργανώνει το Σώμα Δασοπυροσβεστών, το οποίο 

συγκροτείται σε ομάδες των 5-20 ατόμων και τοποθετείται σε διάφορους Δασικούς Σταθμούς. Το 

Δασοπυροσβεστικό Σώμα αποτελεί την κυριότερη δύναμη δασοπυρόσβεσης που διαθέτει ο 

κρατικός μηχανισμός. Από το 2004 το Σώμα λειτούργησε με νέους όρους απασχόλησης που 

συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, ώστε οι συνθήκες εργασίας των 

δασοπυροσβεστών να συνάδουν με τον Περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμο του 2002. 

Με βάση τους όρους απασχόλησης και τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του Τμήματος Δασών 

εφαρμόζεται το σύστημα βάρδιας, όπου: η ομάδα των δασοπυροσβεστών, ανά δασικό σταθμό 

χωρίζονται σε δυο ισόποσες ομάδες και εργάζονται σε βάρδιες των 12 ωρών (7:00 - 19:00) εναλλάξ. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ανάλογα με την επικινδυνότητα έναρξης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς 

Εικόνα 2.4: Πυροφυλάκιο σε δεσπόζουσα θέση στην οροσειρά του Τροόδους, με σκοπό την επιτήρηση μια ευρείας περιοχής για 
σκοπούς πρόληψης δασικών πυρκαγιών. (Φωτογραφία: © Κυπριανού Α.) 
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σε κάποιες περιοχές, οι κατά τόπους Δασικοί Σταθμοί ή και πυροφυλάκια επανδρώνονται και με 

νυκτερινή βάρδια 2 ατόμων (19:00 - 7:00). 

Η στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιτυχή λειτουργία του ανέρχεται κατά μέσο όρο 

στα 431 άτομα (δασοπυροσβέστες- βλ. Εικ. 2.5) ανά έτος, οι οποίοι εργοδοτούνται για περίοδο 8 

μηνών ανά έτος. Το Σώμα είναι εφοδιασμένο με οχήματα μεταφοράς προσωπικού, πυροσβεστικά 

οχήματα, καθώς και τον αναγκαίο ατομικό εξοπλισμό για κατάσβεση πυρκαγιών (βλ. επόμενες 

ενότητες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Επιφυλακή δασικών υπαλλήλων 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου οι Δασικοί Υπάλληλοι παραμένουν εκ περιτροπής 

σε επιφυλακή στους δασικούς σταθμούς έχοντα ως ευθύνη το διοικητικό και επιχειρησιακό 

συντονισμό της δασοπυρόσβεσης σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Εντούτοις, το μέτρο αυτό από το 2013 

είναι σε αναστολή κατά περιόδους, αφού τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών - 

ΠΑΣΥΔΥ απέχουν λόγω διαφωνίας με την εργοδοτική πλευρά.  

Ως προς το οργανόγραμμα του Τμήματος θα πρέπει να αναφερθεί ότι από το 2010, και παρά την 

αναδιοργάνωση του Τμήματος Δασών και του νέου οργανογράμματός του, όπου και καθορίστηκαν 

334 θέσεις δασικών υπαλλήλων, παρατηρείται σταδιακή φθίνουσα πορεία στη στελέχωσή του είτε 

με την κατάργηση οργανικών θέσεων είτε με τη μη πλήρωση υφισταμένων θέσεων (Εικ. 2.6). 

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5: Διάγραμμα δύναμης Δασοπυροσβεστικού Σώματος. Πριν από το 2004 ίσχυε άλλο εργοδοτικό πλαίσιο 
των εποχιακών δασοπυροσβεστών, ενώ από το 2004 μέχρι και σήμερα ισχύει το νέο σύστημα εργοδότης 

(βάρδιας). 
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(β)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Πυροσβεστικά οχήματα - οχήματα μεταφοράς προσωπικού 

Το Τμήμα Δασών διαθέτει σημαντικό αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων, το σύνολο των οποίων 

ανέρχεται για το 2016 σε 95 πυροσβεστικά οχήματα (από τα οποία 17 οχήματα είναι εκτός 

λειτουργίας) (Πίνακας 2.1): 48 πυροσβεστικά οχήματα δυνατότητας μεταφοράς νερού ποσότητας 

από 2 m3 μέχρι και 5 τόνων (Εικ.2.7) και 47 μικρά πυροσβεστικά οχήματα μεταφοράς μέχρι 1 τόνο 

νερού (Εικ.2.7). Τα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος κατανέμονται στους διάφορους Δασικούς 

Σταθμούς, με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δασοπυροσβεστικού 

Σώματος. Επίσης, το Τμήμα Δασών διαθέτει 197 οχήματα μεταφοράς προσωπικού (17 είναι εκτός 

λειτουργίας), τα οποία ανάλογα με τις διοικητικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Τμήματος 

χρησιμεύουν για τη μεταφορά δασοπυροσβεστών και δασικών υπαλλήλων. Είναι εξοπλισμένα με 

ασυρμάτους και ατομικό εξοπλισμό για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. 

Εικόνα 2.6: Διάγραμμα οργανικών θέσεων του Τμήματος Δασών με βάση τις προβλεπόμενες θέσεις του 2009 και 
την στελέχωσή του το 2016 (ανισορροπία μεταξύ θέσεων 2009 και 2016 παρατηρείται στις βαθμίδες που έχουν 

καταργηθεί οργανικές θέσεις λόγω κρατικής οικονομικής περισυλλογής).  
(α) Στελέχωση Τμήματος σε επιστημονικό προσωπικό, (β) Στελέχωση Τμήματος σε τεχνικό προσωπικό (με κίτρινη 

κουκίδας, αριθμός έκτακτων Δασικών Λειτουργών), (γ) Στελέχωση Μονάδας Πτητικών Μέσων. 
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Πίνακας 2.1: Κατανομή σε τύπους οχημάτων και επιχειρησιακής ικανότητάς τους, που διαθέτει το 

Τμήμα Δασών για σκοπούς δασοπυρόσβεσης.  

Τύπος οχήματος Εγγεγραμμένα Εκτός υπηρεσίας Διαθέσιμα 

Πυροσβεστικά οχήματα (διαφόρων τύπων)§ 48 14 34 

Μικρά πυροσβεστικά οχήματα 47 3 44 

Οχήματα μεταφοράς προσωπικού 197 17 180 

Προωθήτηρες γαιών (βλ. # iv) 12 4 8 

ΣΥΝΟΛΟ 304 44 260 

§Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται πυροσβεστικά οχήματα με ικανότητα μεταφοράς νερού από 

2 m3 μέχρι και 5 τόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ανά κατηγορία τύπων 

οχημάτων, ξεπερνά τα 15 έτη λειτουργίας (σε κάποιες περιπτώσεις τα 30 έτη λειτουργίας). Πιο 

αναλυτικά πρόκειται για: (i) 24 από τα 48 πυροσβεστικά οχήματα άνω των 5 τόνων φορτίου, (ii) 8 

από τα 47 πυροσβεστικά οχήματα μικρού τύπου, (iii) 95 από τα 197 οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού και (iv) 11 στους 12 προωθήτηρες γαιών. 

iv. Βαρέα οχήματα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών (εκσκαφείς) που 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών 

λωρίδων και δρόμων (προκατασταλτικά μέτρα). Εντούτοις, σε περίπτωση πυρκαγιάς 

χρησιμοποιούνται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης είτε με τη διάνοιξη 

νέων αντιπυρικών ζωνών ανάλογα με το μέτωπο της πυρκαγιάς ή και την επικουρική συμμετοχή 

στην επιτήρηση και κατάσβεσή τους. Το Τμήμα Δασών διαθέτει σε όλη την επικράτεια του νησιού 

12 εκσκαφείς (βλ. Πίνακας 2.1), ενώ βάση σχετικών διατάξεων του Περί Δασών Νόμου 2012, ο 

Διευθυντής του Τμήματος έχει τη διακριτική ευχέρεια για απαίτηση χρήσης ιδιωτικών ελκυστήρων, 

εκσκαφέων ή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς [βλ. 

Ν25(Ι)/2012, Άρθρο 48]. 

Εικόνα 2.7: Τύποι οχημάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς δασοπυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών. Αριστερά: 
Πυροσβεστικό όχημα δασοπυρόσβεσης (5 τόνων). Δεξιά: Μικρά πυροσβεστικά οχήματα δασοπυρόσβεσης. (πηγή 

φωτογραφιών διαδίκτυο). 
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v. Συστήματα πυρασφάλειας 

Τα συστήματα πυρασφάλειας αποτελούνται από αριθμό πυροσβεστικών φωλιών (Εικ. 2.8) οι οποίες 

τροφοδοτούνται με νερό από υφιστάμενους αγωγούς ή υδατοδεξαμενές (ντεπόζιτα νερού). Είναι 

εγκατεστημένα σε δάση και άλλες δασικές εκτάσεις στις οποίες συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός 

επισκεπτών (π.χ. εκδρομικοί χώροι).  

 

vi. Yδατοδεξαμενές-Υδροστόμια 

Το Τμήμα Δασών μέσα από την εμπειρία των χρόνων προχώρησε στην κατασκευή και συντήρηση 

υδατοδεξαμενών σε καίριες θέσεις εντός δασικών περιοχών. Στόχος των υδατοδεξαμενών είναι ο 

ταχύτερος εφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για το 

σκοπό αυτό σε κάθε υδατοδεξαμενή υπάρχουν εγκατεστημένα ειδικά υδροστόμια (πέρα των 100-

120 υδροστομίων εντός των δασικών εκτάσεων του νησιού) με σχετική σήμανση. Σήμερα, το Τμήμα 

Δασών έχει εγκατεστημένες πέρα των 30 υδατοδεξαμενές, με αντίστοιχη ως προς τους 

επιχειρησιακούς σκοπούς του κατανομή στις δασικές περιοχές του νησιού.  

vii. Ελικοδρόμια 

Το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει στην κατασκευή και συντήρηση αριθμού ελικοδρομίων (πέρα 

των 5 ελικοδρομίων), εντός ή πλησίον των ορίων του δάσους. Τα ελικοδρόμια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης για την προσγείωση ελικοπτέρων για σκοπούς μεταφοράς 

προσωπικού, εξοπλισμού, εφοδίων και τραυματιών.  

viii. Πτητικά μέσα 

Η από αέρος κατάσβεση δασικών πυρκαγιών εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Η χρήση πτητικών μέσων συμβάλλει μεταξύ 

άλλων: (i) στην άμεση προσβολή και πρώτη επέμβαση για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών, (ii) στην 

υποστήριξη συνεργείων εδάφους ώστε να μειώσουν την ένταση της φωτιάς και να καταστεί 

διαχειρίσιμη η κατάσβεση της από συνεργεία εδάφους και (iii) στη δημιουργία μιας άκαυτης ζώνης 

(αντιπυρικής ζώνης) μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς με τη χρήση επιβραδυντικών ουσιών. 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο των εναέριων μέσων αποτελεί και το γεγονός ότι μπορούν να 

ενεργήσουν άμεσα σε υπό εξέλιξη μικρής έντασης και έκτασης πυρκαγιές σε θέσεις όπου 

ενδεχομένως οι επίγειες δυνάμεις αδυνατούν να μεταβούν ή και ακόμη για να επιβραδύνουν την 

επέκταση μιας πυρκαγιάς μέχρι να φτάσουν (ανασυνταχθούν) τα συνεργεία εδάφους. Η χρήση 

εναέριων μέσων για σκοπούς δασοπυρόσβεσης από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι σχετικά 

πρόσφατη διαδικασία αφού δεν έχει συμπληρώσει περισσότερες από δυο δεκαετίες, αρχικά με την 

Εικόνα 2.8: Πυροσβεστική φωλιά, τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας, εγκαταστημένη σε 
κατασκηνωτικό χώρο του Τμήματος Δασών. (Φωτογραφία: ©Κυπριανού Α.) 
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ενοικίαση πτητικών μέσων για σκοπούς αεροπυρόσβεσης και στην συνέχεια το 2007 με την 

σύσταση της Μονάδας Πτητικών Μέσων7 του Τμήματος Δασών, με έδρα το Διεθνή Αερολιμένα 

Λάρνακας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Τμήμα Δασών διαθέτει από το 2005 αεροσκάφος 

(Πίνακάς 1.2, #1) κατάλληλο για σκοπούς αεροψεκασμών και αεροπυρόσβεσης ενώ το 2009 

προχώρησε και στην αγορά δεύτερου αεροσκάφους (Πίνακάς 1, #1). Πέρα από τα δυο αεροσκάφη 

του Τμήματος Δασών για σκοπούς δασοπυρόσβεσης (ή πυρκαγιών υπαίθρου), αξιοποιούνται τα 

ελικόπτερα τα οποία εκμισθώνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Εσωτερικών), με 

έδρα το αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και τα ελικόπτερα της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και 

των Βρετανικών Βάσεων. Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες που δημιουργούνται για την 

καταστολή πυρκαγιών υπαίθρου ή δασικών πυρκαγιών γίνεται χρήση των διάφορων πτητικών 

μέσων. Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται τα πτητικά μέσα που είναι διαθέσιμα για σκοπούς 

αεροπυρόσβεσης στο νησί. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών 

η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση διμερών 

συμβάσεων με τρίτες χώρες, μπορεί να υποβάλει αίτημα ενίσχυσης του αριθμού των πτητικών 

μέσων που δρουν στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.  

Πίνακας 2.2: Καταγραφή των πτητικών μέσων που ενεργούν για σκοπούς αεροπυρόσβεσης και έχουν ως 

επιχειρησιακή βάση το νησί μας. 

Α/Α Τύπος πτητικού μέσου 
Διαθέσιμος 

Αριθμός  

Χωρητικότητα 

(lt.) 
Σχόλια 

1 Αεροσκάφος Thrush 550 1 2.050 Τα μέσα αυτά είναι τα κύρια μέσα 

αεροπυρόσβεσης που διαθέτει η 

Κυπριακή Δημοκρατία. Τα δυο 

αεροσκάφη είναι ιδιοκτησία του 

Τμήματος Δασών. Τα 2 ελικόπτερα 

ενοικιάζονται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία βάσει συμβολαίων.  

2 Αεροσκάφος Air Tractor 802 1 3.107 

3 Ελικόπτερα Kamov 2 3.500 

4 Αστυνομία – ΜΑΕΠ 

(ελικόπτερα) 

4 800 Τα μέσα αυτά χαρακτηρίζονται ως 

δευτερεύοντα μέσα 

αεροπυρόσβεσης, ανάλογα με τις 

υπόλοιπες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες τους. 

5 ΓΕΕΦ (ελικόπτερα) 2 - 

6 Βρετανικών Βάσεων 

(ελικόπτερα) 

2 800 

ix. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και με το κοινό 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1994, την 

απόλυτη νομική, διοικητική και τεχνική ευθύνη για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών φέρει το 

Τμήμα Δασών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος). Εντούτοις, υπάρχει 

                                                           
7
 Η επιχειρησιακή ικανότητα της Μονάδας και των αεροσκαφών της επεκτείνεται, πέρα από τους αεροψεκασμούς 

και την αεροπυρόσβεση (πυρκαγιές υπαίθρου και δασικές), και σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (η Μονάδα 
λειτουργεί ως επικουρικό μέσο για το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) ή ακόμη και για την 
καταπολέμηση πετρελαιοκηλίδας εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. 
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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. H συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 

κυρίως των μεγάλων πυρκαγιών στον τόπο μας. 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. 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να εξαχθούν συμπεράσματα για το μέλλον είναι η μελέτη και ανάλυση της 

συσσωρευμένης γνώσης που αποκομίζεται από το παρελθόν. Για να γίνει αυτό εφικτό στην αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών θα πρέπει τα δεδομένα των πυρκαγιών να καταγράφονται με συστηματικό και 

ομοειδή τρόπο (Ταμπάκης και Καρανικόλα 2015). Η καταγραφή σε βάθος χρόνου όλων εκείνων των 

στοιχείων/παραμέτρων που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές (ή πυρκαγιές υπαίθρου), θα συμβάλει 

στη μεγιστοποίηση της γνώσης για τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν στην έναρξη και την εξέλιξη 

πυρκαγιάς σε μια περιοχή, έτσι ώστε να σχεδιάσει τη στρατηγική του σε μελλοντικά συμβάντα. Μια 

πλήρης βάση καταγραφής δεδομένων πυρκαγιών θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές 

των δασών να απαντούν/παρακολουθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

i. Ποια η συχνότητα πυρκαγιών ανά έτος σε επίπεδο δασικών περιφερειών και παγκύπρια;  

ii. Σε ποια περίοδο του έτους και σε ποιο σημείο της διάρκειας της ημέρας, σημειώνονται τα 

επεισόδια πυρκαγιών; 

iii. Ποιο το σύνολο της καμένης έκτασης ανά έτος: (α) ανά δασική περιφέρεια και (β) ανά επεισόδιο; 

iv. Ποια η χρονική συχνότητα των πυρκαγιών ανά ημέρα στη διάρκεια του έτους; 

v. Ποιος ο τύπος βλάστησης που κάηκε και πόση η έκτασή της; 

vi. Ποια η σχέση μεταξύ του χρόνου προσπέλασης με την καμένη έκταση ανά επεισόδιο; 

vii. Ποιος ο χρόνος προσπέλασης ανά επεισόδιο σε επίπεδο δασικής περιφέρειας και σε παγκύπρια 

κλίμακα; 

viii. Ποιος ο συνολικός χρόνος κατάσβεσης της πυρκαγιάς και η συσχέτιση του με τη συνολική καμένη 

έκταση ανά επεισόδιο; 

ix. Ποιος ο αριθμός επεισοδίων πυρκαγιών (και η καμένη έκταση) ανά έτος, εντός των ορίων του 

δάσους, σε απόσταση 2 (1) Km και στο ύπαιθρο (πέρα των 2 Km από τα όρια του δάσους); 

x. Ποια η συχνότητα εμπλοκής των πτητικών μέσων σε κατάσβεση πυρκαγιών (επεισοδίων) ανά έτος;  

xi. Ποιο το αίτιο της πυρκαγιάς ανά επεισόδιο; 

xii. Ποια η συχνότητα αιτιών πυρκαγιών ανά επαρχία και παγκύπρια; 

xiii. Ποιες οι κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου) που επικρατούσαν στην 

εξέλιξη της πυρκαγιάς ανά επεισόδιο; 

xiv. Πόσα και ποια μέσα δασοπυρόσβεσης διατέθηκαν για την κατάσβεση ανά επεισόδιο πυρκαγιάς; 

Το Τμήμα Δασών διατηρεί μια εμπεριστατωμένη βάση συλλογής στοιχείων/δεδομένων πυρκαγιών από το 

1960 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά σημαντικός αριθμός των πυρκαγιών που 

εξελίσσονται σε δασικές εκτάσεις έχουν ως κύριο υπαίτιο έναρξη τους τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι για την περίοδο 2000-2015 το 76% των πυρκαγιών που αντιμετώπισε το Τμήμα είχε ως 

αιτία έναρξης τον ανθρώπινο παράγοντα. Ανησυχητικό στον αριθμό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι 244 από 

τις 1.101 πυρκαγιές που είχαν ως αιτία των άνθρωπο ήταν κακόβουλες (16.89% επί του συνόλου), ενώ 

ένας άλλος σημαντικός αριθμός προήλθε από δραστηριότητες σε αγρούς (π.χ. καψάλισμα) και 

δραστηριότητες σε κατοικίες στο ύπαιθρο (32,60% επί του συνόλου της περιόδου). Επίσης για την ίδια 

περίοδο (2000-2014) το Τμήμα Δασών αντιμετώπισε κατά μέσο όρο 181 επεισόδια πυρκαγιών, από τα 

οποία 22 ήταν εντός κρατικού δάσους, 65 εντός της ζώνης ευθύνης του Τμήματος Δασών (1 ή 2Km από τα 

όρια του κρατικού δάσους) και 94 επεισόδια στην ύπαιθρο (εκτός των ορίων ευθύνης του Τμήματος 

Δασών). Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω στοιχείων η μέση τιμή καμένης έκτασης για 15-ετία (2000-2014) 

είναι 2.530 ha από τα οποία 112 ha είναι εντός των ορίων του δάσους, 245 ha σε απόσταση 1-2 Km από τα 

όρια του δάσους και 2.173 ha στην υπόλοιπη περιοχή. 
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Εντούτοις, οι απόλυτες τιμές του 2015 ως προς τα επεισόδια που συμμετείχε το Τμήμα Δασών για 

σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιών, παρουσιάζουν αύξηση (275) από τον μέσο όρο 15-ετιας (181): 11 εντός 

κρατικού Δάσους (αντί 22), 132 εντός ζώνης 2 Km από τα όρια του δάσους (αντί 65) και 132 επεισόδια στο 

ύπαιθρο πέρα της ζώνης ευθύνης του Τμήματος (αντί 94). Εντούτοις και παρά την σχετικά μεγάλη αύξηση 

του αριθμού των επεισοδίων εμπλοκής του Τμήματος για το 2015, η καμένη έκταση για την περίοδο αυτή 

κυμάνθηκε σε αρκετά μικρότερα επίπεδα (εκτάσεις) από τον μέσο όρων των καμένων εκτάσεων για την 

15-ετία, 2000-2014, αφού: (i) εντός κρατικού δάσους κάηκαν 2 ha (έναντι 112 ha για την 15-ετία), (ii) εντός 

της ζώνης των 2 Km από τα όρια του δάσους 91 ha (έναντι 245 ha για την 15-ετίας) και (iii) 970 ha στην 

υπόλοιπη περιοχή (έναντι 2.173 για την 15-ετία). 

Τέλος, βάση των στοιχείων του Τμήματος Δασών ο μέσος χρόνος προσπέλασης είναι για την περίοδο 

2000-2014 στα 12 λεπτά ανά επεισόδιο, ενώ για το έτος 2015 ο χρόνος αυτός μειώθηκε στα 10 λεπτά ανά 

επεισόδιο. 
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4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Η καύση είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει μέρος σε κάθε είδος πυρκαγιάς, επομένως και οι μέθοδοι 

κατάσβεσης της είναι οι ίδιες και βασίζονται στη «διακοπή» τουλάχιστο ενός από τα τρία ουσιώδη 

στοιχεία του τριγώνου της φωτιάς (Εικ.1.1). Εντούτοις, οι δασικές πυρκαγιές διαφοροποιούνται από τις 

άλλες αφού χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ταχύτητα επέκτασης, γεγονός που επιβάλλει διαφορετική 

στρατηγική στην κατάσβεσή τους. Υπάρχουν δυο μέθοδοι αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών πάνω 

στις οποίες κτίζεται η στρατηγική καταπολέμησης και καταστολής τους: (i) η άμεση μέθοδος καταστολής 

πυρκαγιάς και (ii) η έμμεση μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς. Η κάθε μέθοδος παρουσιάζει τα δικά της 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενώ σε κάθε μια από αυτές εφαρμόζονται ανάλογες τεχνικές 

πυρόσβεσης.  

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως φυσικές καταστροφές, αφού 

επιφέρουν σημαντικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές (και 

χώρες ανάλογα με την κλίμακα) που εκδηλώνονται. Η κατάσβεση τους γίνεται μέσα από την αξιολόγηση 

και ανάλυση των κύριων συνιστωσών που συμβάλουν στην ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς και την 

έντασή της. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δασικές πυρκαγιές που εξελίσσονται μέσα σε δυσμενείς για τη 

κατάσβεσή τους συνθήκες απαιτούν τη δημιουργία γραμμής άμυνας σε στρατηγικά σημεία ανάσχεσής 

της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συντονιστής των δυνάμεων κατάσβεσης θα πρέπει να διαθέτει 

ακαδημαϊκή και εμπειρική γνώση ως προς το αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης, αλλά και γνώση του 

οικοσυστήματος στο οποίο θα σχεδιάσει τη στρατηγική κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Τα στοιχεία αυτά θα 

συμβάλουν στη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων δεδομένων από μέρους του συντονιστή, ώστε να 

προχωρήσει στις προβλέψεις και στις εντολές ανάπτυξης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων του 

(Ταμπάκης και Καρανικόλα 2015). Χαρακτηριστικό της οποιασδήποτε στρατηγικής κατάσβεσης πυρκαγιών, 

θα πρέπει να είναι η ελαστικότητα της, ώστε να διατηρεί ή να μεταβάλλει τη θέση των δυνάμεων 

πυρόσβεσης αναλόγως με την εξέλιξη της (Καρανικόλα και Ταμπάκης 1997). Ταυτόχρονα σημαντική 

παράμετρος για την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς θα πρέπει να θεωρηθεί η ανάγκη για συνεχή και 

εντατική εκπαίδευση (σωματική και θεωρητική) των μελών του Δασοπυροσβεστικού Σώματος, καθώς και 

η αξιοποίηση της συσσωρευμένη εμπειρία των μελών του. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα εναέρια 

δασοπυροσβεστικά μέσα, από μόνα τους, ποτέ δεν μπορούν να σβήσουν μια πυρκαγιά χωρίς την εμπλοκή 

των επίγειων δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η αποτελεσματικότητα εμπλοκής τους βασίζεται στην 

παραδοχή ότι οι ρίψεις τους πρέπει να είναι διαδοχικές, κατά τρόπο, ώστε να συμπίπτουν χρονικά με τον 

κύκλο αποτελεσματικότητας του νερού (ή επιβραδυντικού υλικού).  

Από την παρουσίαση των στοιχείων στο Κεφ. 2 και Κεφ. 3, αλλά και την αξιολόγηση των μέτρων όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.1, γίνεται αντιληπτό ότι από την ίδρυση της η Κυπριακή Δημοκρατία, με 

διοικητικό, εκτελεστικό και επιχειρησιακό όργανο το Τμήμα Δασών, κινείται συντεταγμένα και 

οργανωμένα ως προς την προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές.  

Η αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως αυτά εφαρμόζονται 

σήμερα, έγινε στη βάση πέντε κριτηρίων αξιολόγησης, όπου κάθε κριτήριο αξιολογήθηκε σε κλίμακα 

πέντε διαβαθμίσεων: 

I. Αποτελεσματικότητα μέτρου: Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η αποτελεσματικότητα 

(αποδοτικότητα) του μέτρου ως προς την πρόληψη ή την καταστολή των πυρκαγιών. 

 Αξιολόγηση του μέτρου: 1/5-Λίγο αποτελεσματικό, 1/3-Κάπως αποτελεσματικό, 1-

Αποτελεσματικό, 3-Πολύ αποτελεσματικό, 5-Εξαιρετικά αποτελεσματικό. 
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II. Συνδεσιμότητα μέτρου με άλλα μέτρα: Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται ο βαθμός σύνδεσης του 

μέτρου με άλλο μέτρο ή ομάδες μέτρων ώστε να το μέτρο αυτό να λειτουργεί (αποτελεσματική 

υλοποίηση του) αποτελεσματικά στην πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών. 

 Αξιολόγησης του μέτρου: 1/5-Λίγο σημαντικό, 1/3-Κάπως σημαντικό, 1-Σημαντικό, 3-Πολύ 

σημαντικό, 5-Εξαιρετικά σημαντικό. 

III. Βιωσιμότητα μέτρου: Το κριτήριο αξιολογεί τη σχέση του κόστους κατασκευής (υλοποίησης) ή 

αγοράς του μέτρου σε σχέση με το κόστος συντήρησής του και την μακροπρόθεσμη απόδοση του 

(χρόνος ζωής) για σκοπούς πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών πυρκαγιών (ποσοτική / ποιοτική 

απόδοση σε σχέση με το κόστος). 

 Αξιολόγησης του μέτρου: 1/5-Λίγο ικανοποιητικό, 1/3-Κάπως ικανοποιητικό, 1-Ικανοποιητικό, 

3-Πολύ ικανοποιητικό, 5-Εξαιρετικά ικανοποιητικό. 

IV. Επικαιροποίηση επιχειρησιακής λειτουργίας μέτρου: Το κριτήριο αξιολογεί την ανάγκη 

επαναξιολόγησης του μέτρου (μέρος του ή καθολικής εφαρμογής του) και επικαιροποίησης της 

επιχειρησιακής λειτουργίας του (τεχνικά ή διοικητικά), ώστε να μεγιστοποιείται η ικανότητα του 

για αντιμετώπιση του κίνδυνου των πυρκαγιών. 

 Αξιολόγησης του μέτρου: 1/5-Λίγο σημαντικό, 1/3-Κάπως σημαντικό, 1 - Σημαντικό, 3-Πολύ 

σημαντικό, 5-Εξαιρετικά σημαντικό. 

Πίνακας 4.1: Αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών από την Κυπριακή 

Δημοκρατία. (Οι τιμές του πίνακας εξάχθηκαν ως οι μέσοι όροι των βαθμολογιών που δόθηκαν από μέλη 

της ΠΕΔ.) 

Κατηγορία μέτρων Μέτρο 
Κριτήρια αξιολόγησης 

ΣΥΝΟΛΟ 
I II III IV V 

Προληπτικά μέτρα 

Νομοθετικό πλαίσιο 2.87 2.07 4.20 2.33 2.33 13.80 

Εκστρατεία διαφώτισης 0.97 4.04 1.51 5.00 4.60 16.12 

Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι 3.80 3.80 3.80 0.73 0.95 13.08 

Περιπολίες 2.47 3.67 3.00 3.80 3.40 16.33 

Χαρτογράφηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών 1.88 2.71 1.64 3.00 3.40 12.63 

Προκατασταλτικά 
μέτρα 

Οδικό δίκτυο και δασικοί δρόμοι 2.87 3.80 3.00 3.80 3.00 16.47 

Αντιπυρικές ζώνες 1.93 3.27 2.60 5.00 4.60 17.40 

Τηλεπικοινωνίες 3.24 2.84 2.84 3.27 3.80 16.39 

Δασικοί σταθμοί (στελέχωση, υποδομές, θέση) 2.60 3.00 2.60 5.00 4.60 10.97 

Δασοκομικοί χειρισμοί 0.47 2.60 2.20 3.40 3.80 12.47 

Μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών 
πυρκαγιών 

2.60 4.20 2.60 2.60 2.60 14.60 

Κατασταλτικά 
μέτρα 

Δασοπυροσβεστικό σώμα 2.47 3.80 2.47 5.00 4.60 18.33 

Επιφυλακή δασικών υπαλλήλων 2.44 3.67 1.67 3.00 4.20 14.97 

Πυροσβεστικά οχήματα 2.47 3.67 3.00 3.40 4.60 17.13 

Βαρέα οχήματα 1.64 2.84 2.47 3.40 4.20 14.55 

Σύστημα πυρασφάλειας 3.40 2.04 2.33 2.07 2.07 11.91 

Υδατοδεξαμενές - Υδροστόμια 3.80 3.40 3.80 2.33 1.93 15.27 

Ελικοδρόμια 1.11 1.88 1.08 3.24 2.84 10.15 

Πτητικά μέσα 2.84 4.20 2.87 4.60 4.60 19.11 

Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 2.44 2.84 1.24 3.80 4.20 14.52 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

27 
 

Εντούτοις, στις προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση των 

πυρκαγιών, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται θα πρέπει να εισαχθούν 

δυο νέες και κύριες παράμετροι ως προς την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των προσπαθειών του 

μηχανισμού πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών υπαίθρου και δασικές πυρκαγιές: 

 Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ορατό και υπαρκτό, αφού πλέον δεν περιορίζεται σε 

θεωρητικά μοντέλα, αλλά εκφράζεται με δυσμενείς για τον τόπο μας επιπτώσεις με αισθητή την 

αλλαγή των μετεωρολογικών φαινομένων και ορατή την οικολογική διατάραξη λόγω των 

δυσμενών για το περιβάλλον κλιματολογικών συνθηκών (IPCC 2014). Η επίδραση της αλλαγής του 

κλίματος στην συχνότητα και ένταση των δασικών πυρκαγιών σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται 

να είναι ιδιαίτερα έντονο, αφού οι δασικές πυρκαγιές εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλης κλίμακας, 

υψηλότερης περιοδικότητας με επανάληψη των περιστατικών τους στην ίδια περιοχή για 

διαδοχικά χρόνια ή έπειτα από λίγα χρόνια και αλλαγές στην εποχικότητα των δασικών 

πυρκαγιών, με την πιθανότητα πυρκαγιές να εμφανίζονται εκτός της θερινής περιόδου (Regato 

2010). Ειδικά για την περιοχή της Μεσογείου προβλέπονται (βασισμένες στον Καναδικό Δείκτη 

Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς) αύξηση από δυο μέχρι έξι βδομάδων (Εικ. 4.1) της περιόδου 

επικινδυνότητας πυρκαγιάς (Giannakopoulos et al. 2005). Οι μήνες με την μέγιστη αύξηση 

επικινδυνότητας πυρκαγιών εκτιμάται να είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος (Giannakopoulos et al. 

2005). Επίσης, αύξηση της επικινδυνότητας έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών (ή και 

πυρκαγιών υπαίθρου) στη λεκάνη της Μεσογείου, εκτιμάται και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 

(κατά τη διάρκεια της μέγιστης ξηρασίας της βλάστησης), λόγω των καθυστερημένων χειμερινών 

βροχοπτώσεων (Pe΄er and Safriel 2000). Κατά την φθινοπωρινή περίοδο αναμένεται ότι η 

συχνότητα, η ένταση και η έκταση των πυρκαγιών θα αυξηθούν λόγω της χαμηλότερης εδαφικής 

υγρασίας, της αυξημένης εξάτμισης και της αυξημένης συχνότητας και έντασης των κυμάτων 

καύσωνα (Pe΄er and Safriel 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα τελευταία 40-50 χρόνια η Κύπρος παρουσιάζει έναν κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό 

της αγροτικής κοινωνίας σε αστική, καθώς και την μετακίνηση της βάσης της οικονομίας του 

νησιού από τον πρωτογενή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής 

είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και των καλλιεργούμενων σε αυτή εκτάσεων, η μείωση ή και 

εξάλειψη της βόσκησης από τα φυσικά οικοσυστήματα και η μείωση της εκμετάλευσης (ανάγκη) 

Εικόνα 4.1: Εκτίμηση της αύξησης της περιόδου (σε μέρες) της επικινδυνότητας έναρξης και εξάπλωσης δασικών 
πυρκαγιών στη Λεκάνη της Μεσογείου (Giannakopoulos et al .2005).  
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της ξυλείας ως καύσιμη ύλη. Όλα αυτά συνέβαλαν στη δραματική αύξηση της καύσιμης ύλης στο 

ύπαιθρο. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αυξημένη διακίνηση επισκεπτών από τις αστικές περιοχές 

στα ορεινά θέρετρα του νησιού για ψυχαγωγικούς σκοπούς (Kakouris 2002, Μουμούρη 2009, 

Κουντούρη 2010). Επίσης, η οικονομική ευμάρεια (άνεση) σε συνδυασμό με πρόνοιες σχετικών 

νομοθεσιών, έδωσε τη δυνατότητα για την παρουσία χιλιάδων «μεμονωμένων» κατοικιών με 

άτακτο τρόπο και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό εντός περιοχών που χαρακτηρίζονται από 

αυξημένη παρουσία καύσιμης ύλης στην καρδία δασωδών περιοχών ή φυσικών οικοσυστημάτων.  

Οι δυο πιο πάνω παράμετροι αποτελούν τις κύριες αιτίες που στο μέλλον θα κλιθούμε να διαχειριστούμε 

πολύ μεγαλύτερες σε ένταση και έκταση δασικές πυρκαγιές, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, ενώ η 

αυξημένη συχνότητα των πυρκαγιών, σε μεγάλο βαθμό θα επιφέρει αρνητική επίδραση ως προς την 

υψηλή δυνατότητα αντίδρασης και αναγέννησης αξιόλογου αριθμού ειδών χλωρίδας. Το φαινόμενο αυτό 

αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα στο διηνεκές των δασικών οικοσυστημάτων, 

με τις όποιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που αυτό θα επιφέρει (περιβαλλοντικές/οικολογικές ζημιές, 

οικονομικές καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες κτλ).  

Τα δυο σημεία που αναλύθηκαν πιο πάνω (φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και του κοινωνικο-

οικονομικού μετασχηματισμού), μαζί με τον ανθρώπινο παράγοντα (απροσεξία/κίνδυνος), είναι οι κύριες 

συνιστώσες που θα πρέπει να λάβει άμεσα υπόψη της η πολιτεία ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

την στρατηγική πρόληψης και καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών για το «αύριο». Η στρατηγική του 

μέλλοντος, η οποία θα διασφαλίσει το φυσικό οικοσύστημα του τόπου μας στις γενιές που έπονται, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί στους άξονες εκείνους που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην ποσοτική και 

ποιοτική ενίσχυση/βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης πρόληψης και καταπολέμησης των δασικών 

πυρκαγιών στη βάση τόσο των νέων περιβαλλοντικών συνθηκών όσο και των νέων επιχειρησιακών 

αναγκών.  
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πολιτεία μέσα από τα αρμόδια όργανα της κινείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. Στην παρούσα έκθεση ως Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων επιθυμούμε να παραθέσουμε τη δική 

μας άποψη/εισήγηση σειράς μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού 

δασοπυρόσβεσης. Ενδεχομένως, αριθμός των μέτρων αυτών να είναι σε διαδικασία αξιολόγησης ή και 

υλοποίησης από το Τμήμα Δασών, κάτι το οποίο και θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.  

Τα μέτρα που προτείνονται είναι αποτέλεσμα διαλόγου που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη της ΠΕΔ, 

κυρίως βασιζόμενοι στην αυξητική τάση του αριθμού και της έντασης των δασικών πυρκαγιών που 

παρατηρούνται στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι που αναμένεται να 

εντατικοποιηθεί στο μέλλον λόγω των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι εισηγήσεις της ΠΕΔ 

αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση και ενίσχυση της ικανότητας του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και 

καταστολή των δασικών πυρκαγιών (και πυρκαγιών υπαίθρου), και κατηγοριοποιούνται σε δυο επίπεδα:  

(i) στα οριζόντια μέτρα που αφορούν το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και που θα 

συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της πρόληψης των πυρκαγιών, αλλά και στην αποδοτικότερη 

εφαρμογή των προνοιών των διαφόρων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, σε περιπτώσεις 

κρίσεων και  

(ii)  στα εξειδικευμένα μέτρα που αφορούν το Τμήμα Δασών (το υπεύθυνο βάσει σχετικής 

νομοθεσίας, Κυβερνητικό Τμήμα που οργανώνει, συντονίζει και επιχειρεί για την πρόληψη και 

καταστολή δασικών πυρκαγιών) και θα συμβάλουν στην ποιοτική ενίσχυση του ώστε να 

ενισχυθεί επιχειρησιακά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στον 21ο αιώνα.  

Η σύνταξη και εισήγηση των μέτρων βασίστηκε στην ακαδημαϊκή και εμπειρική γνώση των μελών της 

Ένωσης, τα οποία πέρα από τη φοίτηση τους σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν κάνει σχετικές 

εξειδίκευσεις (μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών) σε σειρά αντικειμένων της δασολογικής επιστήμης, ενώ 

σημαντικός αριθμός των μελών της Ένωσης έχουν να επιδείξουν πολυετή πείρα στην προστασία και 

διαχείριση των οικοσυστημάτων του νησιού μας. 

Δεν είναι τυχαίο, ότι προηγμένες χώρες σε θέματα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων και 

αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (όπως: ΗΠΑ, Καναδάς και Αυστραλία), έχουν διαπιστώσει και 

αναδείξει (ή και εφαρμόσει) μέσα από μελέτες την ανάγκη αύξησης του ποσοστού του ετήσιου 

προϋπολογισμού των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, για την κάλυψη δαπανών πρόληψης και 

αντιμετώπισης θεμάτων που σχετίζονται με τη δασοπυρόσβεση (Εικ. 5.1). Ταυτόχρονα έχουν ενισχύσει τα 

τελευταία χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών, που ασχολείται ενεργά στην 

διαδικασία πρόληψης και κατάσβεσής δασικών πυρκαγιών, σε σχέση με το παρελθόν (Εικ. 5.1). Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο ότι οικονομικοτεχνικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το κόστος (άμεσο και έμμεσο) για την 

αντιμετώπιση των οικολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων μετά από μια πυρκαγιά μπορεί να είναι 2-30 

φορές μεγαλύτερο από το κόστος καταστολής της (Western Forestry Leadership Coalition 2009).  

Σίγουρα η υλοποίηση του οποιουδήποτε μέτρου, από αυτά που αναφέρονται πιο κάτω σχετίζεται και με 

την υλοποίηση οικονομικών δαπανών, οι οποίες και θα πρέπει να ενταχθούν στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει εκείνους τους μηχανισμούς και εργαλεία 

χρηματοδότησης, μέσα από τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να αιτηθεί για τη χρηματική 

υποστήριξη (χρηματοδότηση) των προσπαθειών θωράκισης της από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών, 

όπως: European Regional Development Fund Operational Programme, Rural Development Programme 
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2014-2020, από χρηματοδότηση για την διαχείριση του δικτύου Natura 2000, από ειδικά προγράμματα 

όπως - Interreg, LIFE, EEA Grand κ.ά. Είναι προφανές, ότι μέσα από τις συντονισμένες προσπάθειες του 

Τμήματος Δασών και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, θα 

αναγνωριστούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική ενίσχυση των προσπαθειών 

μεγιστοποίησης της ικανότητας του κρατικού μηχανισμού ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση 

δασικών πυρκαγιών, μέσω Ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων. 

 

5.1. Προτεινόμενα οριζόντια μέτρα για την μεγιστοποίησης και αποτελεσματικότητα 

επιχειρήσεων καταστολής πυρκαγιών.  

Τα μέτρα αυτά αφορούν στη μεγιστοποίηση του επιπέδου πρόληψης πυρκαγιών και στη βελτιστοποίηση 

του επιπέδου συνεργασίας των εμπλεκόμενων Τμημάτων στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων 

διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη 

των πυρκαγιών αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων των Νομοθεσιών, για θέματα 

πυρκαγιών/καύση στην ύπαιθρο, καθώς και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν παραδειγματικά και αποτρεπτικά για παρόμοιες ενέργειες στο 

μέλλον. Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι ικανοποιητικό και θωρακίζει το περιβάλλον σε θεωρητικό 

επίπεδο ως προς την προστασία του από την απειλή της πυρκαγιάς.  

Μέτρο 5.1-1: Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου πυροπροστασίας υπαίθρου 

συμπεριλαμβανομένου ιδιωτικών γαιών/κτημάτων.  

Στόχος 

μέτρου: 

Η μελέτη και αξιολόγηση του νομικού καθεστώτος, ώστε εγκαταλειμμένα ιδιωτικά αγροτικά 

τεμάχια με συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, να περιέρχονται σε καθεστώς διαχείρισης και ένταξης 

τους στον σχεδιασμό πυρασφάλειας υπαίθρου και δασών του κρατικού μηχανισμού (π.χ. 

κατασκευή ανιπυρικών λωρίδων εντός ιδιωτικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με κρατικά δάση, 

μειώνοντας αισθητά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς τόσο στα ιδιωτικά όσο 

και τα κρατικά δάση), χωρίς αυτό να μεταβάλλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Επίσης, η 

νομοτεχνική ρύθμιση ώστε εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 2 Km από τα όρια 

του δάσους (μεμονωμένες κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών σε διαχωρισμούς οικοπέδων και 

Εικόνα 5.1: Γραφική αποτύπωση της εκτιμώμενης αύξησης των δαπανών της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, για θέματα 
δασοπυρόσβεσης από το 1995 μέχρι το 2025 (αριστερά) και αναλογία δασικών λειτουργών διαχείρισης και προστασίας 

δασών σε σχέση με προσωπικό δασοπυρόσβεσης για τα έτη 1998 και 2015 (δεξιά). [Πηγή: www.fs.fed.us/about-
agency/budget-performance/cost-fire-operations] 
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ανεξαρτήτου χρονολογίας ανοικοδόμησης τους) εγκαταστήσουν σύστημα πυρασφάλειας, ενώ σε 

οικιστικές περιοχές/αναπτύξεις να αναπτυχτεί σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να γίνεται 

υποχρεωτική διαχείριση της ποσότητας της νεκρής καύσιμης ύλης που βρίσκεται περιμετρικά 

των κατοικιών (π.χ. μέσω Επαρχιακής Διοίκησης και καθοδήγηση από το Τμήμα Δασών, με τη 

μορφή τέλους πυροπροστασίας). 

 

Μέτρο 5.1-2: Εκπόνηση σχεδίου δράσης ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας για σκοπούς ασφαλούς διακίνησης 

των πυροσβεστικών δυνάμεων. 

Στόχος 

μέτρου: 

Η ασφαλής και έγκαιρη διακίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων (Τμήματος Δασών και 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) στο οδικό δίκτυο της περιοχής επιχείρησης για την καταστολή 

πυρκαγιών. Δεδομένου των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του οδικού δικτύου των ημι-ορεινών και 

ορεινών περιοχών, η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου θα λαμβάνει όλα εκείνα τα 

μέτρα/διευθετήσεις ώστε να διασφαλίζεται: (α) η διαφυγή των κατοίκων/επισκεπτών των 

περιοχών, προς άλλες θέσεις και (β) η άνετη και ασφαλής διακίνηση των πυροσβεστικών 

δυνάμεων προς και από την περιοχή πυρόσβεσης με το κλείσιμο τμημάτων (ή δρόμους) του 

οδικού δικτύου προς όλα τα ΙΧ στην περιοχή δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επίσης, θα 

συνδράμει καταλυτικά στην γρήγορη μετακίνηση οχημάτων που δεν φέρουν διακριτικά σήματα 

πυρόσβεσης (π.χ. βαρέου τύπου οχήματα ή και βυτιοφόρα του Τμήματος Δασών) με την 

συνοδεία τους από μέλη της αστυνομικής δύναμης και την διάνοιξη του οδικού δικτύου για την 

εύκολη διακίνηση τους προς την περιοχή δράσης. 

 

Μέτρο 5.1-3: Επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης διαχείρισης κρίσεων και η μεγιστοποίηση της 

επιχειρησιακής ικανότητας του κρατικού μηχανισμού για την εφαρμογή των σχεδίων αυτών. 

Στόχος 

μέτρου: 

Η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων καταστολής πυρκαγιών ανάλογα με τον κίνδυνο έκρηξης 

και επέκτασης τους, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή «Συστήματος Οργάνωσης 

Επιχειρήσεων Καταστολής Πυρκαγιών» (Incident Command System). Επίσης, η ενίσχυση και 

μεγιστοποίηση μέσα από την διεξαγωγή επιχειρησιακών ασκήσεων, του βαθμού ετοιμότητας 

των διαφόρων κυβερνητικών Τμημάτων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων επιχειρησιακών 

σχεδίων καταστολή πυρκαγιών υπαίθρου ή δασικών πυρκαγιών. Σκοπός των ασκήσεων θα είναι 

η μεγιστοποίηση του διοικητικού και επιχειρησιακού συντονισμού των εμπλεκόμενων 

Τμημάτων/Υπηρεσιών.  

i. Ανάπτυξη βέλτιστου Συστήματος Οργάνωσης Επιχειρήσεων Καταστολής Πυρκαγιών, με 

την μεγιστοποίηση των τακτικών/στρατηγικών διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης 

των δυνάμεων πυρόσβεσης. 

ii. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων (Τμήμα Δασών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) 

με εξοπλισμό και μέσα για τη λειτουργία προωθημένου συντονιστικού κέντρου 

διοίκησης και συντονισμού κατάσβεσης πυρκαγιών, στα πρότυπα στρατιωτικών 

σχηματισμών. 
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Μέτρο 5.1-4: Αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων στην δασοπυρόσβεση στη βάση αυστηρών κριτηρίων. 

Στόχος 

μέτρου: 

Η βέλτιστη και ασφαλής χρήση εθελοντικών ομάδων (οργανωμένα σύνολα και όχι ατομικά) σε 

επικουρικές εργασίες ελέγχου πυρκαγιών. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες και 

εκπαιδευμένες, διαθέτοντας ατομικό εξοπλισμό των μελών τους κατάλληλο για εργασίες στο 

ύπαιθρο. Οι εθελοντικές ομάδες θα συνδράμουν στην υποστήριξη των πυροσβεστικών 

δυνάμεων είτε με την παροχή επικουρικής βοήθειας κατά την καταστολή πυρκαγιών, είτε για τη 

φύλαξη και επιτήρηση περιοχών που έχουν τεθεί υπό έλεγχο (η πυρκαγιά) από τυχόν 

αναζωπυρώσεις. Η σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης εθελοντικών ομάδων, κάτω 

από την ευθύνη της Πολιτικής Άμυνας (και ανάλογα με τις ανάγκες, διαταγές των αρμόδιων 

Τμημάτων για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κάθε περίπτωση), ενώ ο χώρος επιστράτευσης και 

κατανομής ευθυνών (περιοχών ευθύνης) των ομάδων αυτών θα πρέπει να είναι μακριά από το 

συντονιστικό κέντρο πυρόσβεσης. 

 Η αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων δεν είναι κάτι που προκρίνεται σε περιπτώσεις 

μεγάλων δασικών πυρκαγιών, αφού όπως έχει αναφερθεί χαρακτηρίζονται ως φυσικές 

καταστροφές. Σε τέτοιες συνθήκες η εμπλοκή των αρμόδιων (και εκπαιδευμένων) 

Κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών είναι η μόνη ενδεικνυόμενη και ασφαλής τακτική. 

 

5.2. Προτεινόμενα εξειδικευμένα μέτρα, για την μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας 

του Τμήματος Δασών 

Τα μέτρα στην κατηγορία αυτή αφορούν την ενίσχυση της πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών 

από μέρους του Τμήματος Δασών κυρίως με την καταλυτική ενίσχυση και ενδυνάμωση της μέχρι τώρα 

δομής του. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι τα προτεινόμενα στην ενότητα αυτή μέτρα, δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν από μόνα τους, χωρίς τη συνέχιση και εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων που 

αναφέρονται στο Κεφ. 2 (Προληπτικά, Προκασταλτικά και Κατασταλτικά μέτρα), που επιτυχώς 

εφαρμόζονται και εξελίσσονται από την ίδρυση του Τμήματος το 1879 μέχρι και σήμερα. Εντούτοις, 

σημαντικά (και οριζόντια) μέτρα θα πρέπει να θεωρηθούν:  

 Η σταδιακή και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πλήρωση των κενών θέσεων του οργανογράμματος 

του Τμήματος Δασών. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια οδήγησε 

στην υποστελέγχωση πολλών Κυβερνητικών Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και του Τμήματος 

Δασών. Η ιδιαιτερότητα του οργανογράμματος του Τμήματος Δασών, με την διοικητική και 

επιχειρησιακή εμπλοκή των λειτουργών του, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την πλήρωση 

των θέσεων αυτών στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σε παλαιότερες επιστολές 

μας (Παράρτημα Α) επισημάναμε ότι η υποστελέγχωση του Τμήματος «… δεν αποτελεί τίποτα 

άλλο από την μείωση της ικανότητας της χώρας να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα δάση 

της.».  

 Η επαναλειτουργία του μέτρου επιφυλακής των δασικών υπαλλήλων (αναστολή απεργιακών 

μέτρων), με την αναζήτηση των συγκλίσεων και από τις δυο πλευρές για επίλυση των απεργιακών 

μέτρων και επιστροφή των δασικών υπαλλήλων στο μέτρο της επιφυλακής. Η εμπλοκή των 

δασικών υπαλλήλων καθ’ όλο το 24-ώρο (ή ανάλογα με τις σχετικές πρόνοιες) στην 

πυροπροστασία αποτελεί ουσιώδη ιστορική εξέλιξη με και της πυροπροστασίας στον τόπο μας και 

τη ραχοκοκαλιά για την αντιμετώπιση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Η αποχή των 

δασικών υπαλλήλων από το σύστημα πυροπροστασίας οδηγεί σε διοικητικά και συντονιστικά 

προβλήματα κυρίως στη διαδικασία πρώτης προσβολής ή και της διαχείρισης δυνάμεων 
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πυρόσβεσης κατά τα αρχικά στάδια, καθώς και στις ενέργειες που έπονται για την αντιμετώπιση 

της πυρκαγιάς (καθώς ηγούνται των δασοπυροσβεστικών ομάδων). Επίσης, μέσα από την 

εμπλοκή των δασικών υπαλλήλων στην υλοποίηση του μέτρου αυτού, ενισχύεται με την πάροδο 

του χρόνου, η επιχειρησιακή εμπειρία και ικανότητα τους αφού συμμετέχουν στην κατάσβεση 

πυρκαγιών, ενώ οι νεαροί υπάλληλοι στην υπηρεσία αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες.  

Μέτρο 5.2-1: Ενίσχυση της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις δασικές 

πυρκαγιές. 

Στόχος μέτρου: 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επικαιροποιημένης, ολοκληρωμένης και στοχευμένης 

ενημερωτικής εκστρατείας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού του 

νησιού, όλων των ηλικιακών ομάδων και γεωγραφικών κατανομών για θέματα δασικών 

πυρκαγιών. Η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής με την αναγνώριση των στοιχείων 

εκείνων που διακρίνουν τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες του νησιού (π.χ. μαθητές, 

νεολαία, κάτοικοι πεδινών ή ορεινών περιοχών, γεωργοί, ημι-απασχολούμενοι στον 

γεωργικό τομέα, επισκέπτες σε εξοχικές κατοικίες, προσωπικό κατασκευαστικού τομέα κ.ά.) 

θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της ενημερωτικής εκστρατείας. 

Η εκστρατεία θα πρέπει να στοχεύει στην ενημέρωση για: (i) το νομικό πλαίσιο, τα 

αδικήματα και τις ποινές που προβλέπονται από τις νομοθεσίες για θέματα πυρκαγιών 

υπαίθρου και δασικές πυρκαγιές, (ii) τους κίνδυνους έναρξης και εξάπλωσης δασικών 

πυρκαγιών και (iii) τις αρνητικές συνέπειες των πυρκαγιών και ανάδειξη των κινδύνων και 

καταστροφών (οικολογικές και οικονομικές) που αυτές επιφέρουν στην κοινωνία στο σύνολό 

της. 

Κεντρική ιδέα της πολιτείας μέσα από την υλοποίηση του μέτρου αυτού είναι η παραδοχή 

ότι το ενήμερο κοινό αποτελεί ένα σπουδαίο κομμάτι στον μηχανισμό της πρόληψης και 

καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, αφού τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ως την 

κύρια αιτία των πυρκαγιών τον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την 

ανάπτυξη κουλτούρας σεβασμού στο περιβάλλον στην ολότητά του.  

Υλοποίηση 

μέτρου: 

i. Δημιουργία στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών (ανά ομάδα-στόχο) σε 

τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο. 

ii. Δημιουργία και ανάδειξη καινοτόμων μηνυμάτων (σλόγκαν) που να αφυπνίζουν την 

περιβαλλοντική συνείδηση του πολίτη. Η πρακτική της υιοθέτησης μασκότ, 

αντικειμένου (φυτού ή ζώου) από τον φυσικό πλούτο του νησιού για την προβολή 

στοχευμένων μηνυμάτων, ενδεχόμενος να λειτουργήσει θετικά στο να περάσουν αυτά 

τα μηνύματα στο ευρύ κοινό.  

 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Smokey Bear στις ΗΠΑ, η οποία πέρα των 50 

χρόνων αποτελεί το κύριο εργαλείο ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα 

πρόληψης πυρκαγιών. 

iii. Εισαγωγή στα αναλυτικά προγράμματα της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης του 

θέματος της πρόληψης των πυρκαγιών με στόχο και την κατανόηση από μέρους των 

μαθητών των αρνητικών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει. 

iv. Εισαγωγή σε όλα τα δελτία ειδήσεων ειδικού ενημερωτικού ένθετου (δελτίου) 

ενημέρωσης του κοινού με τη χρήση γραφικών / χαρτών απεικόνισης και ενημέρωσης 

του βαθμού κινδύνου δασικών πυρκαγιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου.  

v. Εντατικοποίηση της υλοποίησης συναντήσεων με τοπικές αρχές και κατοίκους 
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ημιορεινών και ορεινών περιοχών του νησιού, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 

ενημέρωση για το θέμα των πυρκαγιών πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου 

καθώς και κατά την διάρκειά της. 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Άμεση εφαρμογή του μέτρου με ορίζοντα υλοποίησης από τον 05/2017 και αναθεώρηση 

κάθε τρία χρόνια. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού επί του συνόλου του αποτελεί σημαντική 

παράμετρος για την πρόληψη των πυρκαγιών. Το μέτρο έχει έμμεσε αλλά απόλυτη 

σύνδεση με όλα τα μέτρα που προτείνονται.  

 

Μέτρο 5.2-2: Ενίσχυση των μέτρων έγκαιρης προειδοποίησης έναρξης πυρκαγιών. 

Στόχος μέτρου: 

Ο συνεχής και επαναλαμβανόμενος έλεγχος περιοχών υψηλού κινδύνου, για την επιτήρησή 

τους, μέσω στατικών παρατηρητών (πυροφύλακες) ή κινητών περιπόλων, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην πρόληψη 

κινδύνου πυρκαγιάς.  

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ενίσχυση της οπτικής παρατήρησης και ελέγχου 

περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας, έντονης γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας, 

υψηλής παραβατικότητας (κακόβουλες πυρκαγιές κατά το παρελθόν) και «τυφλών» 

σημείων από πυροφυλάκια του Τμήματος Δασών.  

Επίσης, η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια του νησιού καθ’ όλη την 

καλοκαιρινή περίοδο και για όλες τις μέρες της βδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των 

αργιών ή και ωρών μη λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσία, θα λειτουργήσει έμμεσα στο 

υποσυνείδητο των πολιτών ως ένα μέτρο αστυνόμευσης της υπαίθρου (αποτρεπτικός 

παράγοντας για καψάλισμα, χρήση μηχανημάτων στο ύπαιθρο χωρίς λήψη προστατευτικών 

μέτρων, απόρριψη σκυβάλων κ.ά.).  

Υλοποίηση 

μέτρου: 

i. Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη ενός δικτύου περιπολιών στην ύπαιθρο (πεδινά και 

ορεινά), κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, από τμήματα του κρατικού μηχανισμού, 

όπως: Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία (Σταθμοί Υπαίθρου), Επαρχιακή 

Διοίκηση, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Αστυνομία, Πολιτική Άμυνα. Οι περιπολίες θα 

πρέπει να επεκτείνονται και πέρα των ωρών λειτουργίας του δημοσίου καθώς και σε 

ημέρες αργιών και τα Σαββατοκύριακα. 

Αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων ή οργανωμένων συνόλων για σκοπούς περιπολιών 

συγκεκριμένων περιοχών (π.χ. κυνηγετικοί σύλλογοι, κέντρα νεότητας, προσκοπισμός, 

αναπτυξιακές εταιρείες κ.ά.). 

ii. Ανάπτυξη τοπικών ομάδων επιτήρησης, με την ευθύνη σύστασης και λειτουργίας 

τέτοιων ομάδων από τις κατά τόπους κοινοτικές αρχές (συμπλέγματα). Στελέχωση 

ομάδων με στόχο την απασχόληση άνεργων νέων ορεινών περιοχών, μέσα από 

προγράμματα επαγγελματικής απασχόλησης. 

iii. Ενίσχυση του μέτρου της εναέριας επιτήρησης και πρόληψης πυρκαγιών, με τη χρήση 

των πυροσβεστικών αεροπλάνων του Τμήματος Δασών, τουλάχιστο κατά τις ώρες και 

μέρες υψηλού κινδύνου (λόγω κόστους πτήσης), με Παγκύπρια κάλυψη. 

iv. Αξιολόγηση του εύρους οπτικής παρατήρησης και αλληλοκάλυψης των πυροφυλακίων 
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και ενίσχυση του συστήματος παρατήρησης με την εγκατάσταση νέων μόνιμων ή 

εποχιακών σημείων παρατήρησης (πυροφυλάκια), ή και την ενίσχυση της συχνότητας 

των περιπολιών σε «τυφλά» σημεία παρατήρησης από πυροφυλάκια. [Σημείωση: Στη 

διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλλαγή του κλίματος με την αύξηση των ημερών 

με υψηλά ποσοστά υγρασίας και σκόνης στην ατμόσφαιρα που καθιστούν δύσκολη την οπτική 

παρατήρηση σε μακρινή απόσταση.] 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συγκροτημένου και ενιαίου συστήματος περιπολιών από 

τον 06/2017 και αναθεώρηση κάθε έτος. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-4, 5.2-6, 5.2-7 

 

Μέτρο 5.2-3: Επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικών ζωνών 

(λωρίδων). 

Στόχος μέτρου: 

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικών ζωνών, που έχουν κατασκευαστεί στο 

ύπαιθρο/δάση, ως προς την επιχειρησιακή λειτουργία (αποτελεσματικότητα) τους στην 

καταστολή πυρκαγιών. Η αξιολόγηση της κάθε αντιπυρικής ζώνης ή και λωρίδων, αλλά και 

του δικτύου που αυτές σχηματίζουν, σε κάθε δασικό σύμπλεγμα ως προς την εκπλήρωση 

στο άριστο του σκοπού κατασκευής τους. Μέσα από την ολιστική αξιολόγηση του 

προκατασταλτικού αυτού μέτρου, θα διαφανεί η ανάγκη για τυχόν επανασχεδιασμό ή και 

λήψη βελτιωτικών μέτρων για ορισμένες εκ των αντιπυρικών ζωνών ή και ακόμη η ανάδειξη 

ανάγκης δημιουργίας νέων σε στρατηγικά σημεία. Επίσης, θα διαφανούν αντιπυρικές ζώνες 

χαμηλής επιχειρησιακής αξίας, οι οποίες και θα μπορούσαν να αποκατασταθούν με φυσική 

βλάστηση ώστε να ενισχυθεί η συνεκτικότητα του περιβάλλοντος (εκεί και όπου πλέον δεν 

εξυπηρετούν επιχειρησιακούς σχεδιασμούς κατάσβεσης πυρκαγιών). Τέλος, θα πρέπει να 

εκδοθεί τεχνικός οδηγός ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών ως προς τα κριτήρια και τεχνικά 

χαρακτηριστικά κατασκευής αντιπυρικών ζωνών (ή λωρίδων) ανάλογα με τον τύπο 

βλάστησης σε όλη την επικράτεια του νησιού.  

Υλοποίηση 

μέτρου: 

i. Επαναξιολόγηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου 

αντιπυρικών ζωνών (λωρίδων) ανά δασική περιφέρεια. 

ii. Υλοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επαναξιολόγησης της επιχειρησιακής 

λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων (βελτίωση ή 

αποκατάσταση –κλείσιμο– υφισταμένων, δημιουργία νέων). 

iii. Εξέταση της προοπτικής, σχεδιασμού και διάνοιξης (με οικολογική ευαισθησία) 

αντιπυρικών λωρίδων σε στρατηγικά σημεία, με επικουρικές αραιώσεις στα πρανή της 

λωρίδας (δεξιά και αριστερά), ώστε αυτές να μετατραπούν εύκολα με υλοτομικές 

επεμβάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αντιπυρικές ζώνες. 

iv. Δημιουργία Οδηγού ενιαίων τεχνικών και κατασκευαστικών κατευθυντήριων γραμμών, 

για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων στην Κύπρο και διάθεσή του σε όλες τις 

δασικές περιφέρειες για σκοπούς ενιαίας εφαρμογής.  

v. Η ένταξη στον σχεδιασμό αντιπυρικών ζωνών ή και λωρίδων και εγκαταλελειμμένων 

ιδιωτικών γαιών (γεωργικών τεμαχίων που άλλαξαν χρήση λόγω εγκατάλειψης της 

υπαίθρου) τα οποία βρίσκονται στα όρια δασικών εκτάσεων (βλ. 5.1-1).  
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vi. Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού αντιπυρικών 

ζωνών/λωρίδων κατά ένα μήνα νωρίτερα από ότι σήμερα. Η ανάγκη αυτή πηγάζει από 

την αύξηση της διάρκειας και την μετακίνηση της περιόδου έναρξης της ξηροθερμικής 

περιόδου, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται πλέον σε 

παγκόσμιο επίπεδο και που επηρεάζει το κλίμα στο νησί. 

vii. Εξέταση σε πιλοτικό στάδιο της χρήσης σε στρατηγικά σημεία, πυράντοχων φρακτών, οι 

οποίοι και χαρακτηρίζονται ως ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης πυρκαγιών, σε θέσεις: 

χαμηλής βλάστησης, εγκαταστάσεων, αυτοκινητόδρομων και οικισμών.  

 Οι πυράντοχοι φράχτες (ποικίλων διαστάσεων) αποτελούνται από υλικά υψηλού 

σημείου τήξεως, τα όποια έχουν την ιδιότητα να απορροφούν τη θερμότητα της 

φλόγας (λόγω υψηλής θερμοχωρητικότητας), ελαττώνοντας έτσι τη διαθέσιμη 

θερμότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω καύση και διάδοσή της.  

viii. Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση όλων των αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων και 

κωδικοποίηση τους βάση των τεχνικών προδιαγραφών τους, όπως αυτές θα 

παρουσιάζονται στον Οδηγό ενιαίων τεχνικών και κατασκευαστικών κατευθυντήριων 

γραμμών, για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων στην Κύπρο. 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Αξιολόγηση των επιχειρησιακών σκοπών των υφιστάμενων αντιπυρικών λωρίδων σε όλο το 

νησί μέχρι το 06/2018. 

Ετοιμασία ενιαίου οδηγού τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών στόχων (ανάλογα με 

τον τύπο βλάστησης της περιοχής) για τη διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων, 

μέχρι τον 12/2018. 

Έναρξη εργασιών (επεμβάσεων) για βελτιστοποίηση του δικτύου αντιπυρικών λωρίδων σε 

όλη την επικράτεια του νησιού από τον 02/2019 και ολοκλήρωση μέχρι τον 05/2020.  

Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της επιχειρησιακής λειτουργίας και ικανότητας των 

αντιπυρικών λωρίδων ανά 5 έτη. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-1, 5.2-4, 5.2-5, 5.2-6, 5.2-7, 5.2-8 

 

Μέτρο 5.2-4: Αποτύπωση, ψηφιοποίηση, βελτίωση και σήμανση του οδικού δικτύου εντός των δασών. 

Στόχος μέτρου: 

Η ασφάλεια στη διακίνηση του προσωπικού και τον οχημάτων που κινούνται εντός του 

δασικού οδικού δικτύου για σκοπούς δασοπυρόσβεσης και η μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας του ως προς την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Με τον 

τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η άνετη, ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση του 

προσωπικού δασοπυρόσβεσης με μηχανοκίνητα μέσα σε δύσβατες ενδεχομένως περιοχές ή 

και καίριες θέσεις στην καρδιά του δάσους.  

Υλοποίηση 

μέτρου: 

i. Πλήρης χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση του δασικού δικτύου σε παγκύπρια κλίμακα, 

με την κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των οδικών άξονων σε πρωτεύοντες, 

δευτερεύοντες κτλ ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (πλάτος οδοστρώματος, 

κλίση ανωφέρειας και κατωφέρειας και ακτίνα καμπυλότητας στροφών). 

ii. Αξιολόγηση με τη χρήση λογισμικών και επιχειρησιακών σχεδίων, του υφισταμένου 
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οδικού δικτύου, με σκοπό το κλείσιμο δασικών δρόμων (αποκατάσταση βλάστησης), 

όπου δεν συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση αναγκών διαχείρισης και προστασίας των 

δασών και εξέταση της ανάγκης δημιουργίας νέων δρόμων (κυρίως εκτός δάσους). 

iii. Αξιολόγηση και βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τμημάτων του υφιστάμενου 

δασικού οδικού δικτύου (όπως: πλάτος οδοστρώματος και ακτίνα καμπυλότητας 

στροφών) μεγιστοποιώντας την απρόσκοπτη και ασφαλή διακίνηση μεγάλων 

πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών.  

iv. Μελέτη και υλοποίηση διαπλάτυνσης στις εισόδους κύριων δασικών δρόμων για 

αποφυγή τροχαίας συμφόρησης κατά την προσέλευση ή διαφυγή των πυροσβεστικών 

δυνάμεων (οχημάτων). 

v. Ανάπτυξη και υιοθέτηση κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ - οδικού δασικού δικτύου), 

με σήμανση του οδικού δασικού δικτύου (όπως: όριο ταχύτητας -σε τυχόν αλλαγή του 

πλάτους δρόμου ή στενής στροφής-, τύπος στροφών που ακολουθούν, απόσταση 

σημείων αναστροφής ή σημείου παράλληλης διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων, 

κατηγορία δρόμου, προειδοποίηση στις περιπτώσεις εξαγωγικού δρόμου, αδιεξόδου 

κτλ) εντός του δασικού οδικού δικτύου, με την σχετική εκπαίδευση του προσωπικού και 

δασοπυροσβεστών του Τμήματος Δασών.  

vi. Έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δασικών δρόμων 

κατά ένα μήνα νωρίτερα από ότι σήμερα. Η ανάγκη αυτή πηγάζει από την αύξηση της 

διάρκειας και τη μετακίνηση της περιόδου έναρξης της ξηροθερμικής περιόδου, ως 

αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και 

που επηρεάζει το κλίμα στο νησί. 

vii. Εγκατάσταση μπάρων ή άλλων τεχνιτών εμποδίων για την αποτροπή εισόδου και 

διέλευσης πολιτών ενός των δασών και της χρήσης του δασικού οδικού δικτύου.  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση δασικού οδικού δικτύου μέχρι τον 09/2018. 

Σημειακή βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου σε 

περίοδο 2 ετών (2017-2018). 

Εγκατάσταση σε όλο το δασικό οδικό δίκτυο σημάνσεων δρόμων και αποτροπής χρήσης 

τμημάτων του μέχρι τον 06/2018. 

Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της επιχειρησιακής λειτουργίας και ικανότητας του 

οδικού δικτύου ανά 5 έτη. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-1, 5.2-6, 5.2-7 

 

Μέτρο 5.2-5: Υλοποίηση δασοκομικών χειρισμών για μετριασμό κινδύνου πυρκαγιάς. 

Στόχος μέτρου: 

Η εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων, κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς ή ακόμη και στον 

περιορισμό της έντασης της και της ταχύτητας διάδοσής της, σε περίπτωση έναρξης της από 

τυχαίο γεγονός, λόγω συσσώρευσης βιομάζας. 

Υλοποίηση i. Διεξαγωγή δασοκομικών επεμβάσεων (αραίωσης) ή και υλοποίηση προκατασταλτικών 
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μέτρου: μέτρων (αντιπυρικές λωρίδες και δρόμοι – βλ. Μέτρο 5.2-3 & Μέτρο 5.2-4) σε ιδιωτικά 

τεμάχια τα οποία συνορεύουν με κρατικά δάση.  

 Λόγω εγκατάλειψης της υπαίθρου (αστυφιλία) και αλλαγής του δημογραφικού 

χαρακτήρα της, υπάρχει εγκατάλειψη ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες πλέον 

διακρίνονται από έντονη συσσώρευση εύφλεκτης βιομάζας. Τα τεμάχια, δεν 

διαχειρίζονται και παρουσιάζουν έντονη συσσώρευση βιομάζας, ενώ λόγω του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους δεν μπορούν να ενταχθούν σε διευρυμένους 

σχεδιασμούς αντιμετώπισης των πυρκαγιών από τον κρατικό μηχανισμό. Ανάγκη 

για άμεση νομοτεχνική εξέτασης και επίλυσης του προβλήματος για ένταξη σε 

ενιαίο σχεδιασμό και δασοκομικών επεμβάσεων και στα ιδιωτικά τεμάχια (βλ. 

Μέτρο 5.1-1). 

ii. Διαχείριση της εύφλεκτης βιομάζας που έχει συσσωρευτεί στα δάση και στην ύπαιθρο 

λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου και τον μετασχηματισμό της αγροτικής κοινωνίας 

σε αστική (αστυφιλία κατοίκων ορεινών περιοχών του νησιού).  

 Υιοθέτηση της ελεγχόμενης καύσης (κατά τη χειμερινή περίοδο) για μείωση της 

βιομάζας εντός των δασικών οικοσυστημάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο από 

το Τμήμα Δασών σε στρατηγικά σημεία εντός των δασών, αλλά κυρίως στην ζώνη 

των 2 Km από τα όρια του δάσους, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

συσσώρευση καύσιμης ύλης. Η πρακτική αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από 

Λειτουργούς του Τμήματος Δασών και στη βάση υλοποίησης συγκεκριμένων 

προπαρασκευαστικών εργασιών που συμβάλουν στον πλήρη έλεγχο της καύσης, 

όπως αυτό ορίζεται από την διεθνή βιβλιογραφία. 

 Εφαρμογή βόσκησης, με συγκεκριμένους και απόλυτους περιοριστικούς όρους 

εφαρμογής της, σε ιδιωτικά και δημόσια δάση. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου 

θα πρέπει να βασιστεί στις διατάξεις των σχετικών νόμων και την προηγούμενη 

γνώση της βοσκοϊκανότητας του οικοσυστήματος (λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα 

λάθη του παρελθόντος ή και τις εσφαλμένες πρακτικές που υιοθετούνται ακόμη 

και σήμερα, εν απουσία πολιτικής βούλησης για ρύθμισης του προβλήματος της 

υπερβόσκησης σε κατά τόπους θέσεις στο νησί –π.χ. Χερσόνησος του Ακάμα–). 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Εξέταση του όλου θέματος σε ορίζοντα τριών ετών και εφαρμογή μέτρων εντός πενταετίας. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-1, 5.2-3, 5.2-6 

 

Μέτρο 5.2-6: Ενίσχυση και βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δασοπυροσβεστικού Σώματος. 

Στόχος μέτρου: 

Η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας του 

Δασοπυροσβεστικού Σώματος καθώς και της ποιοτικής ενίσχυσης και του ρόλου του 

Σώματος, για σκοπούς κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Η εξέλιξη του Σώματος σε 

επαγγελματική δομή (στελέχωση) σε σχέση με την εποχιακή ενασχόληση και σύστασή 

του που ισχύει σήμερα.  

Υλοποίηση μέτρου: i. Πρόσληψη 180-200 μόνιμων δασοπυροσβεστών, για την σύσταση βασικού πυρήνα 
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επαγγελματικής ομάδας Δασοπυροσβεστικού Σώματος, με πλήρη διοικητική δομή 

βάσει άλλων κλάδων του Τμήματος Δασών. Το Σώμα θα ενισχύεται κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο με εποχιακούς δασοπυροσβέστες (σε επίπεδα αριθμού 

δασοπυροσβεστών που θα το καθιστούν αξιόμαχο –π.χ. στη βάση των υφιστάμενων 

δεδομένων από το 2004 και μετά-). 

 Πρόσληψη μόνιμων δασοπυροσβεστών, στη βάση κριτηρίων και στην παροχή 

κινήτρων (π.χ. μοντέλο πρόσληψης μόνιμων οπλιτών), με σχετικές πρόνοιες 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δασοπυροσβεστικού Σώματος (καθορισμός ορίου 

ηλικίας για συμμετοχή στο μόνιμο Δασοπυροσβεστικό Σώμα) και της υιοθέτησης 

κριτηρίων ανάπτυξης και διατήρησης των περιφερειακών / ορεινών περιοχών στη 

βάση πρακτικών της δασικής πολιτικής (π.χ. ενίσχυση και διατήρηση του 

πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων). 

 Συνεχής και αδιάλειπτη εκπαίδευση των μόνιμων δασοπυροσβεστών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους με σκοπό την μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του 

αξιόμαχου των μελών του Σώματος. Οι δασοπυροσβέστες θα πρέπει να 

διακρίνονται από εξοικείωση ως προς: (i) Τη δομή και σύσταση των κυπριακών 

δασών και υπαίθρου καθώς επίσης και των γεωλογικών και γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών του ορεινού όγκου (ανάγλυφο) του νησιού, (ii) Την εξοικείωση 

και κατανόηση του τρόπου εξέλιξης της πυρκαγιάς και των συνιστωσών που 

λειτουργούν καταλυτικά προς αυτό το φαινόμενο, (iii) Την κατανόηση και 

εξοικείωση της χρήσης μέσων/εργαλείων καταστολής πυρκαγιών (π.χ. 

πυροσβεστικών οχημάτων και τακτικών προσβολής πυρκαγιών, χρήση νερού, 

χρήση αλυσοπρίονου και σκαπανικών εργαλείων), (iv) Την γνώση του δασικού 

οδικού δικτύου και των προκατασταλτικών μέτρων (εγκαταστάσεων) που είναι 

ανεπτυγμένα μέσα στα δάση και (v) Την εκπλήρωση των καθηκόντων όλων των 

θέσεων που καλείται να εφαρμόσει ο δασοπυροσβέστης (από τον οδηγό μέχρι και 

τον πυροσβέστη). 

 Σύσταση επίλεκτων πεζοπόρων ομάδων δασοπυρόσβεσης (δασοκομάντος) οι 

οποίες μέσα από την εκπαίδευσή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν σε 

δύσβατες περιοχές (θέσεις στις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης/επέμβασης τα πυροσβεστικά οχήματα). Το πεζοπόρο τμήμα 

δασοπυρόσβεσης θα πρέπει να κατανεμηθεί σε ομάδες διπλών βαρδιών ανά 

Δασική Περιφέρεια. Το όριο ηλικίας αλλά και τα σωματικά προσόντα των μελών 

αυτών των ομάδων θα πρέπει να συνάδουν με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που 

θα κληθούν να φέρουν σε πέρας κατά την διάρκεια αντιμετώπισης επεισοδίου 

δασικής πυρκαγιάς. 

 Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Δασικού Κολλεγίου για τη θεωρητική 

εκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του Σώματος κατά την χειμερινή περίοδο 

(περίοδος συντηρήσεως) από Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό του Τμήματος ή 

και επισκέπτες εκπαιδευτές από άλλες Υπηρεσίες ή από το εξωτερικό. 

 Αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού δασοπυροσβεστών στην υλοποίηση 

εργασιών ανάπτυξης ή υλοποίησης προκατασταλτικών μέτρων (π.χ. δασοκομικοί 

χειρισμοί και διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων κατά τη χειμερινή περίοδο). 

 Επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού 

προγράμματος των εποχιακών δασοπυροσβεστών. Συνεχής εκπαίδευση και 

εφαρμογή σεναρίων ετοιμότητας των ομάδων δασοπυρόσβεσης στις κατά τόπους 
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Δασικές Περιφέρειες. Εκπαίδευσή τους σε δυο επίπεδα: (α) Σε θεωρητικό επίπεδο 

με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Δασικού Κολλεγίου και (β) Σε πρακτικό 

και επιχειρησιακό επίπεδο στις κατά τόπους Δασικές Περιφέρειες. 

ii. Η σύσταση και λειτουργία της νέας μορφής του Δασοπυροσβεστικού Σώματος, θα 

πρέπει να ενταχθεί κάτω από την ευθύνη (οργανόγραμμα) του Κλάδου Προστασίας 

του Τμήματος Δασών. 

  Η λειτουργία και επιχειρησιακή δράση του Δασοπυροσβεστικού Σώματος θα 

πρέπει να βασιστεί στην υιοθέτηση επικαιροποιημένου «Συστήματος Οργάνωσης 

Επιχειρήσεων Καταστολής Πυρκαγιών», το οποίο θα επικαιροποιείται (ή θα 

αναθεωρείται) σε ετήσια βάση και θα τυγχάνει της έγκρισης της Διεύθυνσης του 

Τμήματος Δασών.  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Επικαιροποίηση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος των εποχιακών 

δασοπυροσβεστών μέχρι τον 05/2017. 

Μελέτη, οριστικοποίηση και προκήρυξη διαδικασιών πρόσληψης8 μόνιμων 

Δασοπυροσβεστών μέχρι τον 12/2017. 

Πρόσληψη και σύσταση μόνιμου Δασοπυροσβεστικού Σώματος μέχρι τον 05/2018. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-2, 5.1-3, 5.1-4, 5.2-5, 5.2-7, 5.2-8 

 

Μέτρο 5.2-7: Ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και χαρακτηριστικών του Δασοπυροσβεστικού Σώματος. 

Στόχος μέτρου: 

Η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δασοπυροσβεστικού Σώματος και 

η βελτιστοποίηση της ικανότητας του Τμήματος Δασών στην αξιοποίηση των δυνάμεων 

δασοπυρόσβεσης καθώς και των στρατηγικών ανάπτυξης σχεδιασμών και 

επανασχεδιασμών τακτικών κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. 

Υλοποίηση μέτρου: 

i. Εκσυγχρονισμός του πυροσβεστικού στόλου του Τμήματος Δασών (έχει υλοποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια), με οχήματα που θα εξυπηρετούν τους 

επιχειρησιακούς σκοπούς του Τμήματος, ενώ θα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις 

δύσβατες περιοχές (ανάγλυφο) του ορεινού όγκου του νησιού. 

 Σταδιακή αντικατάσταση /αναπλήρωση όλων των τύπων πυροσβεστικών 

οχημάτων τα οποία βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή και σε ηλικία πέρα των 20 

χρόνων (Βλ. Πίνακα 2.1). 

 Σήμανση με διακριτικά ή και υιοθέτηση συγκεκριμένου χρώματος όλων των 

οχημάτων δασοπυρόσβεσης (πυροσβεστικά οχήματα, βαρέα οχήματα –όλων των 

τύπων-, οχήματα μεταφοράς προσωπικού) κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε ώρα 

επιχειρηματικής δράσης να είναι ευδιάκριτη η παρουσία τους (όπως: οχήματα 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή και Πολιτικής Άμυνας). 

                                                           
8
 Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εποχιακοί δασοπυροσβέστες προσλαμβάνονται από το Τμήμα Δασών για 

τα καθήκοντα του Δασοπυροσβέστη για περίοδο 8 μηνών, ενώ για την υπόλοιπη περίοδο των 4 μηνών λαμβάνουν 
ανεργιακό επίδομα (σύνολο 12 μήνες). Με την υφιστάμενη διαδικασία ο κρατικός μηχανισμός εξοικονομεί ελάχιστα 
χρήματα (διαφορά μισθού από το ανεργιακό επίδομα), ενώ δεν έχει την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού για σκοπούς δασοπυρόσβεσης.  
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ii. Εγκατάσταση συστήματος προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης (GPS) ή ακόμη και 

τηλεμετρίας, σε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών, με το σκοπό:  

 Την αποστολή της γεωγραφικής θέσης και επιχειρησιακών δεδομένων (ποσότητα 

διαθέσιμου νερού, ταχύτητα κίνησης, χρόνοι δράσης ομάδας πυρόσβεσης κτλ) 

του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, στο συντονιστικό κέντρο –διοίκηση– 

δασοπυρόσβεσης του Τμήματος (σταθερό ή κινητό). Με τον τρόπο αυτό το κέντρο 

θα έχει την ικανότητα μελέτης και αξιολόγησης της κατανομής των δυνάμεων στο 

χώρο και το χρόνο σε σχέση με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το κέντρο συντονισμού 

θα πρέπει να υποστηρίζεται με τεχνολογική υποδομή (υπολογιστές/ 

υπερυπολογιστή) που θα το καθιστά ικανό να αξιολογεί και να αξιοποιεί στο 

βέλτιστο τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις σε σχέση με την χωρική διάταξή τους 

και σε σχέση με τις υποδομές (υδατοδεξαμενές, υδροστόμια, αντιπυρικές ζώνες, 

άλλες δυνάμεις κ.ά.) στο χώρο. 

 Την υποστήριξη του πληρώματος των οχημάτων με την παροχή πληροφοριών σε 

οθόνη, για το οδικό δίκτυο της περιοχής δράσης τους, τοπωνύμια και στρατηγικά 

σημεία δασοπυρόσβεσης (υδατοδεξαμενές, υδροστόμια, αντιπυρικές ζώνες κ.ά.) 

καθώς και την διάταξη των φίλιων δασοπυροσβεστικών ομάδων. 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Εκσυγχρονισμός του πυροσβεστικού στόλου του Τμήματος Δασών (συνεχής διαδικασία 

ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του Τμήματος). 

Πιλοτική υλοποίηση του μέτρου εγκατάστασης συστήματος προσδιορισμού 

γεωγραφικής θέσης (GPS) ή ακόμη και τηλεμετρίας, εντός των οχημάτων μιας Δασική 

Περιφέρειας μέχρι τον 06/2018.  

Καθολική εφαρμογή του μέτρου αυτού, σε όλα τα δασοπυροσβεστικά οχήματα του 

Τμήματος μέχρι τον 12/2020. 

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-2, 5.2-6, 5.2-8 

 

Μέτρο 5.2-8: Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών. 

Στόχος μέτρου: 

Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μονάδας, με την 

αύξηση του στόλου της (δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα) και τη μείωση του χρόνου 

επέμβασης της σε περίπτωση πυρκαγιών, αντίστοιχα. Με το μέτρο αυτό η Μονάδα θα 

καταστεί πιο αποτελεσματική για σκοπούς δασοπυρόσβεσης, αφού θα εξυπηρετηθεί στο 

μέγιστο η εξής βασική αρχή της αεροπυρόσβεσης: ο αριθμός των αεροπλάνων που 

μετέχουν στην κατάσβεση πρέπει να είναι τόσος, ώστε οι ρίψεις να είναι διαδοχικές, κατά 

τρόπο, ώστε να συμπίπτουν χρονικά με τον κύκλο αποτελεσματικότητας του νερού.  

 Κύκλος αποτελεσματικότητας του νερού: Ορίζεται το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από τη στιγμή της ρίψης του στη φωτιά, μέχρι την εξάτμισή του.  

 Η απόσταση της πυρκαγιάς από το σημείο ανεφοδιασμού των αεροπλάνων 

αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη συχνότητα των ρίψεων. 

Υλοποίηση μέτρου: i. Ενίσχυση της Μονάδας με την αγορά επιπρόσθετου αριθμού 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

42 
 

πυροσβεστικών/ψεκαστικών αεροσκαφών για την δημιουργία εναέριων ομάδων 

(μέσων) πυρόσβεσης που θα επιτρέπουν επιχειρησιακά την υλοποίηση διαδοχικών και 

αποτελεσματικών αεροπορικών επιθέσεων (air attacks) στην πυρκαγιά.  

 Συστήνεται η δημιουργία δυο ομάδων των τριών (3) αεροσκαφών (έξι στο σύνολο), 

με κύριο σκοπό την μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής 

ικανότητας της Μονάδας. Ο προτεινόμενος αριθμός των έξι αεροσκαφών, θα 

συμβάλει στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μονάδας 

διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επιχειρησιακή της λειτουργία/δράση ανεξαρτήτως 

της ανάγκης υλοποίησης διαφορετικών σεναρίων (π.χ. κατάσβεση πέρα των δυο 

πυρκαγιών, κατάσβεση πυρκαγιάς και διεξαγωγή περιπολιών) ή και την 

υποχρεωτική καθήλωση αεροσκάφους του στόλου (λόγω τεχνικού προβλήματος ή 

προγράμματος συντήρησης). 

 Λόγω της μικρής κλίμακας του νησιού και του έντονου ανάγλυφού του θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της Μονάδας με μικρού τύπου ελικοφόρα 

αεροσκάφη (όπως τα υφιστάμενα, που διαθέτει το Τμήμα Δασών), τα οποία 

διακρίνονται από την ικανότητα υλοποίησης επιχειρήσεων σε κοιλάδες του ορεινού 

όγκου του νησιού. 

ii. Δημιουργία αεροδιαδρόμων (runway) σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία (θέσεις), με 

σκοπό τη μείωση της απόστασης και του χρόνου που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό 

των αεροπλάνων στη βάση των επιχειρησιακών σχεδιασμών της Μονάδας Πτητικών 

Μέσων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στο να καλύψει περιοχές που βρίσκονται σε σχετικά 

μεγάλη απόσταση από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου (όπως: Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους, Δάσος Αδελφοί και Μαχαιρά, το κυρίως τμήμα του Δάσους Πάφου).  

 Προτείνεται όπως κατασκευαστούν μικροί αεροδιάδρομοι (διαστάσεων: 1.200m X 

30m) και η υποστήριξή τους με σχετικές υποδομές (όπως: πρόνοιες για σκοπούς 

συντονισμού και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών, ντεπόζιτα νερού -εγκατάσταση 

συστήματος τροφοδοσίας νερού από υδρευτικό/αρδευτικό σύστημα όπου είναι 

δυνατό-, κ.ά.) στο βόρειο και νότιο τμήμα της οροσειράς του Τροόδους, καθώς και 

Δυτικά του Δάσους Πάφου.  

 Η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για κάθε αεροδιάδρομο που θα κατασκευαστεί, για 

επάνδρωση του ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες πρόληψης και καταστολής 

δασοπυρόσβεσης που θα εφαρμόζονται από τη Μονάδα Πτητικών Μέσων του 

Τμήματος Δασών.  

iii. Δημιουργία σχετικού νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και δράσης των συγκεκριμένων 

αεροσκαφών και ένταξη τους στο κυπριακό νηολόγιο ή στο δασικό νηολόγιο (το οποίο 

θα διέπεται από σαφές νομικό πλαίσιο).  

iv. Εξέταση της πιθανότητας ένταξης των ενοικιαζόμενων ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, 

κάτω από τον διοικητικό και συντονιστικό έλεγχο της Μονάδας Πτητικών Μέσων του 

Τμήματος Δασών. Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί αν και εφόσον θα συμβάλει στην 

μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της κατάσβεσης πυρκαγιών 

υπαίθρου και δασικών πυρκαγιών στο νησί. 

v. Ενίσχυση της Μονάδας με ποσότητες επιβραδυντικών ουσιών (και κατανομή τους σε 

Δασικούς Σταθμούς, ανάλογα με τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της –κατασκευή 

αεροδιαδρόμων–) και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους για την κατάσταση υψηλού 

κινδύνου πυρκαγιών: απειλούνται οικισμοί, αναπτύσσονται πολλά και μεγάλα σε 

ένταση και έκταση μέτωπα πυρκαγιών ταυτόχρονα, δεν είναι δυνατή η επιλογή 
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ασφαλούς θέσης ανάσχεσης της πυρκαγιάς από τις επίγειες δυνάμεις.  

 Επιβραδυντικά μακράς δράσης, δρουν και μετά την εξάτμιση του νερού. 

Χρησιμοποιούνται για έμμεση επέμβαση στην πυρκαγιά και η δράση τους μπορεί να 

διαρκέσει αρκετές ημέρες ή εβδομάδες ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες και απομακρύνονται με τη βροχή ή μηχανικά από τον άνεμο. 

Εφαρμόζονται μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς για την ελαχιστοποίηση της 

εξάπλωσης της πυρκαγιάς και της σφοδρότητας της καύσης. 

 Η εξέλιξη των επιβραδυντικών ουσιών πυρόσβεσης (πρωτοεμφανίστηκαν τη 

δεκαετία του 1940) τις τελευταίες δυο δεκαετίες παρουσιάζει ιδιαίτερα ταχείς 

ρυθμούς. Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα για προμήθεια ουσιών σε σχετικά χαμηλό 

κόστος, ενώ υπάρχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται και ως «φιλικές» προς το 

περιβάλλον (π.χ. επιβραδυντικές ουσίες με ανθρακικά ορυκτά, όπως ο 

υδρομαγνησίτης (Mg(CO3)4(OH)2∙4H2O) και ο χουντίτης (Mg3Ca(CO3)4). 

Σημείωση: i) Στην περίπτωση δημιουργίας αεροδιαδρόμων, αυτοί θα έχουν επικουρική επιχειρησιακή χρήση και 

θα αξιοποιούνται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου θα διασφαλίζεται επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην 

αεροπυρόσβεση, με κύριο σκοπό την μείωση του χρόνου μεταξύ των ρίψεων που εκτελούν τα εναέρια μέσα. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο δυνατόν να υπάρξει αμφίδρομη σχέση όσο αφορά τον 

αριθμό των διαθέσιμων αεροδιαδρόμων με τον αριθμό των διαθέσιμων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, η 

κατασκευή σε στρατηγικά σημεία ικανοποιητικού αριθμού αεροδιαδρόμων, μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό 

βαθμό στην ανάγκη αγοράς μεγάλου αριθμού αεροσκαφών. ii) Η αριθμητική ενίσχυση σε αεροσκάφη και η 

κατασκευή αεροδιαδρόμων, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την απόσυρση των ελικοπτέρων για σκοπούς 

αεροπυρόσβεσης, μιας και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τα αεροπλάνα (π.χ. βαθιές χαράδρες). iii) Τα αεροπλάνα που θα προμηθευτεί το Τμήμα Δασών (πανομοιότυπου 

τύπου με τα σημερινά) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς αερολιπάνσεων σε περίπτωση 

θαλάσσιων ατυχημάτων με κηλίδες μαζούτ/πετρελαίου.  

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

Ποσοτική ενίσχυση της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών σε ορίζοντα 3 ετών 

(10/2019). 

Στελέχωση της Μονάδας με το απαραίτητο προσωπικό σε ορίζοντα 2 ετών και ανάλογα με 

την πρόοδο ενίσχυσης του αριθμού των πτητικών μέσων. 

Σύνταξη και υποβολή στη Βουλή, σχετικού Νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της 

Μονάδας με την ένταξη των αεροσκαφών της σε συγκεκριμένο νηολόγιο, μέχρι τον 06/2017. 

Ανεύρεση θέσης και κατασκευή αεροδιαδρόμων για ενίσχυση της επιχειρησιακής δράσης 

των αεροσκαφών μέχρι τον 08/2017.  

Σύνδεση με άλλο 

μέτρο: 

5.1-3, 5.2-2, 5.2-3, 5.2-6, 5.2-7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Επιστολές που αποστάληκαν από την ΠΕΔ σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και 

την αποτελεσματική καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 
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