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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας και
εκτείνεται από τον οικισμό των Θρακομακεδόνων έως την Αυλώνα και από το
Κρυονέρι ως το οροπέδιο των Δερβενοχωρίων. Αποτελεί μέρος του μεγάλου
ορεινού συγκροτήματος της Πάρνηθας, έχει διεύθυνση από την Ανατολή προς τη
Δύση και έκταση 180.000 περίπου στρεμμάτων στην οποία υπάρχουν δεκάδες
κορυφές, χαράδρες, ρεματιές και οροπέδια.
Βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευαίσθητες και πυρόπληκτες περιοχές της
χώρας. Τόσο η σύνθεση της βλάστησης όσο και οι μετεωρολογικές συνθήκες που
επικρατούν κατά την θερινή περίοδο καθιστούν ιδιαίτερα σοβαρό τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.
Το βουνό της Πάρνηθας κατά το παρελθόν έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις
πυρκαγιές με αποκορύφωμα την πυρκαγιά του 2007 όπου κατέκαυσε 36.338,18
στρ. συνολικά. Παρά την υποβάθμιση που υπέστη το φυσικό περιβάλλον από την
πυρκαγιά, τόσο η προστατευτική όσο και η υγιεινή και αισθητική αξία του Εθνικού
Δρυμού είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ανεκτίμητη για το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Για
τους παραπάνω λόγους συντάσσεται η παρούσα μελέτη που έχει σκοπό να
μελετηθεί η περιοχή από αντιπυρική άποψη και να προταθούν έργα και μέτρα
πρόληψης των πυρκαγιών τα οποία θα εξασφαλίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη
διατήρηση του δάσους και των προστατευτικών επιδράσεων του.
Αναλυτικότερα οι στόχοι της μελέτης για την καλύτερη προετοιμασία
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας είναι:
▪ περιγραφή

της

υφιστάμενης

κατάστασης

και

η

αποτίμηση

των

αντικειμενικών συνθηκών της μελετώμενης περιοχής
▪ πρόταση μέτρων για τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού
▪ σχεδιασμός και οργάνωση των συντελεστών της προστασίας
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διαφύλαξη του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων, για την
αξιοποίηση των υποδομών, του εξοπλισμού και του διαθέσιμου προσωπικού.
Το παρόν σχέδιο έρχεται να εφαρμόσει στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, τόσο
τις οδηγίες της πολιτικής Προστασίας, όσο και τα επιχειρησιακά Σχέδια των Δ/νσεων
Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

1.1 Ιστορικό σύνταξης
Από το έτος 2008 και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου,
συντάσσεται μελέτη αντιπυρικής προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το
οποίο αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο στα νέα δεδομένα και στις εκάστοτε συνθήκες
και ανάγκες, όπως μέσα και προσωπικό φύλαξης, μεθοδικότητα και μέτρα
πυροφύλαξης, τρόποι συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, κλπ.
Η παρούσα μελέτη αφορά την αντιπυρική προστασία της περιοχής για την
αντιπυρική περίοδο του έτους 2020 και συντάχθηκε από το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Δασαρχείο Πάρνηθας.
1.2 Χρησιμοποιηθείσες πηγές
Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που ελήφθησαν
από :
1.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας
δασών και δασικών οικοσυστημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

2.

Το «Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» του Δασαρχείου
Πάρνηθας (2014).

3.

Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το
έτος 2019»

4.

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (2008).

5.

Γεωλογία της Ελλάδος του Γ. Κατσικάτσου.
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6.

Μετεωρολογικά στοιχεία από Ε.Μ.Υ.

7.

Δασική φυτοκοινωνιολογία Ν. Αθανασιάδη.

8.

Δασικές πυρκαγιές του Δ. Καϊλίδη.

9.

«Τα βουνά της Αττικής» Ν. Νέζη.

10. Οικολογία δασών χαλεπίου και τραχείας πεύκης Σ. Ντάφη (Πρακτικά
επιστημονικής συνάντησης Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας,1987).
11. Μελέτη «επίδραση των λύκων στο πλυθησμό και την κινητικότητα του
κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα»(2017) της εταιρίας ¨βιόσφαιρα¨.
12. Το αρχείο καταγραφής των πυρκαγιών του Δασαρχείου Πάρνηθας.
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 Θέση της υπό μελέτη περιοχής
2.1.1 Περιγραφή
Η Πάρνηθα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αττικής, σε απόσταση 20 χλμ.
(σε ευθεία γραμμή) ή 40 χλμ. οδικώς από την Αθήνα. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα
από την Ανατολή προς την Δύση, που δυτικά ενώνεται με το όρος Πάστρα (1076μ.)
και το οροπέδιο των Σκούρτων (μέσο υψόμετρο 550μ.). Είναι το μεγαλύτερο και το
υψηλότερο βουνό της Αττικής.

Η ονομασία του βουνού (στην καθαρεύουσα

Πάρνης) είναι πανάρχαιη και έχει προέλευση Πελασγική. Για τη σημασία του
ονόματος υπάρχουν διάφορες εκδοχές, που κλίνουν στο κοινό σημείο ότι η λέξη
Πάρνης έχει σχέση με την έννοια του μεγάλου σε ύψος βουνού. Στα αρχαία κείμενα
η Πάρνηθα πρωτοεμφανίζεται το 423 π.Χ στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και έκτοτε
εμφανίζεται συχνά σε διάφορες ιστορικές αναφορές. Στους νεότερους χρόνους,
κατά τον 17ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται και η ονομασία Οζάς

(πιθανώς

αρβανίτικης προέλευσης), όμως σήμερα έχει επικρατήσει μόνο η αρχαία ονομασία
του βουνού. Ένα μικρό τμήμα της στα ΒΔ ανήκει στο Ν. Βοιωτίας. Είναι το
μεγαλύτερο σε έκταση και ψηλότερο βουνό της Αττικής.
Τα

γενικά

όρια

του

ορεινού

όγκου

της

Πάρνηθας

μπορούν

να

προσδιοριστούν κατά προσέγγιση από τα εξής γεωγραφικά σημεία (Αμοργιανιώτης,
1997):
Βόρεια: Από τη συμβολή του Μαυρορέματος στο Βοιωτικό κάμπο, το χωριό
Αυλώνα, τον οικισμό Σφενδάλη και το χωριό Κιούρκα.
Ανατολικά: Από το χωριό Κιούρκα, τον οικισμό Κοκκινόβραχος και την
Κοινότητα Κρυονερίου.
Νότια: Από την Κοινότητα Κρυονερίου, τον οικισμό Βαρυμπόμπης, το Δήμο
Θρακομακεδόνων και τις αγροτικές εκτάσεις των Δήμων Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και
Φυλής.
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Δυτικά: Από τις αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Ασπρόπυργου, τα περάσματα
που χωρίζουν την Πάρνηθα από το βουνό Πάστρα, τις αγροτικές εκτάσεις του
οροπεδίου των Σκούρτων και το ρέμα Μαυρόρεμα.
Δηλαδή, με την ευρεία έννοια του όρου η Πάρνηθα περιλαμβάνει όλη την
ορεινή περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Πεντέλης και της Πάστρας.
Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (Ν. 3044/2002, ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002), έκτασης
180.000 στρεμμάτων περίπου.
Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς
Ελλάδας, στην Περιφέρεια Αττικής, στις Περιφερειακές ενότητες Ανατολικής και
Δυτικής Αττικής.
Αντικείμενο μελέτης του παρόντος σχεδίου είναι ο Εθνικός Δρυμός
Πάρνηθας, έκτασης 180.000 περίπου στρεμμάτων που ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Από τα βόρεια όρια των δασών Μήλεσι – Τσαπόχθι, Σαλονίκης και
Βουτήματος.
Νότια: Από τη σιδηροδρομική γραμμή στην θέση ΕΔΟΚ - ΕΤΕΡ του Κηφισού
ποταμού, τις αγροτικές εκτάσεις των Δήμων Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Φυλής μέχρι
τη θέση Ι.Μ. Κλειστών και στη συνέχεια από τη θέση αυτή με νοητή γραμμή μέχρι
τη θέση Κάστρο Φυλής.
Ανατολικά: Από τα ανατολικά όρια του δάσους Τατοΐου.
Δυτικά: Από τα διοικητικά όρια των Νομών Αττικής και Βοιωτίας από τη θέση
Βούτημα μέχρι τη θέση Κάστρο Φυλής.
Αναλυτικότερα τα όρια της υπό μελέτη περιοχής περιγράφονται ως εξής:
Από το Τελεφερίκ η οριογραμμή πηγαίνει ΒΑ, παρακάμπτοντας την
Κοινότητα Θρακομακεδόνων και την Κοινότητα Βαρυμπόμπης ως το Καραούλι.
Συνεχίζει νότια μέχρι την νότια άκρη του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου,
συνεχίζει ΒΑ και έπειτα βόρεια κατά μήκος της Κοινότητας Κρυονερίου, περνάει από
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τη Βίγλα και την κορυφή Κατσιμίδι, συνεχίζει βόρεια, παρακάμπτοντας την
Ιπποκράτειο Πολιτεία, προς τον Άγιο Μερκούριο και λίγο πιο πάνω κάνει μια
απότομη στροφή προς τα δυτικά περνώντας από την Ντάρδιζα και την κορυφή του
Σκληρού. Όταν φτάνει στο Κάστρο, κατεβαίνει νότια προς την Αγία Μαρίνα, περνά
από

τα

ανατολικά

και

ξαναμπαίνει

στην

ίδια

πορεία

προς

τον

Νότο,

περιλαμβάνοντας το βουνό της Φυλής. Φτάνει λίγο πιο κάτω από την κορυφή
Πέτρα Θεοδώρας και συνεχίζει Β και ΒΑ, χωρίς να περιλαμβάνει τη Φυλή. Στο
Αθλητικό κέντρο Πάρνηθας συνεχίζει λίγο νότια και συνεχίζει βόρεια, κλείνοντας τα
όρια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στο Τελεφερίκ.
Γενικότερα, η υπό μελέτη περιοχή υπάγεται:
Στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφέρεια Αττικής.
Διοικητικά

υπάγεται

σε

τέσσερις

Δήμους

μετά

την

εφαρμογή

του

«Καλλικράτη». Η μεγαλύτερη έκταση υπάγεται στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής
(συμπεριλαμβάνεται

και η έκταση του

Δήμου Άνω Λιοσίων), ενώ ο Δήμος

Διονύσου (Δημοτικό Διαμέρισμα Κρυονερίου) περιλαμβάνει το δάσος Τατοΐου και ο
Δήμος Ωρωπού (Δημοτικό Διαμέρισμα

Αυλώνα) περιλαμβάνει το δημόσιο δάσος

Βουτήματος.
Δασικώς, υπάγεται στα: Δασαρχείο Πάρνηθας κατά 95%, Καπανδριτίου κατά
5% και στην Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής.
Υπάγεται στη Πυροσβεστική Διοίκηση Αθηνών και καλύπτεται από τους 2ο,
6ο, 10ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τον Πυροσβεστικό Σταθμό Οινοφύτων.
Αστυνομικώς, υπάγεται στα Αστυνομικά Τμήματα Αχαρνών, Άνω Λιοσίων,
Ολυμπιακού χωριού, Ερυθραίας κ.τ.λ.
Δικαστικώς, υπάγεται στα ειρηνοδικεία Αχαρνών και Καπανδριτίου.
Πολεοδομικώς, υπάγεται στα πολεοδομικά γραφεία Αχαρνών, Δυτικής
Αττικής και Καπανδριτίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

10

Αρχαιολογικώς, υπάγεται στη Β’ Εφορία Κλασσικών και Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων.
Υγειονομικώς, υπάγεται στην υγειονομική υπηρεσία Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής.
Τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας έχει αναλάβει ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Δασαρχείο Πάρνηθας.
Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, περιλαμβάνονται οι κυριότερες κορυφές, όλη
η ανώτερη ζώνη (αλπική ζώνη, ζώνη ελάτης, ζώνη της Χαλεπίου πεύκης και των
αειφύλλων πλατύφυλλων), οι σημαντικότεροι χώροι διαβίωσης και αναπαραγωγής
της πανίδας, όλες οι περιοχές με σπάνια και απειλούμενα είδη της χλωρίδας, όλοι οι
σπουδαίοι γεωμορφολογικά σχηματισμοί (φαράγγια, βάραθρα, χαράδρες, κοιλάδες
κ.τ.λ.), τα σημαντικότερα μονοπάτια και τοπία και τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό
των εκτάσεων στις οποίες η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ασθενής έως
ανύπαρκτη.
Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή, έκτασης 300.000
στρεμμάτων, που περικλείεται εντός των ορίων των Ζωνών Προστασίας του
ορεινού όγκου της Πάρνηθας, όπως καθορίστηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα του
Ιουλίου 2007 (ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007).
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2.1.2 Γεωμορφολογία
Η Πάρνηθα είναι ένα μεγάλο ορεινό συγκρότημα με διεύθυνση από τα
ανατολικά προς τα δυτικά και παρουσιάζει έντονο και αξιόλογο ανάγλυφο και
ιδιαίτερα ποικιλόμορφη δομή.
Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και ψηλότερο βουνό της Αττικής. Μπορεί να
χωριστεί σε τρία μεγάλα τμήματα: τη Βόρεια, την Κεντρική (όπου βρίσκονται οι
ψηλότερες κορυφές) και τη Δυτική Πάρνηθα. Πρόκειται για εκτεταμένο βουνό με
δεκάδες κορυφές, χαράδρες, ρεματιές, οροπέδια, λιβάδια, κοιλάδες και λάκες που
κατακερματίζονται σε πολλά σημεία από μεγάλες και βαθιές χαράδρες, ρέματα και
φαράγγια.
Οι κορυφές στην Πάρνηθα είναι γενικά ομαλές, υπάρχουν όμως και
απόκρημνες, βραχώδεις κορυφογραμμές (Καραβόλα, Φλαμπούρι, Μαυροβούνι,
Άρμα κλπ). Το υψομετρικό εύρος του βουνού είναι από 400 έως 1413μ. Η
μικρότερη κορυφή είναι το νότιο Μετόχι με υψόμετρο 400μ., ακολουθούν το
Μαυροβούνι με υψόμετρο 1091μ., ο Αέρας στα 1127μ., ο Λαγός στα 1150μ., το
Φλαμπούρι σε ύψος 1158μ., η Κυρά στα 1160μ., το Πλατοβούνι με υψόμετρο
1163μ., το Αβγό με ύψος 1201μ., το Όρνιο στα 1350μ. και τέλος η Καραβόλα που
είναι η ψηλότερη κορυφή της Πάρνηθας σε ύψος 1413μ.
Μεγάλα ποτάμια δεν υπάρχουν στην περιοχή, παρά μόνο ρέματα περιοδικής
μορφής που χαραδρώνουν ολόκληρη την Πάρνηθα. Τα κυριότερα από αυτά τα
ρέματα είναι το μεγάλο Μαυρόρεμα μήκους 12 χλμ., το ρέμα Χάραδρος μήκους
επίσης 12 χλμ. το οποίο τελικά καταλήγει στη λίμνη Μαραθώνα, το ρέμα Γκούρας –
Γιαννούλας που ένα κομμάτι του γίνεται δύσβατο φαράγγι, το ρέμα Χούνης, το ρέμα
Αγίας Τριάδας και το ρέμα Αγίου Γεωργίου. Μικρότερα ρέματα είναι το Ξερόρεμα, το
Σούσι, του Κυριάκου το Γιοργαντίλι κ.α
Από γεωλογική άποψη η Πάρνηθα ανήκει στην ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας.
Στη γεωλογική δομή του βουνού κυριαρχούν οι σκληροί ασβεστόλιθοι και οι
σχιστόλιθοι, στα σημεία επαφής των οποίων εμφανίζονται πολλές μικρές πηγές με
συνεχή και εποχιακή ροή. Από τα πετρώματα αυτά, ο ασβεστόλιθος δημιουργεί
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γενικά ένα έντονο ανάγλυφο που κυριαρχεί στην περιοχή, ενώ οι σχιστόλιθοι δίνουν
ένα ομαλό ανάγλυφο. Οι εγκάρσιες κλίσεις κυμαίνονται μεταξύ 16 - 72 %, με τις
επικρατέστερες να κυμαίνονται γύρω στο 40%.
Τα εδάφη που εμφανίζονται είναι γενικά πολύ αβαθή, έντονα διαβρωμένα,
ασυνεχή-διακοπτόμενα. Βαθύτερα εδάφη παρατηρούνται τοπικά, κυρίως σε
καρστικά κοιλώματα και πλατώματα.
Η σύσταση αλλά και η διάταξη των πετρωμάτων δηλαδή σχεδόν παράλληλα
στρώματα

ασβεστολίθου

και

σχιστολίθου,

δημιουργούν

ευνοϊκές

συνθήκες

υδροφορίας. Αυτό συμβαίνει όταν τα νερά της βροχής διαπεράσουν τα επιφανειακά
πετρώματα του ασβεστολίθου που είναι πορώδη και συναντήσουν κεκλιμένα
στρώματα σχιστόλιθου που είναι συμπαγή και αδιαπέραστα. Στο σημείο αυτό
συγκεντρώνεται το νερό το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια υπό μορφή πηγών. Πριν
μερικά χρόνια υπήρχαν σε όλη την Πάρνηθα πάνω από 120 πηγές, βρύσες ή
πηγάδια, και σε υψόμετρο πάνω από 600μ. υπήρχαν 70. Σήμερα πολλές απ’ αυτές
έχουν «κλείσει» ενώ άλλες έχουν χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση των κοντινών
οικισμών. Σημερινές πηγές είναι της Αγίας Τριάδας, της Κορομηλιάς, του Αγίου
Πέτρου Μόλας, της Πλατάνας, του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδίου, της Φυλής, η πηγή
στο Μπάφι, στο Μεσσιανό Νερό, στο Βιλλιάνι, στο Παλιοχώρι, κλπ.
Στην Πάρνηθα υπάρχουν και δύο μικρές λίμνες σε υψόμετρο 600μ. περίπου.
Βρίσκονται ΝΑ και ΝΔ της κορυφής Μπελέτσι, κοντά στην Αγία Τριάδα των
Κιούρκων.
Αποτέλεσμα της γεωλογικής δομής του βουνού είναι και η δημιουργία
πολλών καρστικών φαινομένων (σπήλαια, δολίνες, κοιλώματα, λάκκοι κ.λ.π) που
σχηματίστηκαν κατά τη φάση της καρστικοποίησης της Βόρειας Αττικής (Τριαδικό πριν 200.000.000 χρόνια), από καταβυθίσεις του γεμάτου ρήγματα ασβεστολιθικού
της πετρώματος, εξαιτίας της δράσης υπόγειων ρευμάτων νερού. Σε όλο το βουνό
υπάρχουν αρκετά σπήλαια και βάραθρα ενώ τα πιο αξιοσημείωτα είναι περίπου 30.
Από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το σπήλαιο του Πανός και κατά τους αρχαίους
Νυμφαίο γιατί εκεί λατρεύονταν ο Πάνας και οι Νύμφες. Το σπήλαιο βρίσκεται στη
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χαράδρα της Γκούρας σε υψόμετρο 675μ. Άλλα σπηλαιοβάραθρα είναι στην κορυφή
Κεραμίδι, του Ταμιλθιού, της Γκούρας, της Μονής Κλειστών, της Αγίας Τριάδας, της
Αγίας Μαρίνας κ.α
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι παρόλη την ποικιλία του αναγλύφου, το
βουνό της Πάρνηθας δεν μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο στην πρόσβασή του. Η
γειτνίαση του με το Λεκανοπέδιο της Αθήνας και το επαρκές οδικό δίκτυο που το
διασχίζει, το καθιστούν άμεσα προσβάσιμο από όλες τις πλευρές του, ενδεικτικό δε
είναι ότι οι κορυφές του βουνού «φιλοξενούν» διάφορες εγκαταστάσεις,
στρατιωτικές, τηλεπικοινωνιακές, ξενοδοχειακές μονάδες που εκτός της μόνιμης
αισθητικής υποβάθμισης του τοπίου, αποτέλεσαν τόπο απασχόλησης και επίσκεψης
για χιλιάδες ανθρώπους.

2.2 Φυτοοικολογία
Βλάστηση
Η βλάστηση ενός τόπου αποτελεί έκφραση των γεωμορφολογικών, των
εδαφολογικών, των κλιματολογικών συνθηκών, καθώς και της επίδρασης του
ανθρώπου. Η βλάστηση των μελετώμενων περιοχών αποτελεί τυπικό δείγμα
διαπλάσεων του θερμομεσογειακού βιοκλίματος.
Η βλάστηση της Πάρνηθας υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στο Δρυμό την 28η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με στοιχεία του
Δασαρχείου Πάρνηθας, κάηκαν συνολικά 21.800 στρέμματα δάσους Kεφαλληνιακής
ελάτης, 10.561,98 στρέμματα Xαλεπίου πεύκης και 3.976,2 στρέμματα με αείφυλλαπλατύφυλλα. Αν και ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της βλάστησης του πρώην πυρήνα
του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, δεν υφίσταται πια, ωστόσο θα παρουσιαστεί η
εικόνα που παρουσίαζε η βλάστηση πριν από την πυρκαγιά.
Έτσι, σύμφωνα με τους Aplada et al. (2007), στην Πάρνηθα έχουν
αναγνωριστεί τρεις ζώνες βλάστησης:
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Η πρώτη ζώνη εκτείνεται από τα 400 έως τα 1000 m περίπου. Σε αυτή τη
ζώνη κυριαρχούν τα δάση (Xαλεπίου πεύκης) Pinus halepensis, οι σχηματισμοί με

Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo και Arbutus andrachne, καθώς
και φρυγανικά οικοσυστήματα. Στα ανώτερα της ζώνης αυτής, η Xαλέπιος πεύκη
(Pinus halepensis) σχηματίζει μικτό δάσος με την Kεφαλληνιακή ελάτη (Abies

cephalonica).
Η δεύτερη ζώνη εκτείνεται από τα 1000 m περίπου στις νότιες εκθέσεις του
βουνού (από τα 600-700 m στις βόρειες εκθέσεις) μέχρι τα 1400 m και κυριαρχείται
από δάσος Kεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica). Υπάρχουν επίσης συστάδες
με Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, καθώς και κάποια λιβαδικά είδη στα
οροπέδια.

Ας

σημειωθεί

ότι

εξαιτίας

των

αναδασωτικών

εργασιών

που

πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1950-1970, το δάσος Kεφαλληνιακής ελάτης δεν
είναι αμιγές, αλλά σε αρκετά σημεία αναμιγνύεται με Mαύρη Πεύκη (Pinus nigra), η
οποία δεν είναι αυτόχθονη της περιοχής.
Τέλος, η τρίτη ζώνη βλάστησης παρατηρείται στις υψηλότερες κορυφές του
βουνού. Αυτή η ζώνη είναι υποπλασμένη και περιλαμβάνει μικρούς αγκαθωτούς,
θάμνους, μαζί με αρκετά ενδημικά και σπάνια είδη. Αυτός ο τύπος βλάστησης
πιθανόν έχει προκύψει από την υποβάθμιση του δάσους Κεφαλληνιακής ελάτης και
επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυθεντική υποαλπική ζώνη.
Πρακτικά στην Πάρνηθα διακρίνονται τρεις χαρακτηριστικές λοφοσειρές από
τις οποίες οι δύο ακραίες (νότια και βόρεια) αποτελούν και όρια ζωνών βλάστησης:
1. Η νότια λοφοσειρά Μάλι - Αέρας (υψόμετρο 1100μ.), Μαλιζώνα (1164μ.),
Ταμίλθι (971μ.).
2. Η

κεντρική

υψηλότερη

κορυφογραμμή

Όρνιο

(1330μ.),

Καραμπόλα

(1413μ.), Αλώνι Νίκα (1060μ.).
3. Η βορειότερη λοφοσειρά Κρεβάτια Ευζώνων (1044μ.), Αγώρος- Γκιόλες
(1096μ.).
Οι κορυφογραμμές Αέρας- Μαλιζώνα - Ταμίλθι και Κρεβάτια Ευζώνων –
Αγώρος - Γκιόλες αποτελούν το όριο σχεδόν της Χαλεπίου πεύκης και της ζώνης
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ελάτης, δεδομένου ότι μεταξύ αυτών των δύο ακραίων κορυφογραμμών, η περιοχή
περιλαμβάνει αμιγές σχεδόν δάσος ελάτης, ενώ η νοτίως της πρώτης και βορείως
της τρίτης κορυφογραμμής περιοχή, περιλαμβάνει σχεδόν αμιγές δάσος Χαλεπίου
πεύκης και αειφύλλων πλατυφύλλων. Υπάρχουν βέβαια και διεισδύσεις τοπικές της
μιας ζώνης στην άλλη, δηλαδή μεταβάσεις από την ένωση της Χαλεπίου πεύκης
στην ένωση της Κεφαλληνιακής ελάτης. Σε αδρές γραμμές η ζωνοποίηση της
Χαλεπίου Πεύκης και της Ελάτης αυτών των δύο ακραίων κορυφογραμμών είναι
εμφανής και τυπική.
Έτσι, η νότια πλευρά της πρώτης κορυφογραμμής Μάλι – Αέρας - Μαλιζώνα
– Ταμίλθι, δηλαδή η ορατή πλευρά από την Αθήνα, είναι καθαρή ζώνη Χαλεπίου
πεύκης - αειφύλλων πλατυφύλλων με μικρές διάσπαρτες γύρω από την
κορυφογραμμή εμφανίσεις της ελάτης κατά μεμονωμένα άτομα ή μικροομάδες. Από
την κορυφογραμμή αυτή και βόρεια αρχίζει αμέσως η ζώνη της ελάτης. Το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει και με την Τρίτη κορυφογραμμή, βόρεια της οποίας συναντάται
Χαλέπιος πεύκη - αείφυλλα πλατύφυλλα ακολουθώντας τη γραμμή Μαλακάσα Αυλώνα. Νότια δε της τρίτης κορυφογραμμής αρχίζει αμέσως η ζώνη Ελάτης σε
υψόμετρο 1000μ. περίπου.
Οι χαμηλότερες περιοχές του βουνού κάτω από τα 1000μ. για τις νότιες και
τα 500μ. για τις βόρειες, σκεπάζονται από δάσος πεύκης (Pinus halepensis) και
θάμνους της μεσογειακής βλάστησης, όπως πουρνάρι (Quercus coccifera), Φιλύκι
(Phillirea media), Κουμαριές (Arbutus adrachne), Χρυσόξυλο (Rhus cotinus),
Κοκορεβυθιά (Pistacia lentiscus), Αγριελιά (Olea oleaster) και μεμονωμένα άτομα
Βελανιδιάς (Quercus aegilops) στα χαμηλότερα σημεία.
Με μεγαλύτερο εύρος εξάπλωσης συναντάμε επίσης την Αριά (Quercus ilex),
τη χνοώδη Δρυ (Quercus pubescens), και το Φράξο (Fraxinus ornus).
Πάνω από τα 800μ., συναντάμε το μοναδικό στην Αττική δάσος
Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephallonica), που σχηματίζει πυκνές συστάδες και
περιλαμβάνεται στην Α1, Α2 και Β2 ζώνη του Δρυμού κατά το μεγαλύτερο μέρος
του. Μαζί με την ελάτη συναντάμε και πάλι το Πουρνάρι, το Φιλύκι, την Αριά, την

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

16

Κουμαριά, τον Κέδρο, τον Οξύκεδρο, το Ρούδι (Rhus coriaria), τον Κράταιγο
(Crataegus monogyna), τα Αγιοκλήματα (Lonicera etrusca), την Οστριά (Ostrya

carpinifolia), τη Βερβερίδα (Berberis cretica) και Αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.).
Σε διάφορα υψόμετρα συναντώνται επίσης θάμνοι, ημίθαμνοι και φρύγανα
όπως Cistus sp., Thymelaea, Genista, Fumara, Osyris κ.τ.λ.
Στις ρεματιές υπάρχουν Πλατάνια, Ιτιές, Λεύκες, Φράξοι, Κουτσουπιές, Σχίνα,
Μυρτιές, Δάφνες, Αγριοκυδωνιές, Πικροδάφνες και μεγάλος αριθμός φρυγανωδών
και ποωδών φυτών και λουλουδιών.
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εισαχθεί με αναδασώσεις στην περιοχή της Ελάτης
για προστασία υποβαθμισμένων και διαβρωμένων εδαφών αρκετά άτομα Μαύρης
πεύκης (Pinus nigra), Θαλάσσιας πεύκης (Pinus maritima), Ακακίας (Robinia libani)
και Φλαμουριάς (Tilia).
Φυτοικολογία πεύκης – ελάτης. Στην περιοχή μελέτης αλλά και όπου
εμφανίζεται η Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης

κυριαρχούν τα δάση της ομάδας

Halepensis του γένους Pinus, με υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα. Τα δάση αυτά
βρίσκονται στις θερμότερες και ξηρότερες περιοχές της χώρας, γενικά δηλαδή σε
παράλιες περιοχές και νησιά. Γενικά τα παραπάνω είδη πεύκης συναντώνται σε μια
πολύ μεγάλη ποικιλία εδαφών και μητρικού πετρώματος, και είναι από τα πλέον
ανθεκτικά και ολιγαρκή δασικά είδη. Είναι είδη πολύ ανθεκτικά στην ξηρασία και
αντέχουν σε παρατεταμένες ξηρές περιόδους μέχρι και 6 μηνών. Η χαλέπιος πεύκη
προτιμά τις μάργες, μαλακούς ασβεστόλιθους ή σκληρούς ασβεστόλιθους με ρωγμές
,ενώ αναπτύσσεται πολύ καλά και σε σερπεντινικά εδάφη
Η πεύκη αναπτύσσεται σε περιοχές με ήπιο χειμώνα. Η αντοχή του είδους στους
παγετούς δεν μπορεί να εκφραστεί με απόλυτους αριθμούς, γιατί είναι μέγεθος που
εκφράζει το βαθμό προσαρμογής του φυτού στο ψύχος. Γενικά μπορούμε να πούμε
ότι εμφανίζεται σε κλίματα που η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου
μήνα δεν κατεβαίνει κάτω από -3οC.
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Η πεύκη είναι είδος φωτόφιλο και ιδιαίτερα εύφλεκτο. Ο πλούσιος
φυλλοτάπητας που σχηματίζει , τα ξερά κλαδιά και γενικά η νεκρή οργανική μάζα
που παραμένει μέσα στο οικοσύστημα αλλά και η παρουσία του ρετσινιού
,καθιστούν το φυτό ιδιαίτερα εύφλεκτο. Η χαλέπιος πεύκη καθώς και η τραχεία
,είναι είδη προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές σε σημείο που μερικές φορές
αποκαλούνται είδη ¨πυρόφιλα¨. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό απλά μπορεί να
ειπωθεί ότι είναι είδη ¨προσαρμοσμένα¨ στις δασικές πυρκαγιές. Αυτό συμβαίνει
γιατί στα φυσικά οικοσυστήματα τα νεόφυτα των ειδών αυτών παρότι έχουν μικρή
ανταγωνιστική ικανότητα,
πυρκαγιές,

με

συνέπεια

έχουν αναπτύξει μηχανισμούς προσαρμογής στις
να

ωφελούνται

από

ορισμένες

συνθήκες

που

δημιουργούνται μετά τη φωτιά. Αν και η καρποφορία της πεύκης είναι άφθονη και
σχεδόν κάθε χρόνο, εντούτοις η φυσική αναγέννηση παρουσιάζει δυσκολίες. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι σπόροι το φυτού χρειάζονται καθαρό έδαφος και φως για να
φυτρώσουν. Στις κλειστές συστάδες με πλούσιο υπόροφο και βελονοτάπητα αυτές
οι συνθήκες είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν για τα αρτίφυτρα. Γι αυτό λοιπόν τα
νεόφυτα της πεύκης

μπορούν και επωφελούνται από τις συνθήκες που

δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά, όπως καθαρό έδαφος χωρίς την ανταγωνιστική
υποβλάστηση και τον βελονοτάπητα και άπλετο φως. Επίσης η χαλέπιος διατηρεί
ένα μέρος από τους κώνους, που παράγει κάθε χρόνο, κλειστούς για 5-10 χρόνια
αλλά με φυτρώσιμους σπόρους. Οι κώνοι αυτοί ανοίγουν μετά την πυρκαγιά, και
φυτρώνουν το φθινόπωρο μετά τις πρώτες επαρκείς βροχές.
Έτσι λοιπόν μετά από πυρκαγιά τα δάση της πεύκης μπορούν και
αναγεννούνται φυσικά. Εάν όμως η πυρκαγιά επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο
των δέκα ετών, που ακόμη δεν είναι ώριμη για καρποφορία, τότε υποχωρεί πλήρως
και τη θέση της καταλαμβάνουν τα αείφυλλα πλατύφυλλα.
Τα πευκοδάση στην Πάρνηθα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της
συνολικής έκτασης της.
Ξηράνσεις, ανάλογες με το ελατοδάσος, δεν έχουμε στα δάση της χαλεπίου
πεύκης. Τελευταία βέβαια παρατηρείται ξήρανση κάποιων ατόμων της, που από ότι
γνωρίζουμε δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, αλλά ασφαλώς αυτή είναι μικρής
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έκτασης και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρόβλημα ξήρανσης
της ελάτης.
Το ελατοδάσος της Πάρνηθας αποτελείται αποκλειστικά από άτομα
κεφαλληνιακής ελάτης. Η κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica),είδος ελληνικό
ενδημικό, είναι είδος από τα ψυχρόβια ή λιγότερο ξηροθερμόβια παραμεσόγεια
κωνοφόρα που αναπτύσσεται από το υψόμετρο των 500-700μ. μέχρι 1800μ.
ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος και το ειδικότερο κλιματεδαφικό περιβάλλον. Είναι
σκιόφυτο είδος και αντέχει σε μεγάλο βαθμό σκίασης. Προτιμά για ευδοκίμηση τα
βαθιά αργιλοαμμωδη και αμμοαργιλώδη γόνιμα εδάφη , μπορεί όμως να αναπτυχθεί
και σε αβαθή και ξηρότερα εδάφη ειδικά αν οι ρίζες της διεισδύσουν σε ρωγμές του
εδάφους.
Το ελατοδάσος της Πάρνηθας είχε έκταση 35.528 στρ., πριν την πυρκαγιά
του 2007 ενώ κατά την πυρκαγιά κάηκαν 21.800 στρέμματα δάσους Kεφαλληνιακής
ελάτης. Είναι υπέργηρο δάσος, που φύεται πάνω σε σκληρούς ασβεστόλιθους, κατά
το μεγαλύτερο μέρος του, και σε φτωχά σκελετικά εδάφη, ευρισκόμενο επιπλέον
στα ξηροθερμικά όρια ανάπτυξης της ελάτης.
Στο δάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης της Πάρνηθας, έχουν παρατηρηθεί
νεκρώσεις δέντρων, η έκταση των οποίων ποικίλλει σε ένταση στο πέρασμα του
χρόνου. Οι πιο πρόσφατες από αυτές καταγράφηκαν κατά τα έτη 2000-2002, όπου
νεκρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα (Τσόπελας κ.ά., 2003). Τα κύρια αίτια που
συντελούν στο φαινόμενο της νέκρωσης των δέντρων ελάτης είναι η ξηρασία, η
προσβολή των δέντρων από φλοιοφάγα (Phaenops knoteki, Pityokteines spinidens)
και φυλλοφάγα (Choristoneura murinana) έντομα, από μύκητες (Heterobasidion

abietinum, Armillaria mellea), καθώς και από τον ιξό (Viscum album). Τέλος,
σημαντικό ρόλο παίζουν και κάποιοι αβιοτικοί παράγοντες, όπως η έκθεση, το
υψόμετρο και το έδαφος. Συγκεκριμένα, οι συνθήκες ανάπτυξης της ελάτης είναι
καλύτερες στα μεγάλα υψόμετρα, σε βαθιά και γόνιμα εδάφη, ενώ αντίθετα σε
φτωχά και αβαθή εδάφη η αύξηση των δέντρων είναι περιορισμένη. Επίσης, έχουμε
καλύτερη ανάπτυξη στις βόρειες εκθέσεις, όπου οι συνθήκες υγρασίας είναι
ευνοϊκότερες για την ελάτη. Αντίθετα, στις ανατολικές, τις νότιες, τις ΝΑ και ΝΔ
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εκθέσεις, που δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και είναι ξηρότερες, οι
νεκρώσεις δέντρων εμφανίζονται σε μεγαλύτερη έκταση, ιδιαίτερα στα χαμηλά
υψόμετρα της Πάρνηθας, όπου είναι τα θερμοόρια της ελάτης (Τσόπελας κ.ά.,
2007).
Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελατοδάσους πριν από την
πυρκαγιά του Ιουνίου 2007 βρισκόταν σε φθίνουσα πορεία. Οι νεκρώσεις δέντρων
για σειρά ετών είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση του δάσους. Σε ένα
μεγάλο τμήμα, ιδιαίτερα στις Α, Ν, ΝΑ και ΝΔ εκθέσεις η παρουσία της ελάτης είχε
σημαντικά μειωθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της Χαλεπίου πεύκης σε
μεγάλα υψόμετρα (800-1000 μ.), όπου υπήρχε η ελάτη πριν από αρκετές δεκαετίες
(Τσόπελας κ.ά., 2007).
Για την υποβοήθηση της αναγέννησης της ελάτης το Δασαρχείο Πάρνηθας
παλιότερα προέβη στην φύτευση Μαύρης πεύκης (Pinus nigra), η οποία παρέχει
σκίαση στην ελάτη και έτσι συντελεί στην αναγέννησή της. Η Μαύρη πεύκη δεν
ανταγωνίζεται το έλατο, καθώς βρίσκεται έξω από τα όρια εξάπλωσής της και δεν
μπορεί να αναγεννηθεί.
Τα κυριότερα είδη που φύονται στα ξέφωτα του ελατοδάσους είναι τα

Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rosa canina, Rosa sempervirens, Berberis
cretica, Crataegus heldreichii, Crataegus monogyna, Prunus webbii, Prunus spinosa,
Pyrus spinosa, Bellis sylvestris, Doronicum orientale κ.ά (www.parnitha-np.gr).

Χλωρίδα
Η χλωρίδα στην Πάρνηθα είναι πλούσια σε αριθμό και ποικιλία ειδών και έχει
μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές, κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με την πιο
πρόσφατη χλωριδική μελέτη (Aplada et al., 2007), στην Πάρνηθα απαντώνται 1096
αυτόχθονα φυτικά taxa, τα οποία ανήκουν σε 456 γένη και 90 οικογένειες. Οι πιο
πλούσιες χλωριδικά οικογένειες είναι οι Compositae, Leguminosae και Graminae,
ενώ οι οικογένειες Caryophyllaceae, Cruciferae και Liliaceae αντιπροσωπεύονται
ικανοποιητικά. Στο βιοτικό φάσμα της χλωρίδας της Πάρνηθας κυριαρχούν τα
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θερόφυτα (37,6%), ακολουθούν τα ημικρυπτόφυτα (28,1%), τα γεώφυτα (14,9%),
τα χαμαίφυτα (10,9%), τα φανερόφυτα (8,4%) και, τέλος, τα υδρόφυτα (0,1%).
Στο χωρολογικό φάσμα κυριαρχούν τα μεσογειακά taxa (63,6%), ενώ σημαντική
είναι και η αναλογία των ευρασιατικών (7,8%) και των παλαιοεύκρατων taxa
(7,8%).
Τα ελληνικά ενδημικά taxa που απαντούν (και) στην Πάρνηθα παρουσιάζουν
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς εκείνα είναι που πρέπει να προστατευτούν κατά
προτεραιότητα. Συνολικά, έχει καταγραφεί η παρουσία 92 ελληνικών ενδημικών
taxa. Επισημαίνεται ότι στον πρώην πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας έχουν
εντοπιστεί 70 ελληνικά ενδημικά taxa. Δύο taxa, τα Campanula celsii subsp.

parnesia και Silene oligantha subsp. parnesia είναι αποκλειστικά ενδημικά της
Πάρνηθας (Aplada et al., 2007).
Εκτός, όμως, από τα ελληνικά ενδημικά taxa, στην Πάρνηθα έχει αναφερθεί
η παρουσία 25 άλλων φυτικών taxa, τα οποία προστατεύονται από τη Σύμβαση
CITES για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και
Αυτοφυούς Χλωρίδας (www.cites.org). Η εξέλιξη της χλωρίδας στο Δρυμό είναι
γενικά ομαλή και ουσιαστικές διαταραχές και οπισθοδρόμηση έχουμε μόνο στις
εκτάσεις που καίγονται.
Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στα σημαντικά είδη χλωρίδας της περιοχής
μελέτης είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, ενώ πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
ξεχωριστής έρευνας. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα
είδη που είναι πιο πιθανό να έχουν επιβιώσει της φωτιάς είναι εκείνα που διαθέτουν
τις κατάλληλες λειτουργικές δομές και προσαρμογές. Ο άλλος ορατός κίνδυνος για
τη διατήρηση και προστασία της χλωρίδας είναι η ανθρώπινη παρουσία και
δραστηριότητα και ιδιαίτερα σε χώρους επιβαρυμένους όπως οι χώροι δασικής
αναψυχής.
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Πανίδα
Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών
οργανισμών (Σπονδυλωτών και Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μια περιοχή. Στον
Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία αλλά και από
προηγούμενες έρευνες, προκύπτει η ύπαρξη μεγάλων θηλαστικών όπως η καφέ
αρκούδα (Ursus arctos), η οποία υπήρχε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, και ο λύγκας
(Lynx lynx), ο οποίος εξαφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρά την εξαφάνιση
όμως των ειδών αυτών από την περιοχή, η Πάρνηθα με τη σημαντική έκτασή της,
την πλούσια χλωρίδα της, το πολυποίκιλο ανάγλυφό της και την υψηλή προστασία
που απολαμβάνει ως Εθνικός Δρυμός, Καταφύγιο θηραμάτων, Ειδική Περιοχή
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (SPA) και περιοχή του Δικτύου Natura 2000,
προσφέρει πολύ καλές συνθήκες για την ανάπτυξη της άγριας πανίδας. Έτσι, η
πανίδα της Πάρνηθας παραμένει μεταξύ των πλουσιοτέρων της Αττικής και παρά τις
αντιξοότητες και τις ανθρώπινες επεμβάσεις διατηρεί το μεγαλύτερο αριθμό
κόκκινων ελαφιών (Cervus elaphus) στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (Ε.Ο.Ε.) υπάρχουν 158 είδη
πουλιών στη Πάρνηθα από τα οποία τα 28 περιλαμβάνονται στην Οδηγία 79/409
Παράρτημα Ι, 102 είδη περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βέρνης Παράρτημα ΙΙ, 58
είδη στη Σύμβαση της Βόννης και 18 είδη στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο. Επίσης
υπάρχουν 39 είδη θηλαστικών από τα οποία 25 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο
και 32 στη Σύμβαση της Βέρνης. Τέλος, έχουν καταγραφεί 29 είδη ερπετών και
αμφίβιων, από τα οποία 24 είδη περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Βέρνης και 4
είδη στην Οδηγία 92/43.
Τα 17 από τα 39 θηλαστικά που απαντώνται στην Πάρνηθα είναι νυχτερίδες,
οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Βέρνης και στο Ελληνικό Κόκκινο
Βιβλίο. Η γεωμορφολογία της περιοχής (τρύπες, σπηλιές) προσφέρει καταφύγιο στις
νυχτερίδες. Επίσης, οι μεγάλης ηλικίας συστάδες δέντρων και ιδίως αυτές που
βρίσκονται σε υγρές περιοχές, είναι ευνοϊκές θέσεις για είδη νυχτερίδων που ζουν σε
κουφάλες δέντρων. Η πληθυσμιακή κατάσταση των νυχτερίδων μπορεί και πρέπει
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να μελετηθεί στην Ελλάδα και ειδικά στη Πάρνηθα όπου απαντώνται αρκετά
απειλούμενα είδη.
Το πιο αντιπροσωπευτικό είδος θηλαστικού που απαντάται στη Πάρνηθα είναι
το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus) με πληθυσμό που υπολογίζεται στα 400 άτομα.
Το κόκκινο ελάφι ανήκει στη Τάξη Αρτιοδάκτυλα (Artiodactyla), και στην οικογένεια
των Ελαφίδων (Cervidae). Τα αρσενικά ζυγίζουν από 85-240 kg και τα θηλυκά από
80-110 kg, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 12-15 χρόνια και σπάνια τα 20-25 χρόνια.
Αποτελεί ένα από τα ομορφότερα θηλαστικά της χώρας μας. Έχει
στενόμακρο δυνατό σώμα, μακρύ λαιμό, ψηλά και ισχυρά πόδια που καταλήγουν σε
οπλές. Το καλοκαίρι το τρίχωμά του έχει κόκκινο καφετί ως κοκκινόξανθο χρώμα,
ενώ το χειμώνα γίνεται σκούρο καφετί γκρίζο. Πρόκειται για δασόβιο είδος που
προτιμά τα πλατύφυλλα ή μεικτά και αραιά κωνοφόρα δάση, με πλούσιο υπόροφο,
αρκετά διάκενα και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που προσφέρουν ποικιλία ποώδους και
θαμνώδους βλάστησης. Μετακινείται σε διάφορα υψόμετρα ανάλογα με την εποχή
του έτους και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
αλλάζει

εύκολα

το

περιβάλλον

στο

οποίο

ζει.

Στις

Το ελάφι δεν

περιπτώσεις

όμως

υπερπληθυσμού, έντονης διαταραχής (π.χ φωτιά), έλλειψης τροφής και νερού ή
δυσμενών καιρικών συνθηκών, αναγκάζεται να μετακινηθεί σε ευνοϊκότερες
περιοχές, διασχίζοντας καμιά φορά αρκετά μεγάλες αποστάσεις.
Οι εποχιακές μεταναστεύσεις των ελαφιών έχουν ως σκοπό την επιβίωση των
ατόμων και συνδέονται με την αναζήτηση ευνοϊκότερων κλιματικών συνθηκών και
με την εξασφάλιση τροφής για μία ορισμένη χρονική περίοδο, στο τέλος της οποίας
τα ζώα επιστρέφουν στον τόπο προέλευσης. Πραγματοποιούνται δύο φορές το
χρόνο, η μία στο τέλος της άνοιξης και η άλλη στο τέλος του φθινοπώρου. Τα
κυριότερα περάσματα στην περιοχή της Πάρνηθας είναι από Κιάφα Πλατάνα προς
Κλιμέντι και αντίστοιχα, από Λοιμικό- Σαλονίκη προς Μόλα, από Ανάκτορα Τατοΐου
προς Φλαμπούρι κ.α.
Το κόκκινο ελάφι είναι είδος φυτοφάγο. Η τροφή του αποτελείται κυρίως από
κάστανα, ψευδοπλάτανο, οξιά, ιτιά, φράξο, κισσός, αγριαχλαδιά, βατόμουρα και
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διάφορα είδη γράστεων και ποών. Τρέφεται επίσης και με γεωργικά και
κτηνοτροφικά είδη όπως βίκο, μπιζέλια, καλαμπόκι, τεύτλα, γεώμηλα κ.α.
Σε περιοχές και κατά τις εποχές όπου οι πόες αφθονούν, το ελάφι επιλέγει
αυτές ως κύρια τροφή, ενώ τα θαμνώδη και ξυλώδη φυτά έχουν δευτερεύουσα
σημασία. Επίσης επιλέγουν αγρωστώδη, όταν αυτά είναι χλωρά και έχουν υψηλή
σχέση φύλλων - στελεχών.
Το ελάφι είναι κοινωνικό είδος και ζει σε αγέλες, όπου επικρατεί τέλεια
οργάνωση και ιεραρχία. Τα αρσενικά ζουν ξεχωριστά από τα θηλυκά, εκτός της
αναπαραγωγικής περιόδου. Σχηματίζουν ανεξάρτητες μικρές ομάδες των 4-6
ατόμων. Οι αγέλες των θηλυκών συμπεριλαμβάνουν και τα μικρά τους, ηλικίας 1-3
ετών και συνήθως αποτελούνται από 12-20 άτομα, όπου την ηγεσία αναλαμβάνει το
πιο ηλικιωμένο θηλυκό. Σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην Πάρνηθα, η
περίοδος αναπαραγωγής του ελαφιού αρχίζει από τα τέλη Αυγούστου και διαρκεί ως
τα μέσα Οκτωβρίου. Στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν αρκετά διαδεδομένο είδος για
τη χώρα μας, κυρίως στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, καθώς και στην Εύβοια.
Σήμερα ο πληθυσμός του κόκκινου ελαφιού εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 800 άτομα
σε ολόκληρη την περιοχή της Πάρνηθας και αποτελεί το μοναδικό πληθυσμό του
είδους σε όλη τη Νότια Ελλάδα, αλλά και το μεγαλύτερο της χώρας και ίσως
ολόκληρης περιοχής της Μεσογείου. Εκτός της Πάρνηθας συναντάται στη Ροδόπη
και στα δάση της Ηπείρου. Επίσης έχει μεταφερθεί στην ορεινή περιοχή του Κόζιακα
Τρικάλων και στα εκτροφεία της Χρυσοπηγής – Σερρών, της Ιεράς Μονής Αγάθωνος
- Λαμίας και του Παρνασσού.
Η πυρκαγιά που έπληξε την Πάρνηθα στις 28/06/2007 είχε ως αποτέλεσμα να
αποτεφρωθεί ένα μεγάλο τμήμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με πολύ δυσμενείς
επιπτώσεις για το περιβάλλον. Αποτέλεσμα της απώλειας πολύτιμων βιοτόπων, ήταν
η μετατόπιση σημαντικών πληθυσμών των ελαφιών σε περιοχές με δυσμενέστερες
συνθήκες επιβίωσης, όπως και η μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις για την
αναζήτηση τροφής, καταφυγίου, θέσεων ανάπαυσης και βέβαια για την αναζήτηση
νέων βιοτόπων.
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Στην περιοχή της Πάρνηθας απαντάται και ένας μικρός πληθυσμός ζαρκαδιών,
(Capreolus capreolus) χωρίς ωστόσο να υπάρχει εκτίμηση πληθυσμού ή κάποια
μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο είδος.
Επίσης ο κρητικός αίγαγρος (Capra aegagrus cretica) είναι ένα άλλο είδος
μεγάλου θηλαστικού που απαντάται στη Πάρνηθα. Εισήχθη από την Κρήτη και
κατάφερε να προσαρμοστεί στους βραχώδεις βιότοπους της Πάρνηθας. Ωστόσο,
δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που
υπάρχουν στον ευρύτερο ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Όλα τα καταγεγραμμένα,
μέχρι στιγμής, είδη των αμφίβιων και ερπετών που απαντώνται στους βιοτόπους της
Πάρνηθας, βρίσκονται και σε όλη την Ελλάδα σε διάφορους οικοτόπους και
υψόμετρα. Με εξαίρεση τα βατράχια Bufo viridis και Bufo bufo που περνούν ένα
μέρος της ζωής τους σε ξηρούς βιότοπους, τα αμφίβια βρίσκονται κανονικά σε
υγροβιότοπους και μόνιμα νερά. Τα διάφορα ρέματα που απαντώνται στη Πάρνηθα
συνιστούν κατάλληλους βιότοπους για τα είδη των αμφιβίων και η προστασία της
υδρόβιας πανίδας προϋποθέτει προστασία των υγροτόπων. Τα ερπετά είναι
συνδεδεμένα με ξηρούς βιοτόπους και δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα παρά μόνο από
πυρκαγιές.
Τα τελευταία χρόνια έχει επανεμφανιστεί στην Πάρνηθα ο λύκος(Canis lupus)
που προϋπήρχε έως το 1950.
Ο πληθυσμός του που έχει εδραιωθεί από το 2014, κινείται στον Εθνικό
Δρυμό Πάρνηθας, στην ευρύτερη του περιοχή και έχουν καταγραφεί αρκετές
θανατώσεις ελαφιών και άλλων ζώων.
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της εταιρίας «Βιόσφαιρα» που αναφέρεται
στην «επίδραση των λύκων στο πλυθησμό και την κινητικότητα του κόκκινου
ελαφιού στην Πάρνηθα»(2017) ο ελάχιστος αριθμός λύκων ανέρχεται στα 33
άτομα(23 ενήλικες και 10 νεαροί).
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Ορνιθοπανίδα
Η Πάρνηθα περιλαμβάνει πληθώρα βιοτόπων και αποτελεί ασφαλές
καταφύγιο για την ορνιθοπανίδα λόγω της ανακήρυξης της περιοχής ως Εθνικό
Δρυμό. Πολλά είδη πτηνών και ιδίως αρπακτικών, τα οποία προστατεύονται από
διάφορες Συνθήκες και είναι απειλούμενα, απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή
Από τα είδη ορνιθοπανίδας που συναντώνται στην Πάρνηθα, αξιοσημείωτα
είναι τα φιδαετός, σφηκιάρης, διπλοσάινο, τσιχλογέρακο, γερακίνα, αετογερακίνα,
βραχοκιρκίνεζο, μαυροπετρίτης, δενδρογέρακο, πετροπέρδικα, νησιώτικη πέρδικα,
ορτύκι, μπεκάτσα, ασημόγλαρος, αγριοπερίστερο, φάσσα, τρυγόνι, δεκαοχτούρα,
κούκος, μπούφος, κοκκινολαίμης, αηδόνι, πετροκότσυφας, κότσυφας, τσίχλα,
αμπελουργός, καρδερίνα,

σπίνος, σπουργίτης, ψαρόνι, κόρακας, κουρούνα,

κραυγαετός χρυσαετός, χρυσογέρακας, πελαργός, όρνιο, σπιζαετός, σαίνι.

2.3 Θεσμικό καθεστώς
Η Ελλάδα από πολύ νωρίς και μάλιστα από το 1937 άρχισε να αναγνωρίζει
περιοχές με ειδικό οικολογικό ενδιαφέρον (δάση, υγρότοπους κ.λ.π) και να κατανοεί
την ανάγκη διαφύλαξης και διατήρησης της φυσικής αυτής κληρονομιάς.
Ο πρώτος νόμος που θεσπίστηκε για την εκπλήρωση των ανωτέρων σκοπών
είναι ο Α.Ν. 856/1937. Με το νόμο αυτό έγινε δυνατή η κήρυξη των «ιδιαίτερων
σημαντικών φυσικών περιοχών» ως Εθνικών Δρυμών, «…προς προστασίαν της
χλωρίδας, βελτίωσιν και αύξησιν της δασικής και χορτολιβαδικής, ιδία αλπικής
βλαστήσεως,

προστασίαν

και

αύξησιν

της

πανίδας,

διατήρησιν

των

γεωμορφολογικών σχηματισμών, προστασίαν των φυσικών καλλονών, ανάπτυξιν
του τουρισμού και ενέργειαν επιστημονικών, ιδία φυτογεωγραφικών και δασικών
ερευνών».
Η Πάρνηθα, μια περιοχή με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, έντονη
γεωμορφολογική ποικιλομορφία, έχοντας σημαντικό ενδιαφέρον σε ελληνικό, αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πολλά από τα είδη χλωρίδας που εμφανίζονται στην
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Πάρνηθα είναι ελληνικά ενδημικά. Η δε πανίδα της παραμένει από τις πλουσιότερες
της Αττικής ήταν αναμενόμενο ότι θα ήταν από τις πρώτες περιοχές που
εντάχθηκαν σε καθεστώς προστασίας.
Έτσι από το έτος 1961, κατ’ εφαρμογή του Α.Ν. 856/1937, ιδρύθηκε ο
Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας δυνάμει του Β.Δ. 644/1961 και σχεδιάστηκε η αρχική
διαχείρισή του. Σύμφωνα με το Β.Δ. 644/1961, προκειμένου να ιδρυθεί ο Εθνικός
Δρυμός της Πάρνηθας, έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου
έκτασης 12.000 στρεμμάτων περίπου μοναστηριακών εκτάσεων ιδιοκτησίας
Ο.Δ.Ε.Π. (Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας), που βρίσκονται
στην είσοδο του Δρυμού, καθώς και δικαιωμάτων ρητινοσυλλογής φυσικών
προσώπων σε πευκοδάση της Δυτικής Πάρνηθας (Ρουμάνι - Πετράλωνα). Οι
εκτάσεις αυτές μαζί με τις καθαρά δημόσιες εκτάσεις της κεντρικής Πάρνηθας
συγκρότησαν τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, εκτάσεως 38.230,00
στρεμμάτων.
Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 996/1971 εκδόθηκε
ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, ο οποίος
εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 164975/2850/20.05.1985 απόφαση του Υπ. Γεωργίας
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/31.05.1985.
Η ίδια περιοχή κηρύχθηκε και σαν «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», για
να προστατευθεί η περιοχή «εκ της ασύδοτου λατομήσεως και ατάκτου
οικοδομήσεως», με την υπ’ αριθμόν 25638/1969 απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας.
Επίσης, με το Ν. 177/1975 ιδρύθηκαν καταφύγια θηραμάτων σε μεγάλο
τμήμα της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
Τέλος, ειδική νομοθεσία μπορεί να θεωρηθεί το άρθ. 110 του Ν.Δ. 86/1969,
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 2040/1992 με το οποίο
απαγορεύτηκε η αιγοβοσκή σε όλα ανεξαιρέτως τα δάση και δασικές εκτάσεις της
Αττικής και κατά συνέπεια, και στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας στο σύνολό του
(πυρήνας και περιφερειακή ζώνη).
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Ωστόσο, ο βασικός νόμος είναι ο Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του
περιβάλλοντος» ΦΕΚ 160/Α/06.10.1986, που θεσπίζει τους θεμελιώδεις κανόνες και
καθιερώνει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προστασίας του γενικότερου
περιβάλλοντος της χώρας μας. Ο Νόμος αυτός περιέχει επίσης το ειδικό κεφάλαιο Δ
«Για την προστασία της φύσης και του τοπίου», με το οποίο εισάγονται ριζικές
αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και στη
διαδικασία της κήρυξης νέων προστατευόμενων περιοχών και καθιερώνονται
επιπλέον νέες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών.
Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της προηγούμενης παραγράφου
μπορούν να χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του αρθ. 19 ως:
o

Περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης

o

Περιοχές προστασίας της Φύσης

o

Εθνικά Πάρκα

o

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί – τοπία και στοιχεία

o

Τοπία

o

Περιοχές οικοανάπτυξης

Σύμφωνα δε με το άρθρο 18 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του
περιβάλλοντος»: «Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες
ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν
ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται
μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογιών
και αισθητικών στοιχειών. Όταν το εθνικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει
θαλάσσια περιοχή ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, μπορεί να χαρακτηρίζεται
ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή Εθνικός Δρυμός αντίστοιχα. Ο χαρακτηρισμός
περιοχών ως εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών
της χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων………..»
Επίσης, έχει χαρακτηριστεί ως «Ειδική ζώνη Διατήρησης», σύμφωνα με την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (NATURA 2000)». (κωδικός περιοχής GR3000001, έκταση
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14.902,43 εκτάρια), ενώ ταυτόχρονα έχει χαρακτηριστεί και ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας, για την προστασία της ορνιθοπανίδας, σύμφωνα με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ.
Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την αποκατάσταση και διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 33318/3028/1998, έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην
προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών
οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος (άρθρο 2).
Για το σκοπό αυτό, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη – μέλη την υποχρέωση
«σύστασης ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών
(NATURA 2000)». Το δίκτυο αυτό αποτελείται από «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης»,
καθώς και από «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Ακόμη, σημαντικό τμήμα της περιοχής
μελέτης έχει κηρυχτεί ως «Καταφύγιο Άγριας Ζωής», σύμφωνα με το Ν. 2637/1998.
Τέλος, με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,
ενώ μετά την πυρκαγιά του 2007, εκδόθηκε το Π.Δ. (ΦΕΚ 336/Δ/2007), περί
Προστασίας

του

Ορεινού

Όγκου

της Πάρνηθας,

σύμφωνα

με

το

οποίο

καθορίστηκαν 16 ζώνες προστασίας προσδιορίζοντας τόσο τις επιτρεπτές χρήσεις
όσο και τις επεμβάσεις για κάθε ζώνη.
Οπωσδήποτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοίκησης και διαχείρισης του
Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνει υπόψη του και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, που
αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και έχουν εφαρμογή στο νομικό
καθεστώς της Πάρνηθας. Οι σημαντικότερες από αυτές αναφέρονται συνοπτικά
κατωτέρω:
▪

Η σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της
άγριας πανίδας της 23ης Ιουνίου 1979.
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▪

Η σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης της 19ης Σεπτεμβρίου 1979.

▪

Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas) του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία
2009/147/ΕΚ.

▪

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων,
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η οδηγία επιβάλλει στα
κράτη – μέλη την υποχρέωση «σύστασης ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού
οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών (NATURA 2000)». Το δίκτυο αυτό
αποτελείται από «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης», καθώς και από «Ζώνες
Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

▪

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους
επιστημονικούς σκοπούς.

▪

Ο Κανονισμός 3528/1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα
από την ατμοσφαιρική ρύπανση και ο κανονισμός 2158/1992 για την
πυροπροστασία των κοινοτικών δασών.

▪

Ο Κανονισμός 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών και των
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα.
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2.4 Κλιματολογικές συνθήκες
Για

τον

προσδιορισμό

του

κλίματος

στην

υπό

μελέτη

περιοχή,

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τον Μ.Σ Τατοίου και από μετρήσεις που έκανε
το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) – Ινστιτούτο Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων στην ευρύτερη
περιοχή της Πάρνηθας, στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου. Ο μετεωρολογικός
σταθμός του Τατοΐου βρίσκεται στους πρόποδες της νότιας πλαγιάς της Πάρνηθας,
σε υψόμετρο 234,7 μ. και παρέχει πληροφορίες για την περίοδο 1952-2006. Το
ΕΘΙΑΓΕ τοποθέτησε όργανα μετρήσεων κατά την περίοδο 2002-2006 στην Αγία
Τριάδα σε υψόμετρο 1.040 μ. και στο στρατόπεδο της αεροπορίας στην περιοχή
του «2ου ΚΕΠ», σε υψόμετρο 1.300 μ.
Επειδή τα μετεωρολογικά δεδομένα μεταξύ των δύο σταθμών παρουσιάζουν
μεγάλες διαφορές λόγω του διαφορετικού υψομέτρου, θεωρείται ότι τα στοιχεία
από το σταθμό του Τατοΐου είναι αντιπροσωπευτικά για τα χαμηλά υψόμετρα της
Πάρνηθας, ενώ αυτά των σταθμών στην Αγία Τριάδα και στο 2Ο ΚΕΠ
ανταποκρίνονται στο κλίμα των μεγάλων υψομέτρων 700 μ. και άνω.
Ανάλυση των κλιματικών στοιχείων από τα δεδομένα του σταθμού
Τατοΐου
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις της μέσης μηνιαίας
θερμοκρασίας (μέση, μέση ελάχιστη και μέση μέγιστη) του αέρα και το μέσο μηνιαίο
ύψος βροχής από το σταθμό του Τατοΐου για τα έτη 1956-2001.
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Πίνακας 1: Μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας και μέσο μηνιαίο
ύψος βροχής της περιόδου 1956-2001 στο σταθμό Τατοΐου.
ΜΗΝΕΣ

ΜΕΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
(mm)

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC)
Μέση
Μέση
Μέση
μέγιστη
Ελάχιστη
7,4
11,8
3,3

Ιανουάριος

67,1

Φεβρουάριος

48,8

7,9

12,6

3,6

Μάρτιος

49,8

10

14,7

5

Απρίλιος

25,3

14,2

19,5

7,7

Μάιος

19,9

19,6

24,9

11,9

Ιούνιος

10,2

24,6

29,9

16,2

Ιούλιος

10,2

26,9

32

19,1

Αύγουστος

4,6

26,4

31,8

19,3

Σεπτέμβριος

13,5

22,2

28,1

15,6

Οκτώβριος

47,1

17

22,6

11,8

Νοέμβριος

58,9

12,4

17,8

7,8

Δεκέμβριος

77,4

8,9

13,6

4,9

Μέση ετήσια

432,8

16,4

21,6

10,5

Μ.Σ. Τατοΐου περιόδου 1956-2001
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ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
35

30

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC)

25

20

15

10

5

0
Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

ΜΗΝΕΣ

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

ΜΕΣΗ

ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
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Από τα στοιχεία αυτά καταρτίζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα των Βagnouls &
Gaussen που στηρίζεται στην εύρεση, το χαρακτηρισμό και την έκταση της
περιόδου ξηρασίας ενός ημερολογιακού έτους
Στο ομβροθερμικό διάγραμμα απεικονίζονται οι καμπύλες των μέσων
μηνιαίων θερμοκρασιών και των βροχοπτώσεων. Τα δύο σημεία τομής των
καμπυλών δείχνουν το χρονικό σημείο όπου Ρ=2Τ. Όταν η καμπύλη των
βροχοπτώσεων περνάει κάτω από την καμπύλη των θερμοκρασιών τότε έχουμε
Ρ<2Τ. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο αυτές καμπύλες μεταξύ των δύο
σημείων τομής (Ρ=2Τ) δείχνει τη διάρκεια της ξηρής περιόδου και μέσα σ’ αυτήν
ισχύει Ρ≤2Τ.
Από το διάγραμμα φαίνεται πως η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Μαΐου
έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι μήνες με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση είναι ο
Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος. Αντίθετα οι ξηρότεροι μήνες του χρόνου
είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
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Σεπτέμβριος

Οκτώβριος
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ΜΗΝΕΣ
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ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm)

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC)

ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις από το σταθμό Αγίας
Τριάδας και Τατοΐου κατά την περίοδο 2002-2006.

Πίνακας 2: Μηνιαία ύψη βροχής (mm) και μέση μηνιαία θερμοκρασία του σταθμού
Αγίας Τριάδας για τα έτη 2002-2006.

ΜΗΝΕΣ

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
(oC)
2,2

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ
ΒΡΟΧΗΣ ( mm)

Φεβρουάριος

2,7

114,3

Μάρτιος

4,9

106,4

Απρίλιος

9

61,8

Μάιος

14,4

51,7

Ιούνιος

19,4

23,1

Ιούλιος

21,7

20,1

Αύγουστος

21,3

13,7

Σεπτέμβριος

17

39,7

Οκτώβριος

11,9

118,8

Νοέμβριος

7,3

141,2

Δεκέμβριος

3,9

183,5

Ιανουάριος

165,4

Μ.Σ. Αγίας Τριάδας
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ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
90
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ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC)
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ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Από το διάγραμμα φαίνεται πως η ξηρή περίοδος διαρκεί από τις αρχές
Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι μήνες με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση είναι ο
Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος. Αντίθετα οι ξηρότεροι μήνες του χρόνου
είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
Συγκρίνοντας τα ομβροθερμικά διαγράμματα των δύο μετεωρολογικών
σταθμών, συμπεραίνουμε πως η ξηρή περίοδος των μεγαλύτερων υψομέτρων έχει
περίπου την ίδια διάρκεια με αυτή των χαμηλότερων.
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ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm)

160

70

Ανάλυση και σύγκριση των κλιματικών στοιχείων από τα δεδομένα των
σταθμών Αγίας Τριάδας και Τατοΐου.

Πίνακας 3 : Μέσο ύψος βροχής
Σταθμός
Ιαν.
Φεβ.
Μαρ.
Απρ.

Τατοΐου (19522006)
75,9
52,4
48,8
28,4

Αγίας
Τριάδας
165,4
114,3
106,4
61,8

Μάης
Ιουν.
Ιουλ.
Αυγ.
Σεπ.
Οκτ.
Νοε.
Δεκ.

23,7
10,6
9,2
6,3
18,2
54,5
64,8
84,2

51,7
23,1
20,1
13,7
39,7
118,8
141,2
183,5

ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1952-2006
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΪΟΥ
200
183,5

180
165,4

160
141,2

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm)
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100
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64,8

61,8

60

52,4
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39,7
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13,7
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9,2

6,3
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Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

ΜΗΝΕΣ
Μ.Σ ΤΑΤΟΪΟΥ

Μ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
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Πίνακας 4: Μέση θερμοκρασία ετών 2006-2007

ΜΗΝΕΣ
2006

ΜΗΝΕΣ
2007

Σταθμός

Τατοΐου

Απρ-06
Μαϊ-06
Ιουν-06
Ιουλ-06
Αυγ-06
Σεπ-06
Οκτ-06
Νοε-06

14,7
19
23,5
25,3
27,6
21,2
16,9
11,1

Αγίας
Τριάδας
9,8
14,9
18,5
19,3
23,3
16,2
11,4
4,3

Δεκ-06
Ιαν-07
Φεβ-07

10,3
9,1
8,4

4
5,5
3,1

Μαρ-07

11,1

6,5

Μέση θερμοκρασία (οC)

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΪΟΥ
30
27,6
25,3

25

23,5

23,3

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC)

21,2

20

19,3

19

18,5
16,2

15

16,9

14,9

14,7

11,4

10

11,1

11,1
10,3

9,8

9,1

8,4
6,5
5,5

4,3

5

4
3,1

0
Απρ-06
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Αυγ-06
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Ιαν-07

Φεβ-07

Μαρ-07

ΜΗΝΕΣ
Μ.Σ.ΤΑΤΟΪΟΥ Μ.Σ.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
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Πίνακας 5: Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες αέρος (1952-2006) στο σταθμό Τατοΐου
και εκτιμώμενες μέσες μηνιαίες στο σταθμό Αγίας Τριάδας
ΜΗΝΕΣ

Τατοΐου
(1952-2006)

Αγίας
Τριάδας

Ιαν.
Φεβ.
Μαρ.
Απρ.
Μάης
Ιουν.

7,3
7,8
10
14,1
19,5
24,5

2,2
2,7
4,9
9
14,4
19,4

Ιουλ.
Αυγ.
Σεπ.
Οκτ.
Νοε.
Δεκ.

26,8
26,4
22,1
17
12,4
9

21,7
21,3
17
11,9
7,3
3,9

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (1952-2006)
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΪΟΥ
30
26,8

25

21,7

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC)

26,4

24,5

19,5

20

22,1
21,3

19,4
17

15

17

14,4

14,1

12,4

11,9
10

10

9

9

7,8

7,3

7,3
4,9

5

3,9
2,2

2,7
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ΜΗΝΕΣ
Μ.Σ. ΤΑΤΟΪΟΥ Μ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
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Τα δεδομένα για τους ανέμους της περιοχής προέρχονται από μετρήσεις στη
θέση «2ου ΚΕΠ» και επειδή η παράμετρος αυτή δεν παρουσιάζει σημαντικές
διακυμάνσεις ανά έτος, τα δεδομένα που περιέχουν μετρήσεις ενός έτους (Απρίλιος
2006-Μάρτιος 2007), είναι ικανά για να εξάγουμε συμπεράσματα για την κατάσταση
των επικρατούντων ανέμων στην ευρύτερη περιοχή των μεγάλων υψομέτρων. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων αυτών φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα ανάλυσης των παραμέτρων του ανέμου του σταθμού
του «2ου ΚΕΠ».
Κατεύθυνση
Κατ' έτος
Κατ΄ έτος
Μέση ταχύτητα
ανέμου
ανέμου (km/h)
ημέρες
%
χιλιόμετρα
%
Β

100.4

28

23,337

38,3

9,7

ΒΑ

25.6

7,2

3,642

6

5,9

Α

33.6

9,4

6,199

10,2

7,7

ΝΑ

29.8

8,3

2,427

4

3,4

ΝΑ

25.4

7,1

1,843

3

3

ΝΔ

15.6

4,4

1,156

1,9

3,1

Δ

19.7

5,5

1,539

2,5

3,2

ΒΔ

107.9

30,1

20,785

34,1

8

ΣΥΝΟΛΟ

358

100

60928

100.0

5.5

Στον πίνακα, παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα αυτού σε χιλιόμετρα ανά
κατεύθυνση, που πέρασε από το συγκεκριμένο σταθμό στη διάρκεια του 12μήνου
(Απρίλιος 2006-Μάρτιος 2007). Η κατάταξη των ανέμων ως προς την παράμετρο
αυτή από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή είναι οι Β (38,3%), οι ΒΔ (34,1%)
και μετά ακολουθούν οι Α (10,2%). Αντίθετα από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη
τιμή την πρώτη θέση κατέχουν οι ΝΔ (1,9%) και μετά ακολουθούν οι Δ (2,5%) και
οι Ν (3,0%).
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Ποσοστιαία Κατανομή του χρόνου επικράτησης
των οκτώ κύριων κατευθύνσεων του ανέμου σε ετήσια βάση
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Κατανομή της ποσότητας σε χιλιόμετρα των οκτώ κύριων κατευθύνσεων του ανέμου σε
ετήσια βάση
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Ποσοστιαία ετήσιας έντασης
των οκτώ κύριων κατευθύνσεων του ανέμου
Β;Β9,7
10
9
8
ΒΔ
ΒΔ; 8

ΒΑ

7
6
5

ΒΑ; 5,9

4
3
2
1
Δ

Δ; 3,2

Α; 7,7Α

0

ΝΔ; 3,1

ΝΑ; 3,4
ΝΑ; 3

ΝΔ

ΝΑ

ΝΑ
ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (kM/)h

Συμπερασματικά, βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων των δύο σταθμών,
στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα
κλιματικά χαρακτηριστικά μεταξύ των χαμηλών και υψηλών υψομέτρων, όπως
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 7: Συγκριτικά κλιματικά στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς
Αγίας Τριάδας και Τατοΐου.
Μ.Σ. Αγίας
Τριάδας

Μ.Σ.
Τατοΐου

Μέση ετήσια θερμοκρασία (οC)

11,3

16,5

Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα (οC)

2,2

3,3

Μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα
(οC)

21,7

32

Ετήσιο ύψος βροχής (mm)

1039,7

432,8

Ύψος βροχής τους θερμούς μήνες (mm)

210,1

83,7

Ύψος βροχής τους ψυχρούς μήνες (mm)

829,6

349,1

Ύψος βροχής του υγρότερου μήνα (mm)

183,5

77,4

Ύψος βροχής του ξηρότερου μήνα (mm)

13,7

4,6

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όπως συμπεραίνουμε, η ανώτερη υψομετρική ζώνη άνω των 1000 μ. δέχεται
βροχοπτώσεις πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με τα χαμηλά υψόμετρα, ενώ η
θερμοκρασία είναι περίπου κατά 5 οC χαμηλότερη.
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Προσδιορισμός του κλίματος της Πάρνηθας
Για τον προσδιορισμό του κλίματος υπολογίστηκε το βροχομετρικό πηλίκο Q2
των Εmberger & Sauvage:
Q2 = 2000*P / M2-m2
Όπου:
Ρ: μέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm)
M: μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα
m: μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα
(τα μεγέθη Μ και m εκφράζονται σε απόλυτους βαθμούς με 273,2 Κ να αντιστοιχεί
σε 0 οC)
Στο διάγραμμα των Εmberger & Sauvage, όπως φαίνεται παρακάτω, οι
καμπύλες γραμμές αποτελούν τα όρια των βιοκλιματικών ορόφων και οι
κατακόρυφες ευθείες που είναι παράλληλες με τη συντεταγμένη Q2 διαχωρίζουν
τους υπορόφους κάθε κλιματικού ορόφου. Με τον τρόπο αυτό διακρίθηκαν οι
ακόλουθοι βιοκλιματικοί όροφοι:
•

όροφος υγρός

•

όροφος ύφυγρος

•

όροφος ημίξηρος

•

όροφος ξηρός
Η διάκριση των υπορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου γίνεται με βάση το

μέσο όρο των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα ως εξής:
m > 7 οC

: χειμώνας θερμός

3 οC < m < 7 οC : χειμώνας ήπιος
0 < m < 3 οC

: χειμώνας ψυχρός

m < 0 οC

: χειμώνας δριμύς
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Βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων του σταθμού Τατοΐου, το Q2 υπολογίζεται ως
εξής:
Q2= 2000*432,8 / 305,22 – 276,52=51,84
Τοποθετώντας την τιμή αυτή στο διάγραμμα παρατηρούμε πως η περιοχή
ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση
ενός ήπιου χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώνονται οι περισσότερες
βροχοπτώσεις και από ένα ζεστό, άνυδρο καλοκαίρι.

Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία των ανωτέρων σταθμών και του
βιοκλιματικού χάρτη της Ελλάδας, το κλίμα της Πάρνηθας είναι μέσο-μεσογειακό
μέχρι τα 700 μ. για τις βόρειες και τα 1.000 μ. για τις νότιες πλευρές, με αριθμό
βιολογικών

ξηρών

ημερών

που

κυμαίνεται

μεταξύ

75

και

100

για

τα

προαναφερόμενα υψόμετρα και προς την κορυφή μετατρέπεται σε ασθενές μέσομεσογειακό, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών μεταξύ 40 και 75.
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2.5 Γεωλογικές συνθήκες
Από γεωλογική άποψη, η Πάρνηθα ανήκει στη γεωτεκτονική Πελαγονική
Ζώνη ή Ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας και είναι δημιούργημα των αλπικών
ορογενετικών και τεκτονικών διεργασιών που άρχισαν στην αρχή σχεδόν του
Μεσοζωικού αιώνα (πριν από 230.000.000 χρόνια - Τριαδικό) στην πανάρχαια
ωκεάνια θάλασσα (πανθάλασσα) της Τηθύος και συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος
σχεδόν του Καινοζωικού αιώνα (πριν από 1.000.000 χρόνια - Πλειστόκαινο).
Όλη η διαδικασία σχηματισμού των πετρωμάτων της Πάρνηθας διήρκεσε, σε
πολύ γενικά όρια, 300.000.000 χρόνια και τελείωσε πριν από 60.000.000 χρόνια
περίπου.
Τα πετρώματα της Πάρνηθας είναι κυρίως ιζηματογενή, αποτελούνται
κυρίως από δολομιτικούς ασβεστόλιθους, σχιστόλιθους και φλύσχη.
Στην Πάρνηθα, υπάρχουν και πετρώματα που σχηματίσθηκαν πριν από την
έναρξη λειτουργίας του Αλπικού γεωσυγκλίνου. Αυτά τα πετρώματα (παλαιά
ιζήματα) που δημιουργήθηκαν κατά τον Παλαιοζωικό αιώνα, τα λεγόμενα
προαλπικά ιζήματα (εναλλασόμενες στρώσεις αργιλοψαμμιτικών πετρωμάτων με
ενστρώσεις ασβεστολίθων, αρκόζες, γραουβάκες και αργιλικοί σχιστόλιθοι σε
εναλλαγές με φυλλίτες και χαλαζιακά κροκαλοπαγή κατά θέσεις) υπάρχουν στο
κέντρο σχεδόν της Πάρνηθας και είναι τα αρχαιότερα πετρώματα του βουνού,
ηλικίας περίπου 340.000.000 ετών.
Τα αλπικά πετρώματα αποτελούνται από μάρμαρο (ανώτερο –κατώτερο),
οφιολίθους, σχιστολίθους, δολομίτες, κροκαλοπαγή, φλύσχη. Έτσι σχηματίστηκαν,
σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, διάφοροι σχιστολιθικοί - ασβεστολιθικοί
σχηματισμοί και ηφαιστειακοί τόφφοι με μεταλλοφόρα κοιτάσματα χρωμιονικέλιου
στα ΝΑ και λίγα κοιτάσματα βωξίτη στα ΝΔ.
Οι μεταλπικοί σχηματισμοί αποτελούνται από μάργες - άργιλλους ψαμμίτες σε εναλλασόμενα στρώματα (Νεογενές), ριπίδια χειμμάρων - κώνους
κορημάτων- πλευρικά κορήματα (Πλειστόκαινο), και αλλουβιακές προσχώσεις με
χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά (Ολόκαινο).
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Στο κέντρο της Πάρνηθας γύρω από την ψηλότερη κορυφή, μεταξύ της
θέσης Αγίας Τριάδας και της περιοχής του Αγίου Πέτρου στην Μόλα, εμφανίζεται το
μέσο Λιθανθρακοφόρο με την μορφή κροκαλοπαγούς, το οποίο είναι πλούσιο σε
χαλαζία. Πάνω σε αυτό, ακολουθεί το ανώτερο Λιθανθρακοφόρο με τη μορφή
σχιστολίθων και σκοτεινόχρωμων ασβεστολίθων και ψαμμιτών. Οι σχιστόλιθοι όταν
αποσαθρώνονται παίρνουν το χρώμα της τέφρας ή κιτρινόλευκο χρώμα, ενώ οι
ψαμμίτες είναι φαιοί ως σκοτεινοπράσινοι και περιέχουν λεπτότατους κόκκους
χαλαζία ή μαρμαρυγία και μάργας. Η εμφάνιση του Περμίου στην Πάρνηθα γίνεται
με τη μορφή παχιών ασβεστολίθων ανοιχτού χρώματος και κατά ένα μέρος
δολομιτικών μαζών, οι οποίες αντιστοιχούν με τους Wettertein και του Εsino των
Άλπεων και αποτελούν τον επικρατέστερο ασβεστόλιθο της Πάρνηθας.

Λιθοστρωματογραφία περιοχής Πάρνηθας
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (Εικόνα 2.1), η περιοχή του
χώρου μελέτης, δομείται γεωλογικά από τους σχηματισμούς της Πελαγονικής ζώνης.
Τηρώντας μια σειρά από τα παλαιότερα προς τα νεώτερα, τα πετρώματα που
συναντώνται είναι τα ακόλουθα:
•

Εναλλασόμενες

στρώσεις

αργιλοψαμμιτικών

πετρωμάτων

με

ενστρώσεις ασβεστολίθων [C – P - T] (Α.Λιθανθρακοφόρο - Πέρμιο).
•

Αρκόζες, γραουβάκες και αργιλικοί σχιστόλιθοι [P] σε εναλλαγές με

φυλλίτες και χαλαζιακά κροκαλοπαγή κατά θέσεις (Κ.Μ. Τριαδικό). Μέσα σε αυτούς
συναντώνται φακοειδείς ενστρώσεις απολιθωματοφόρων ασβεστολίθων [P.k],
χρώματος κυρίως τεφρού μέχρι μελανότεφρου. Το πάχος αυτής της σειράς φθάνει
μέχρι τα 200μ. Τα πετρώματα αυτά, εκτός από τους ασβεστόλιθους που αποτελούν
χημικά ιζήματα ανθρακικού ασβεστίου, προήλθαν από τον κλασσικό τύπο
ιζηματογένεσης, σχηματίσθηκαν δηλαδή από την συγκόλληση κόκκων ορυκτών και
φυλλαρίων αργίλλου που καθιζάνουν στον πυθμένα της θάλασσας.
•

Φυλλίτες και ψαμμίτες [Ti-m.ph] με παρεμβολές κροκαλολατυποπαγών

ποικίλου χρώματος (Κ-Μ Τριαδικό). Φέρουν ενστρώσεις ασβεστολίθων και
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δολομιτών. Επίσης φέρουν σώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων κυρίως κερατοφυρών
[Ti-m.k] που συνοδεύονται από τοφφίτες
[Ti-m.tf] που κατά θέσεις έχουν διαχωρισθεί. Το μέγιστο ορατό πάχος σχηματισμού
είναι περίπου 400μ.
•

Ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες [Tm-s.k,d] (Μ-Α

Τριαδικό) με χρώμα λευκό έως λευκότεφρο, άστρωτοι μέχρι παχυστρωματώδεις.
Παρουσιάζονται τοπικά κρυσταλλικοί και έντονα κερματισμένοι. Στο κατώτερο
τμήμα τους επικρατούν οι δολομίτες και το μέγιστο πάχος τους είναι περίπου 350μ.
•

Ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες [Tm-Ji.k]

(Μέσο Τριαδικό - Κατώτερο Ιουρασικό) ανοιχτότεφροι και μερικές φορές
σκοτεινότεφροι.

Στην

βάση

τους

έχουν

χρώμα

τεφρόμαυρο

ή

κόκκινο.

Παρουσιάζονται κατά θέσεις άστρωτοι, έντονα κερματισμένοι, μικροκρυσταλλικοί
και μερικές φορές πολύ κρυσταλλικοί. Το πάχος τους υπολογίζεται να φθάνει
περίπου τα 700μ.
•

Οφιολιθικά πετρώματα κυρίως περιδοτιτών [O]. Το μέγιστο ορατό

πάχος του σχηματισμού αυτού είναι περίπου 200μ. Οι περιδοτίτες είναι επωθημένοι
πάνω στους Μ.Τριαδικούς – Κ.Ιουρασικούς ασβεστολίθους. Η ηλικία της τεκτονικής
τοποθέτησής τους είναι τέλος Α.Ιουρασικού – αρχές Κ. Κρητιδικού.
•

Ασβεστόλιθοι

επικλυσιγενείς

[Κ6-8.k]:

Κενομάνιο

–

Σενώνιο

(Κρητιδικό). Στην βάση τους είναι τοπικά μαργαϊκοί, χρώματος κιτρινόλευκου και
καλύπτουν κατά θέσεις με συμφωνία στρώσεως, σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα. Στα
υψηλότερα τμήματα γίνονται χρώματος τεφρού και εγκλείουν απολιθώματα του
Κενομανίου – Τουρωνίου. Στο ανώτερο τμήμα του σχηματισμού οι ασβεστόλιθοι
είναι μαργαϊκοί, χρώματος τεφρόφαιου μέχρι τεφρού και μερικές φορές κοκκινωπού
με βολβούς πυριτόλιθων και κατά θέσεις με παρεμβολές ασβεστολιθικών
λατυποπαγών.
•

Σιδηρονικελιούχα

κοιτάσματα

[fn]:

Είναι

φακοειδούς

–

στρωματοειδούς μορφής που υπέρκεινται σε ασυμφωνία των προανωκρητιδικών
ασβεστολίθων και υπόκεινται σε ασυμφωνία των ανωκρητιδικών ασβεστολίθων. Το
μετάλλευμα είναι πισσολιθικό ή συμπαγές με μεγάλο ποσοστό αιματίτη – λειμωνίτη
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και με πολλές πυριτικές λατύπες. Η περιεκτικότητα των κοιτασμάτων αυτών σε
νικέλιο είναι γενικά χαμηλή.
•

Φλύσχης [fg]: Εναλλαγές αργιλλικών σχιστολίθων και ψαμμιτών με

ενστρώσεις ψαμμούχων ασβεστολίθων μικρού πάχους (Παλαιογενές, Παλαιόκαινο).
Στην περιοχή της Μονής Κλειστών μέσα στον φλύσχη απαντούν ολισθόλιθοι [ol]
μεγάλων διαστάσεων, μέχρι και 50 κυβ. μέτρα από ποικίλα πετρώματα όπως
ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι και εκρηξιγενή. Το μέγιστο πάχος του φλύσχη είναι 150μ.
Όσον αφορά τους μεταλπικούς σχηματισμούς, επίσης από τους
παλαιότερους προς τους νεότερους, οι σχηματισμοί αυτοί είναι:
•

Μάργες, άργιλοι, ψαμμίτες [Ng]: σε εναλλασσόμενα στρώματα

(Νεογενές), με παρεμβολές κροκαλοπαγών. Προς τα πάνω εξελίσσονται σε
χερσαίους σχηματισμούς, κυρίως από ερυθροπηλούς και κροκαλοπαγή.
•

Ριπίδια χειμάρρων, κώνους κορημάτων, πλευρικά κορήματα και

προσχωσιγενή υλικά κοιλάδων [Pt.cs,sc] (Πλειστόκαινο). Αυτά αποτελούνται από
λατυποκροκάλες με συνδετικό υλικό ψαμμιτομαργαϊκό, σε μικρό ποσοστό, με
μορφή λατυποκροκαλοπαγών, πολλές φορές σε παχιές τράπεζες. Κατά περιοχές
εγκλείουν

ακανόνιστες

φακοειδείς

ενστρώσεις

καστανέρυθρου,

αμμούχου

αργιλομαργαϊκού υλικού. Μέγιστο ορατό πάχος 30μ.
•

Αλλουβιακές προσχώσεις [al] (Ολόκαινο): χαλαρά αργιλοαμμώδη

υλικά, ασύνδετα υλικά από άμμους και κροκαλολατύπες στις κοίτες των χειμάρρων,
υλικά μικρών χειμαρρωδών αναβαθμίδων και υλικά ελλουβιακού μανδύα.
•

Kώνοι κορημάτων, πλευρικά κορήματα [H.cs, sc] ασύνδετα και

μικρής συνεκτικότητας, στις πλαγιές των ασβεστολιθικών κυρίως βουνών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

49

Εικόνα 2. 1: Στρωματογραφική στήλη της βόρειας Πάρνηθας. (Πηγή: Γεωλογικός
Χάρτης «Φύλλο Αθήνα – Ελευσίνα», Ι.Γ.Μ.Ε. 1986).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

50

Τεκτονικά στοιχεία
Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί τον βαθμό της
επίδρασης των τεκτονικών κινήσεων, καθώς επίσης και την εξάρτηση των διαφόρων
γεωμορφολογικών στοιχείων από τις κινήσεις αυτές. Φαινόμενα όπως πολλά
ρήγματα, πολλές μετακινήσεις, μεταπτώσεις, πτυχώσεις και άλλα επιβεβαιώνουν την
έκταση της τεκτονικής δράσης στην περιοχή, καθώς και το βασικό ρόλο της δράσης
αυτής στον σχηματισμό του ορεινού αναγλύφου.
Η

κίνηση

των

λιθοσφαιρικών

πλακών

στην

διάρκεια

των

πολλών

εκατομμυρίων ετών που μεσολάβησαν από την πρωταρχική δημιουργία των
σχηματισμών, οι μεταξύ τους συγκρούσεις και αποκλίσεις οδήγησαν στην
μετακίνηση των γεωλογικών σχηματισμών.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι
σημερινές θέσεις των γεωλογικών σχηματισμών είναι διαφορετικές από τον αρχικό
χώρο σχηματισμού τους, λόγω των παραπάνω μετακινήσεων.
Από μορφογενετική άποψη μεγαλύτερη σημασία έχουν οι ορογενετικές
κινήσεις, χωρίς όμως να παραγνωρίζονται και οι ηπειρογενετικές, οι οποίες
εξακολουθούν να δρουν στην περιοχή μέχρι και σήμερα.
Η τεκτονική της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία επωθήσεων,
εφιππεύσεων και ρηγμάτων. Οι κύριες διευθύνσεις που παρατηρούνται στα ρήγματα
είναι Α - Δ, ή ΒΑ - ΝΔ και ΒΔ - ΝΑ. Σημειώνεται ότι ρήγματα τέτοιων διευθύνσεων
τέμνουν όχι μόνο τους αλπικούς σχηματισμούς, αλλά και τους νεώτερους
(πλειστοκαινικούς και ολοκαινικούς).
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Γεωλογική επισκόπηση του σεισμού της Πάρνηθας
Στην Πάρνηθα η ρηξιγενής ζώνη διέρχεται βόρεια από την Φυλή και τους
Θρακομακεδόνες, ενώ προχωρώντας προς την Δυτική Αττική, στην πλευρά του
Κορινθιακού κόλπου, η γενική διάταξη των ρηγμάτων, είναι ΑΒΑ - ΔΝΔ
κατεύθυνσης.
Στην ευρύτερη αυτή ρηξιγενή περιοχή των Θρακομακεδόνων – Φυλής,
τοποθετείται το επίκεντρο της σεισμικής έξαρσης του Σεπτεμβρίου του 1999 που
έδωσε σεισμό 5,9R (Ρίχτερ). Η επικεντρική περιοχή του σεισμού τοποθετείται στις
ΝΑ κλιτύες του όρους Πάρνηθα. Το σεισμικό ρήγμα ενεργοποιήθηκε σε βάθος
περίπου 15 - 20 km. δηλαδή η εστία του σεισμού εντοπίστηκε σε μικρό εστιακό
βάθος.

Εδαφικές συνθήκες
Έδαφος είναι ο φυσικός σχηματισμός που αναπτύσσεται πάνω στην
επιφάνεια της γης από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωμάτων με
την μακροχρόνια επίδραση του κλίματος και των ζώντων οργανισμών. Το
σχηματιζόμενο έδαφος δηλαδή εξαρτάται από το
•

κλίμα,

•

τη βλάστηση,

•

το μητρικό υλικό,

•

το τοπογραφικό ανάγλυφο καθώς και

•

το χρόνο δράσης των παραγόντων αυτών.

To έδαφος μαζί με το κλίμα καθορίζουν την εξάπλωση και ανάπτυξη των
διαφόρων φυτικών ειδών μιας περιοχής.
Στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας τα μητρικά πετρώματα που κυριαρχούν είναι
οι σκληροί ασβεστόλιθοι και οι σχιστόλιθοι. Τα εδάφη που εμφανίζονται πάνω στα
πετρώματα αυτά είναι γενικά πολύ αβαθή, έντονα διαβρωμένα, ασυνεχή και
διακοπτόμενα. Βαθύτερα εδάφη παρατηρούνται μόνο σε ορισμένες θέσεις, εκεί
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όπου ενήργησαν προστατευτικά τα πετρώματα. Τέτοιες θέσεις είναι ορισμένα
καρστικά πλατώματα και βυθίσματα όπως αυτά της Ντράσιζας, της Μόλας, της
Σαλονίκης, του Λοιμικού, του Ξερολίβαδου κ.α., που είναι φυσικά λιβάδια με ποώδη
βλάστηση.
Σύμφωνα με τον χάρτη Γαιών του Υπουργείου Γεωργίας (Φύλλα Χαρτών
Αθήναι – Ελευσίς και Κηφισιά, κλίμακας 1:50.000), στην ευρύτερη περιοχής της
Πάρνηθας εντοπίζονται διάφοροι τύποι χαρτογραφικών μονάδων που περιγράφονται
με σύμβολα που εκφράζουν κύρια και σταθερά οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο
τύπος του μητρικού υλικού και η φυσιογραφία του, το βάθος και η διάβρωση του
εδάφους, η κλίση του, οι εκθέσεις των κλιτύων και το είδος της βλάστησης που
φύεται.
Σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη, το μητρικό υλικό στην Πάρνηθα
αποτελείται από:
•

Σκληρό ασβεστόλιθο

•

Σχιστόλιθο

•

Περιδοτίτες

•

Μικτό φλύσχη

•

Τριτογενείς αποθέσεις

•

Κολούβια ασβεστολίθων

•

Κώνο αποθέσεων

Πάνω σε αυτά, το βάθος εδάφους κυμαίνεται σε διάφορο βαθμό ανάλογα με
τον βαθμό διάβρωσης και τις κλίσεις. Η μεγάλη ποικιλομορφία στους τύπους των
χαρτογραφικών

μονάδων

στην

Πάρνηθα,

οφείλεται

στην

ποικιλία

της

γεωμορφολογίας, τις διάφορες εκθέσεις, την έντονη ανθρωπογενή επίδραση επί της
βλάστησης στο παρελθόν, τις πυρκαγιές και την διάβρωση που έχει προχωρήσει σε
διάφορο βαθμό ανάλογα το τμήμα και την περιοχή της Πάρνηθας.
Στην περιοχή έχουν γίνει εδαφοτομές από το τέως Ι.Δ.Ε. και η κατάταξή τους
ακολουθεί το σύστημα FAO – UNESCO. Με βάση τις εδαφοτομές αυτές οι εδαφικοί
τύποι που αναγνωρίσθηκαν είναι:
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•

REGOSOL

•

LUVISOL

•

AGRISOL

•

PHAEOZEM

H υφή των εδαφών αυτών, όπως προκύπτει από την περιεκτικότητά τους σε
άργιλο, ιλύ και άμμο, είναι κατά κύριο λόγο αργιλώδης. Απαντώνται επίσης, εδάφη
με υφή αργιλοπηλώδη και αμμοαργιλοπηλώδη.
Οι αναγνωρισμένοι εδαφολογικοί τύποι που δημιουργήθηκαν πάνω στα
μητρικά πετρώματα είναι οι εξής:
•

Σκελετικά εδάφη. Πάνω στα εδάφη αυτά εμφανίζονται φυτικά είδη της

ξηροθερμικής οικολογικής ομάδας, τα οποία είναι ενδεικτικά του δυσμενούς
τοπικού κλίματος, τα οποία είναι: Pinus halepensis, Quercus coccifera,

Spartium Junceum, Thymelaea hirsuta, Juniperus oxycedrus. Πάνω στα
σκελετικά αυτά εδάφη παρατηρείται αναγέννηση της ελάτης και μπορεί
κανείς να δει αρκετές μικροομάδες νεοφύτων ελάτης όλων των ηλικιών, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα κατέβουμε κάτω από το κλιματικό
θερμοόριο της ελάτης.
•

Ερυθρά εδάφη πάνω σε ασβεστόλιθο.

•

Ορφνά εδάφη πάνω σε προσχώσεις.

•

Ορφνά εδάφη που έχουν αποπλυθεί.

Τα εδάφη που εμφανίζονται επί των παραπάνω πετρωμάτων είναι γενικά
πολύ αβαθή, έντονα διαβρωμένα, ασυνεχή και διακοπτόμενα από την εμφάνιση του
μητρικού πετρώματος όπως REGOSOLS, LITHOSOLS, δευτερογενείς ρετζίνες. Μόνο
κατά θέσεις όπου οι μικρές κλίσεις και η μη κατεστραμμένη φυσική βλάστηση
ενήργησαν προστατευτικά, παρατηρούνται βαθύτερα εδάφη όπως ορφνά, ορφνά
διαπηλωθέντα και ερυθρά μεσογειακά εδάφη.
Η καταλληλότητα των εδαφών για δραστηριότητες αναψυχής εξαρτάται από
ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά όπως η διαβρωσιμότητα, η ικανότητα για
αποστράγγιση, η ευκολία για συμπίεση, η υφή, η πλαστικότητα κ.λ.π. και μπορούμε
να πούμε ότι, από την άποψη αυτή, τα εδάφη της Πάρνηθας περιορίζουν ακόμη
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περισσότερο - σε συνδυασμό και με τις κλίσεις - την επιλογή των χώρων αναψυχής.
Η αναγκαιότητα όμως δημιουργίας των χώρων αυτών, υποχρεώνει σε σχεδιασμό
εναλλακτικών λύσεων ώστε να αποφεύγεται η επί μεγάλο χρόνο φόρτιση του
εδάφους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμισή του, ή σε τεχνητές
επεμβάσεις που αυξάνουν την αντοχή των εδαφών (Αμοργιανιώτης Γ., 1997 και Δ/νση
Αναδασώσεων Αττικής, 2007).
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2.6 Πυροοικολογία
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας όπως
και όλων των Ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων είναι οι πυρκαγιές γιατί κανένας
άλλος παράγοντας δεν μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τόσο λίγο χρόνο ό,τι έφτιαξε
η φύση στην διάρκεια εκατοντάδων χρόνων.
Τα δάση στην περιοχή μελέτης είναι τα δάση ελάτης και χαλεπίου πεύκης
συνήθως με υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα .Σύμφωνα με τον χάρτη που
δημιουργήθηκε με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών της Δασικής και
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και με το χάρτη που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ.
575/1980 και στον οποίο παρουσιάζονται οι θεωρούμενες επικίνδυνες περιοχές η
Πάρνηθα κατατάσσεται εξ ολοκλήρου στις επικίνδυνες περιοχές. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί ότι

γενικά έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιοχές που κινδυνεύουν από

πυρκαγιές οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον σε χαμηλό υψόμετρο αλλά εκτείνονται
και στη ζώνη της Δρυός (πάνω από 600μ.).Σίγουρα σ’ αυτό παίζει κυρίαρχο ρόλο και
η μεταβολή προς το θερμότερο και ξηρότερο του κλίματος.
Οι πυρκαγιές ελάτης σύμφωνα με στοιχεία παλιότερων δεκαετιών (Καϊλίδης
1985) ήταν πρακτικά άγνωστες για τις δεκαετίες του ’50, ’60 και ’70 και η ελάτη είχε
το χρόνο την πιο μικρή καιγόμενη επιφάνεια. Βέβαια στα θερμοόρια της και κυρίως
όπου συναντιόταν με τη χαλέπιο υπήρχε η δυνατότητα πυρκαγιάς.
Όμως η πυρκαγιά του 2007 της Πάρνηθας ανέτρεψε τα στατιστικά. Από τα
35.528 στρ. ελατοδάσους κάηκαν τα 21.800στρ. δηλαδή περίπου τα 2/3 του
ελατοδάσους. Η καμένη έκταση ανήκε στην Α1, Α2, και σε ένα μικρό τμήμα Της Β2
ζώνης του Δρυμού. Μεγάλη πυρκαγιά ελάτης στην Πάρνηθα αναφέρεται στη δασική
βιβλιογραφία το έτος 1931 στο δάσος Τατοΐου όπου κάηκαν συνολικά 12000 στρ.
συμπεριλαμβανομένης και της χαλεπίου πεύκης.
Τα δάση χαλεπίου πεύκης με υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα - όπως και
στην προκειμένη περίπτωση - εξαπλώνονται στις πλέον ευαίσθητες και πυρόπληκτες
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περιοχές της χώρας. Τα δάση αυτά βρίσκονται στις θερμότερες και ξηρότερες
περιοχές της χώρας,
Τα πευκοδάση στην Πάρνηθα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της
συνολικής έκτασης.
Οι κυριότεροι φυσικοί παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτά τα οικοσυστήματα είναι
οι ακόλουθοι :
α) το έδαφος
β)

η διαθέσιμη ποσότητα νερού

γ)

η θερμοκρασία

δ)

η κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους

ε)

ο μεγάλος αριθμός φυτικών ειδών και ο αριθμός ατόμων στη
μονάδα επιφάνειας

στ) οι πυρκαγιές
Από την αλληλεπίδραση των ανωτέρω παραγόντων και φυσικά ανάλογα με την
ικανότητα του Σταθμού, έχουμε :
• Την πολύ μεγάλη δέσμευση, δια της φωτοσύνθεσης, ηλιακής ενέργειας
• Την μη κατανάλωση αυτής της ενέργειας από το ίδιο οικοσύστημα, με συνέπεια τη
συσσώρευσή της σε αυτό, με τη μορφή νεκρής βιολογικά μάζας. Αιτία της
συσσώρευσης είναι η αναστολή δράσεως των μικροοργανισμών του εδάφους λόγω
της ξηρασίας.
• Η παραγωγή της βιομάζας του οικοσυστήματος κατανέμεται σε πολλά και διάφορα
άτομα και υπό διαφορετικές μορφές (φύλλα, βελόνες, ξύλο, ρητίνη κλπ.).
• Μείωση της παραγωγικής ικανότητας του εδάφους, λόγω δεσμεύσεως θρεπτικών
συστατικών στη νεκρή βιολογικά μάζα, με συνέπεια ο ρυθμός επαναφοράς και
χρησιμοποίησής τους από το οικοσύστημα να είναι πολύ μικρός.
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• Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του οικοσυστήματος
επέρχεται εξασθένησή τους, με συνέπεια να προσβάλλονται εύκολα από άλλους
φυσικούς παράγοντες του περιβάλλοντος (χιόνια, μύκητες, έντομα κλπ.).
Το κυριότερο αποτέλεσμα όλων αυτών των διεργασιών είναι η δέσμευση και
αποθήκευση μεγάλης ποσότητας ενέργειας υπό μορφή νεκρής βιολογικά μάζας στα
οικοσυστήματα της χαλεπίου πεύκης με υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα.
Είναι δεδομένο ότι συσσώρευση ενέργειας μέσα σ’ ένα οικοσύστημα πέρα από
ένα κρίσιμο όριο, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθιστά το όλο
σύστημα πολύ ασταθές και με την παραμικρή αιτία μπορεί να εκραγεί.
Όταν λοιπόν καίγεται οικοσύστημα χαλεπίου πεύκης εντός του οποίου έχει
συσσωρευτεί ποσότητα ενέργειας μεγαλύτερης από ένα κρίσιμο όριο, η ταχεία
απελευθέρωση θερμότητας είναι ακαριαία, η δε αντιμετώπιση και κατάσβεση της
πυρκαγιάς πολύ δύσκολη έως αδύνατη.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από πυροοικολογική άποψη πρέπει συνεχώς να
απολαμβάνεται ενέργεια από τα οικοσυστήματα της

πεύκης υπό τη μορφή

καυσόξυλων, τεχνικής ξυλείας, ρητίνης, βοσκησίμου ύλης, καυσίμου ύλης για
φούρνους κλπ., επίσης θα πρέπει η διάταξη της καυσίμου ύλης στο δάσος να είναι
τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση του ανθρώπου στην κατάσβεση της
πυρκαγιάς, αλλά και να υπάρχει διαχωρισμός του υπορόφου από τον ανώροφο, ώστε
να είναι δύσκολη η μετατροπή της έρπουσας φωτιάς σε επικόρυφη.
Οι πυρκαγιές σ’ αυτά τα δάση ξεκινάνε κυρίως από τα ξερά χόρτα και το νεκρό
οργανικό υλικό που βρίσκεται πάνω στο έδαφος. Αυτό σε μικρές ποσότητες είναι 500
- 800 χιλ./στρ.
Μετά επεκτείνονται στον υπόροφο των αειφύλλων πλατυφύλλων και από κει
στον ανώροφο της πεύκης. Θα μπορούσε βέβαια μια πυρκαγιά να περιοριστεί στον
υπόροφο ή να ξεκινήσει από τον ανώροφο, αλλά αυτό γίνεται σπάνια.
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Στις περιπτώσεις πυρκαγιάς με ελαφρό άνεμο, η φωτιά δεν έχει μεγάλη
ταχύτητα, με αποτέλεσμα τα δέντρα να καίγονται ολοσχερώς και λίγο ως πολύ και τα
κουκουνάρια.
Αντίθετα, όταν φυσάει ισχυρός άνεμος - όπως στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές
της χώρας μας - η φωτιά έχει μεγάλη ταχύτητα, νεκρώνει τις βελόνες και τα δέντρα,
αλλά τα μισοκαίει γιατί περνάει πολύ γρήγορα. Οι δε κώνοι συνήθως παραμένουν
ανέπαφοι. Μεγάλες πυρκαγιές χαλεπίου πεύκης στην Πάρνηθα αναφέρονται στη
δασική βιβλιογραφία τα έτη 1916(28. 000 στρ.) και 1931 στο δάσος Τατοΐου.
Η χαλέπιος πεύκη μετά από πυρκαγιά αναγεννιέται εύκολα. Εάν όμως η
πυρκαγιά επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο των δέκα ετών, που ακόμη δεν είναι
ώριμη για καρποφορία, τότε υποχωρεί πλήρως και τη θέση της καταλαμβάνουν τα
αείφυλλα πλατύφυλλα που αναγεννιούνται με έντονη ριζοβλάστηση και όχι με
σπόρους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δάσος χαλεπίου πεύκης Τατοΐου, ένα από τα
καλύτερα της Αττικής, που μετά από τις επανειλημμένες πυρκαγιές των δεκαετιών
1970 και 1980, ένα τμήμα του μετατράπηκε σε δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων με
κύριο εκπρόσωπο την κουμαριά.

2.7 Ιδιοκτησιακή κατάσταση και δομή της μελετώμενης περιοχής
Το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς, είναι ένα από τα σοβαρότερα
προβλήματα της Πάρνηθας. Αποτελεί την κύρια αιτία της αδυναμίας της μέχρι
σήμερα ενιαίας διαχείρισης του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.
Στα όρια του Δασαρχείου της Πάρνηθας υπάρχουν συνολικά 16 περιοχές με
διαφορετικά

καθεστώτα

η

κάθε

μια

(Δημόσια,

μοναστηριακά,

ιδιωτικά,

διακατεχόμενα) για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Μόνο για τέσσερις περιοχές το
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ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει οριστικά επιλυθεί έναντι του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το δημόσιο διακατεχόμενο δάσος Βαρυμπόμπης, ο δικαστικός
αγώνας του οποίου άρχισε το 1833 και συνεχίζεται ακόμη. Στην ενιαία διαχείριση του
όγκου της Πάρνηθας που επιχειρείται με την παρούσα μελέτη περιελήφθησαν οι
παρακάτω εκτάσεις:
A/A

ONOΜΑΣΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1

Ι.Μ. Κλειστών

Μοναστηριακό δάσος

2

Δάσος της Φυλής

Δημόσιο δάσος

3

Δάσος Λοιμικού

Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος

4

Δάσος Σαλονίκης

Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος

5

Τατόι

Δημόσιο

6

Δάσος Πάρνηθας

Δημόσιο

7

Δάσος του Ε.Ο.Τ.

Δήμος Αχαρνών

8

Μήλεσι-Τσαπόχθι

Δημόσιο διακατεχόμενο δάσος

9

Δάσος Γκούρα

Ιδιωτικό

10

Βούτημα

Δημόσιο

11

Δάσος περιφέρειας Άνω Λιοσίων

Δημόσιο

2.8 Εδαφοπονικές συνθήκες και πρόβλεψη εξέλιξης τους
Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας οι κατά χώρο εδαφοπονικές μορφές εκτός από τη
δασοπονική δηλαδή η γεωργική και η κτηνοτροφική είναι κατά πολύ περιορισμένες.
Ως εκ τούτου και οι εδαφοπονικές χρήσεις που προέρχονται από την γεωργία ή την
κτηνοτροφία είναι επίσης περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους Εθνικούς Δρυμούς της
Ελλάδας. Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ο Εθνικός Δρυμός της
Πάρνηθας εφάπτεται του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και οι

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

60

οικονομικές δραστηριότητες σε αυτόν δεν ασκούνται μόνο από τους περιοίκους, αλλά
από ολόκληρο τον πληθυσμό του Λεκανοπεδίου Αττικής (αναψυχή, καζίνο κλπ.), με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακριβή απογραφικά στοιχεία για τις δραστηριότητες
αυτές. Αναλυτικότερα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εδαφοπονικές συνθήκες
είναι τα εξής:

Α) Γεωργία
Οι γεωργικές εκτάσεις μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού, όπως αυτές
προέκυψαν από την ανάλυση των χρήσεων γης με βάση τις αεροφωτογραφίες 1992
και τους σχετικούς ορθοφωτοχάρτες, ανέρχονται μόλις σε 1815 στρ. δηλαδή
αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,03 % της συνολικής έκτασης του Δρυμού. Οι εκτάσεις
αυτές ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση τους μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής
τρεις κατηγορίες:
i) Σε εκτάσεις που το συνολικό μέγεθός τους, άσχετα με τον ορισμό των
ιδιοκτητών τους, υπερβαίνουν τα 200 στρέμματα
ii) Σε εκτάσεις που κυμαίνονται από 50 – 100 στρέμματα
iii) Σε διάσπαρτες μεμονωμένες γεωργικές εκτάσεις, εμβαδού κάτω από 50
στρέμματα.

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται οι εκτάσεις του Βουτήματος που ανήκουν
στην Περιφέρεια του Δήμου Αυλώνα και βρίσκονται στη ΝΔ Πάρνηθα, στις οποίες και
ασκείται η πλέον εντατική γεωργία, εντός του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας.
Αντιπροσωπεύουν

το

66,5%

των γεωργικών εκτάσεων (1.207 στρ.)

και

προέρχονται από παραχωρητήρια των ετών 1908-1930. Στη δεύτερη κατηγορία
εντάσσονται οι εκτάσεις του Τατοΐου στις οποίες, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους
τους, η ασκούμενη γεωργία δεν είναι ιδιαίτερα εντατική. Αυτές οι εκτάσεις
αντιπροσωπεύουν το 25% της έκτασης δηλαδή (458 στρ.) και βρίσκονται στο Τατόι.
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Τέλος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν, κυρίως, οι διάσπαρτες επιφάνειες και χαλαρής
καλλιέργειας γεωργικές εκτάσεις του δάσους της Φυλής (συνολικά 36στρ. ήτοι το
2%).

Πολλές

από

τις

εκτάσεις

αυτές λόγω

της

οριακής τους

απόδοσης

εγκαταλειφθήκαν και δασώθηκαν όπως και οι εκτάσεις που βρίσκονται στη θέση
Ντάρδιζα 6% (113στρ.) και ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου Άνω Λιοσίων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι λόγω του μεγέθους και της κατά χώρο
κατανομής των παραπάνω γεωργικών εκτάσεων, η γεωργία δεν αποτελεί σημαντική
δραστηριότητα στην περιοχή του Δρυμού.
Η γεωργική έκταση στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας είναι ελάχιστη και οριακής
μάλλον απόδοσης κατά μεγάλο ποσοστό. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα στην περιοχή
της Φυλής πολλές εκτάσεις που καλλιεργούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1960
εγκαταλειφθήκαν.

Β) Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία στον Εθνικό Δρυμό δεν επιτρέπεται πλέον σύμφωνα με το Π.Δ.
336/Δ/ 24.07.2007
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Γ) Δασοπονία
Το σύνολο των δασών και των δασικών εκτάσεων του Δρυμού ανέρχεται σε
180.000

στρ.

Οι

εκτάσεις

αυτές

υπολογίστηκαν

μετά

από

ψηφιοποίηση

ορθοφωτοχαρτών που συντάχθηκαν από αεροφωτογραφίες του 1992.
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Δρυμού, καταλαμβάνουν το 97,6% της
συνολικής έκτασής του. Παρ’ ότι τα δάση αυτά λόγω του προστατευτικού τους
χαρακτήρα δεν καλλιεργούνται για παραγωγή ξύλου ή ρητίνης και επομένως είναι
άνευ σημασίας από οικονομική άποψη , εν τούτοις έχουν τεράστια και ανυπολόγιστη
αξία για το περιβάλλον και επομένως για τη ζωή των κατοίκων της πόλης της Αθήνας
αλλά και όλης της Αττικής. Οι ωφέλειες από τις κλιματικές επιδράσεις του δάσους ,
τις προστατευτικές (αντιδιαβρωτικές και υδρονομικές) καθώς και από τις υγιεινές και
αισθητικές είναι τεράστιες για τη ζωή του λεκανοπεδίου και των γύρω περιοχών.
Εξαιτίας δε και της μικρής απόστασής του από την πόλη των Αθηνών, αποκτά
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις αισθητικές και υγιεινές του επιδράσεις

Δ) Αναψυχή
Τις τελευταίες δεκαετίες με την εξέλιξη του πολιτισμού, την αύξηση του
πληθυσμού, τον έντονο ρυθμό ζωής του αστικού πληθυσμού και των ανθυγιεινών
συνθηκών ζωής, δημιουργήθηκε στους κατοίκους των πόλεων η ανάγκη να
αναζητήσουν την ψυχική και πνευματική ανασυγκρότηση τους και γενικότερα την
αναψυχή τους μέσα στη φύση και δη μέσα στα δάση. Η περιοχή μελέτης,
χαρακτηρίζεται από έναν εκπληκτικό και σπάνιο συνδυασμό γεωμορφολογικών και
υδρολογικών στοιχείων, μεγάλη φυτοκάλυψη από δασικά είδη, πλούσια και σπάνια
χλωρίδα και πανίδα. Όλα αυτά τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος σε αρμονικό
συνδυασμό με στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του παρελθόντος
(αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά στοιχεία κλπ.) δίνουν μεγάλη αξία στο δάσος της
Πάρνηθας και εξάλλου γι’ αυτό και η υπαγωγή του σε καθεστώς προστασίας. Όλα τα
παραπάνω σε συνδυασμό με την κοντινή απόσταση του δάσους από το κέντρο της
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Αθήνας (μόλις 40χλμ.) συνηγορούν στο γεγονός ότι η Πάρνηθα έχει προσελκύσει από
πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των επισκεπτών, για ξεκούραση, ανάπαυση, περίπατο
,ορειβασία, περιβαλλοντική αγωγή.
Στην Πάρνηθα έχουν δημιουργηθεί τρεις μεγάλοι χώροι δασικής αναψυχής
στον πυρήνα του Δρυμού (Μπάφι, Μεσιανό Νερό, Μόλα)και αρκετοί άλλοι στην
περιφερειακή ζώνη (Μετόχι, Τατόι, Αγ. Μερκούριος, Πηγή Φυλής) οι οποίοι διαθέτουν
τις κατάλληλες υποδομές για φαγητό και παιχνίδι, ώστε να παρέχεται υψηλή
ποιότητα δασικής αναψυχής στους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής. Αξίζει,
επίσης, να σημειωθεί ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων επισκέπτεται την
περιοχή της Πάρνηθας, προκειμένου να επισκεφθεί το καζίνο.

Ε) Μελισσοτροφία
Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας με την πλούσια και ποικίλη χλωρίδα του είναι
πρόσφορος για την ανάπτυξη της μελισσοτροφίας, αρκεί να παίρνονται τα
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας από τους μελισσοκόμους κατά την άσκηση των
εργασιών τους, και η τοποθέτηση των κυψελών να μην ενοχλεί τους επισκέπτες του
Δρυμού.
Η καταλληλότερη εποχή για την ανάπτυξη της μελισσοτροφίας είναι φυσικά η
άνοιξη, όπου έχουμε το στάδιο της γενικής ανθοφορίας των φυτών, και το στάδιο
της ανάπτυξης των νέων βλαστών της ελάτης, αλλά και το φθινόπωρο όπου έχουμε
την ανθοφορία της Erica arborea (ρείκι). Την άνοιξη από τον Μάιο μέχρι και τον
Ιούνιο που διαρκεί η γενική ανθοφορία των φυτών, αλλά κυρίως η έκπτυξη των νέων
βλαστών της ελάτης από τους οποίους εκρέει ένα παχύρευστο υγρό (μελίτωμα) που
αποτελεί άριστη τροφή για τις μέλισσες, εγκαθίστανται στην Πάρνηθα σε διάφορες
θέσεις του ελατοδάσους εκατοντάδες κυψέλες μελισσών. Από την ανάλυση των
στοιχείων έχουμε:
1. Ο αριθμός των κυψελών που εγκαθίστανται στην Πάρνηθα ανέρχεται κατά
μέσο όρο σε 2.000 κυψέλες ετησίως.
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2. Το μεγαλύτερο μέρος των κυψελών αυτών εγκαθίστατο πριν τη πυρκαγιά του
2007, στο ελατοδάσος (1.416 κυψέλες) από το οποίο αναμένονταν και
καλύτερη απόδοση σε μέλι.
3. Τα τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια για την τοποθέτηση των κυψελών σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες, για τον ευκολότερο έλεγχο τους.

Η μέλισσα παράγει από την ελάτη άριστη ποιότητα και μεγάλη ποσότητα
μελιού, που κυμαίνεται από 20 - 40Kg, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες για το
διάστημα των 30 - 50 ημερών που διαρκεί η παραμονή της στην ελάτη. Το μέλι,
επίσης, που προέρχεται από τη «βοσκή» των μελισσών σε ανθισμένο ρείκι το
φθινόπωρο, είναι κατώτερης ποιότητας και χρησιμοποιείται για την τροφή των ίδιων
των μελισσών κατά το χειμώνα.
Το Δασαρχείο της Πάρνηθας για λόγους πυρασφάλειας υποχρεώνει τους
μελισσοτρόφους που ανεβαίνουν στην Πάρνηθα να παίρνουν αυστηρά προληπτικά
μέτρα (βαρέλια νερού, άμμος κ.τ.λ.), ώστε να αποφεύγονται οι εκρήξεις πυρκαγιών
κατά το «κάπνισμα» των μελισσών που γίνεται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του
μελιού. Συμπληρώνεται μάλιστα ειδικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία τους, ο αριθμός των κυψελών τους, η διάρκεια παραμονής τους, κ.τ.λ.
Η δραστηριότητα αυτή είναι απόλυτα συμβατή με τους σκοπούς ίδρυσης του
Δρυμού και πρέπει να συνεχιστεί με την προϋπόθεση όμως οι κυψέλες να μην
τοποθετούνται στους χώρους αναψυχής ή γενικά σε χώρους με πολλούς επισκέπτες,
ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από τα τσιμπήματα των μελισσών.
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ΣΤ) Βιομηχανία-Βιοτεχνία
Εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού δεν περιλαμβάνεται κανένας οικισμός
και δεν ασκείται καμιά βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα. Οι οικονομικές
δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ορίων του Δρυμού, αν εξαιρεθεί η
λειτουργία του καζίνο της Πάρνηθας, είναι μικρής σημασίας και περιορίζονται στον
πρωτογενή τομέα όπως αναψυχή και γεωργία, από τις οποίες δε δημιουργείται κανένα
πρόβλημα λόγω της περιορισμένης έκτασής τους στην περιοχή μελέτης.
Παρ’ όλα αυτά και παρά την παρεχόμενη ασφάλεια και για το μέλλον της
περιοχής από τα πολλά και αυστηρά καθεστώτα προστασίας στα οποία υπάγεται ο
Δρυμός, υπάρχει ρύπανση και επιβάρυνση στις παραπλήσιες περιοχές του Δρυμού
μιας και έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν οι βιομηχανικές ζώνες των Αχαρνών,
του Κρυονερίου, της Μαλακάσας – Σχηματαρίου στις οποίες ασκείται εντονότατη
βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα.

Ζ) Τουρισμός
Οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής του Δρυμού, που έχουν την δυνατότητα
να προσελκύσουν κάποιο αριθμό τουριστών, στερούνται κάθε προβολής και
προστασίας (Φρούριο Φυλής, Λειψυδρίο, Παλαιόκαστρο Τατοΐου, Κατσιμίδι, Πύργος
Λοιμικού κ.τ.λ.) και η επίσκεψη σε πολλά από αυτά είναι δυσχερέστερη μετά το
κλείσιμο των προσβάσεων από την βλάστηση.

Η) Διαχείριση απορριμμάτων
Τα απορρίμματα προέρχονται από επισκέπτες του Δρυμού, που είτε τα
εγκαταλείπουν μέσα στο δάσος, είτε τα ρίχνουν στους ειδικούς κάδους που έχει
τοποθετήσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Δασαρχείο
Πάρνηθας σε επιλεγμένες θέσεις, από τις οποίες δε γίνεται άμεση αποκομιδή μόλις
γεμίσουν, με αποτέλεσμα στις θέσεις αυτές να δημιουργούνται ανεξέλεγκτοι σωροί
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σκουπιδιών. Το πρόβλημα εντείνεται με το διασκορπισμό των σκουπιδιών αυτών τη
νύχτα από τα αδέσποτα σκυλιά και τις αλεπούδες. Την ευθύνη περισυλλογής των
απορριμμάτων έχουν οι τοπικοί Δήμοι. Ωστόσο, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας έχει αναλάβει, μέσω της σύνταξης ειδικής μελέτης αποκομιδής των
απορριμμάτων, αλλά και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με διάφορους
φορείς, την έγκαιρη περισυλλογή των απορριμμάτων από τους χώρους όπου
συσσωρεύονται.
Κοντά στην περιοχή μελέτης λειτουργεί μόνο ένας οργανωμένος χώρος
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), αυτός των Άνω Λιοσίων – Φυλής στον
οποίο λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για πυρασφάλεια.

Θ) Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
Στην περιοχή μελέτης απαντώνται τα παρακάτω Δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας
▪ Ο.Σ.Ε.: Το Δημόσιο Δάσος Τατοΐου διασχίζεται σε μεγάλο μέρος του από την
Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
▪ Δ.Ε.Η.: Υπάρχει αξιόλογο δίκτυο της Δ.Ε.Η. τόσο σε υψηλή τάση (Δίκτυο
Θήβας – Φυλής – Αχαρνών και Αυλώνα – Κρυονερίου) όσο και σε μέση
τάση.
▪ Ε.Υ.Δ.Α.Π.: Στο νότιο τμήμα όριο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας υπάρχει ο
αγωγός του Μόρνου και τα διυλιστήρια των Αχαρνών.
▪ Κεραίες: Στις θέσεις Κυρά και Όρνιο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας υπάρχει
πλήθος κεραιών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών και κινητής τηλεφωνίας και ο
Πύργος του ΟΤΕ.
Στρατόπεδα: Υπάρχουν τα στρατόπεδα Αεροπορίας και Ναυτικού στις ψηλότερες
κορυφές της Πάρνηθας και πλησίον του Δρυμού τα Στρατόπεδα Αυλώνα, Καποτά και
η Αεροπορική Βάση Δεκελείας.
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Ι) Λατομεία – Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Μέσα στα όρια του Δρυμού, αλλά εκτός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, είχαν λειτουργήσει δύο λατομεία στο
παρελθόν. Το ένα λειτούργησε στην περιοχή «Καζανάς» και παρήγαγε αδρανή υλικά
προερχόμενα από την επί τόπου επεξεργασία του εξορυσσόμενου σκληρού
ασβεστόλιθου και το άλλο στην περιοχή «Γούρνες», στο οποίο γινόταν απόληψη
υλικού στρώσης των δρόμων της Πάρνηθας. Τα λατομεία αυτά έπαψαν να
λειτουργούν, το πρώτο το 1980 και το άλλο πριν από 35 περίπου χρόνια. Από την
λειτουργία τους δεν υπήρξε αξιοσημείωτη υποβάθμιση του τοπίου του Δρυμού.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ.
Σύμφωνα με την κατανομή κατά χώρο των διαφόρων εδαφοπονικών μορφών
δεν θεωρούμε ότι το δασικό οικοσύστημα κινδυνεύει από τις άλλες χρήσεις γης όπως
η γεωργία ή η κτηνοτροφία διότι αυτές οι ενασχολήσεις είναι από ανύπαρκτες έως
ελάχιστες. Οι πλέον ορατοί κίνδυνοι για το περιβάλλον του Δρυμού αφορούν τις
πυρκαγιές

και

την

υποβάθμιση

επισκεψιμότητα

και

μάλιστα

του

ανθρώπων

οικοσυστήματος
χωρίς

από

ανεπτυγμένη

τυχόν

μεγάλη

περιβαλλοντική

συνείδηση και σεβασμό στη φύση.
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες θεωρούμε ότι ρυθμίζονται επαρκώς μέσα από
τα καθεστώτα προστασίας που έχει υπαχθεί ο δρυμός αλλά και

σύμφωνα με το

Προεδρικό Διάταγμα 336/Δ/24-7-2007 όπου καθορίστηκαν ζώνες προστασίας του
ορεινού όγκου της Πάρνηθας, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

68

Ζώνη Α1
Είναι ζώνη απολύτου προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται η διεξαγωγή
επιστημονικών ερευνών και η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων και υπαλλήλων, που
είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα φύλαξης, εποπτείας και διαχείρισης του Δρυμού.
Επίσης επιτρέπεται η διέλευση κοινού μόνο από συγκεκριμένες διαδρομές –
μονοπάτια πεζοπορίας και η αναψυχή μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, κατανεμημένα
στις ως άνω διαδρομές.
Οι διαδρομές και τα σημεία αναψυχής ορίζονται από μελέτη που εγκρίνεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας.
Ζώνη Α2
Είναι επίσης ζώνη απολύτου προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνον η
υπαίθρια αναψυχή, και η διημέρευση του κοινού, η επιστημονική έρευνα και
παρατήρηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Επίσης επιτρέπεται η κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων κατά μήκος του
κυρίως οδικού δικτύου, με τους περιορισμούς που αναφέρονται σε ώρες, μέρες,
εποχές και θέσεις και καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού
Δρυμού.
Επίσης εντός των ορίων της ζώνης αυτής, επιτρέπεται χωρίς επέκταση των
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων τους η λειτουργία των δύο υφιστάμενων
ορειβατικών καταφυγίων,

του κτιρίου περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Φορέα

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καθώς και η λειτουργία των εγκαταστάσεων
του ΣΕΓΑΣ για μαθητικές μόνο αθλητικές εκδηλώσεις.
Όλες οι παραπάνω χρήσεις και δραστηριότητες είναι δυνατόν να περιορίζονται
χρονικά και χωρικά, από τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εθνικού Δρυμού.
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Ζώνες Β1
Είναι ζώνες αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμού
και υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες επιτρέπεται η ανέγερση
αναψυκτηρίων, εστιατορίων, υπαίθριων ή ημιϋπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων
ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή.
Ζώνη Β2
Είναι ζώνη υψηλής προστασίας και καθορίζεται ως περιοχή υπαίθριας
αναψυχής και γεωργικής χρήσης εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών. Εντός της
ζώνης αυτής επιτρέπεται η ανέγερση ενός μικρού Δημοτικού Καταφυγίου και μιας
Δημοτικής εγκατάστασης πολιτιστικού – εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η χωροθέτηση
των ως άνω δημοτικών εγκαταστάσεων, γίνεται ύστερα από ειδική μελέτη και
εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά από
σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
Η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων επιτρέπεται με τους περιορισμούς
που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού.
Ζώνη Β3
Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιππικών
εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις οποίες επιτρέπεται η ανέγερση
αναψυκτηρίων, εστιατορίων, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιππικών εγκαταστάσεων, υπαίθριων ή ημιϋπαίθριων
καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενημέρωσης.
Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη για τη ζώνη
Β3 που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά από
σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ειδική μελέτη πρέπει να αναφέρεται σε έκταση
μεγαλύτερη των 200 στρ.
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Ζώνη Β4
Είναι ζώνη αναψυχής, υπαίθριου αθλητισμού, γεωργικής χρήσης εξαιρουμένων
των γεωργικών αποθηκών, και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εντός των οποίων
επιτρέπεται

η

κατασκευή

αναψυκτηρίων,

εστιατορίων,

υπαίθριων

αθλητικών

εγκαταστάσεων, υπαίθριων και ημιϋπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και
περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή.
Στο τμήμα της ζώνης Β4 που περιλαμβάνει το κτήμα Τατοΐου, όπως
οριοθετείται με το Ν. 2086/92 (Α’ 172) επιβάλλεται αποκλειστικά η χρησιμοποίηση
των υφιστάμενων κτιρίων του κτήματος μετά τις απαιτούμενες επισκευές και
διαρρυθμίσεις τους. Η χωροθέτηση χρήσεων στο ήδη υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό
για το τμήμα αυτό της Β4 εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του
Οργανισμού της Αθήνας μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ζώνη Δ1
Είναι ζώνη αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων.
Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων ιστορικής και
περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή και η λειτουργία αναψυκτηρίων, στα
ήδη υφιστάμενα βοηθητικά κτίρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.
Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη για όλη τη
ζώνη Δ1 που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού της Αθήνας
μετά από

γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Ζώνη Δ2
Είναι
διοργάνωσης

περιοχή

αναψυχής,

διεθνών

πολιτικών

πολιτισμού,
συμβουλίων,

φιλοξενίας

προσωπικοτήτων,

πνευματικών

εκδηλώσεων

και

εκθέσεων ειδικής θεματολογίας.
Εντός της ζώνης αυτής και εντός των υφιστάμενων μόνο κτιρίων είναι δυνατή
η εγκατάσταση μουσείου, η φιλοξενία προσωπικοτήτων, η διοργάνωση διεθνών
πολιτικών

συμβουλίων,

πνευματικών

εκδηλώσεων

και

εκθέσεων

ειδικής

θεματολογίας.
Ζώνη Δ3
Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γεωργίας και
κτηνοτροφίας εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών. Εντός της ζώνης αυτής και
εντός των υφισταμένων μόνο κτιρίων επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίων,
αναψυκτηρίων, μουσείου, χώρων εκθέσεων, ιππικών εγκαταστάσεων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, κτηνοτροφικών και γεωργικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ερευνητικού χαρακτήρα και υπαίθριων και ημιϋπαίθριων καθιστικών
για την περιβαλλοντική και ιστορική ενημέρωση.
Στις ζώνες Δ2 και Δ3 επιτρέπεται η επισκευή και διαρρύθμιση των
υφιστάμενων κτιρίων καθώς και οι επεμβάσεις και απολύτως απαραίτητες προσθήκες
για τη λειτουργία τους, που προβλέπονται από την αξιολόγησή τους ως διατηρητέων
κτιρίων ή μη. Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση, η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός
όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομής. Οι ως άνω
αναφερόμενες

επεμβάσεις

πραγματοποιούνται

δίχως

αύξηση

της

δομημένης

επιφάνειας και του όγκου των υφισταμένων κτιρίων, χωρίς αλλοίωση της μορφής και
της φυσιογνωμίας τους.
Στις ως άνω ζώνες Δ2 και Δ3 οι χρήσεις, οι δραστηριότητες και οι
εγκαταστάσεις, οι επισκευές, οι κατά τα άνω κριθείσες ως αναγκαίες προσθήκες ενός
έκαστου κτιρίου, εξειδικεύονται σε ολοκληρωμένη μελέτη που εγκρίνεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
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Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών μετά από
γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.
Ζώνη Γ1
Είναι ζώνη αναψυχής. Εντός αυτής επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων,
εστιατορίων, καφενείων και κτιρίων κατοικίας. Δεν είναι δυνατή η δόμηση του ενός
κτιρίων ανά έκαστο γήπεδο.
Ζώνη Γ2
Είναι η περιοχή του οικισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας.
Ζώνη Ε1
Η ζώνη αυτή αποτελεί το Πάρκο Κεραιών Ραδιοφωνίας- Τηλεόρασης.
Ζώνη Ε2
Είναι ζώνες τουρισμού, οι εγκαταστάσεις των οποίων έχουν καθοριστεί με τον
Ν. 3139/03 (Α’ 100) και για τις οποίες καθώς και για τις συνοδές αυτών, ισχύουν οι
διατάξεις του παραπάνω νόμου.
Ζώνη Ε3
Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις Κατασκηνώσεις Τραπέζης Ελλάδος.
Ζώνη Ε4
Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τη Λατομική περιοχή Ξηρορέματος, η οποία έχει
χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμόν 70966/3099/5.4.1996 (Β’ 403) Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Ζώνη Ε5
Είναι ζώνη γεωργικής γης εντός της οποίας είναι δυνατή, εφόσον δεν
υφίσταται κατάλληλος χώρος εκτός των ορίων προστασίας του ορεινού όγκου, η
εγκατάσταση νεκροταφείου της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου.
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2.9 Κοινωνικές συνθήκες της περιοχής
α) Πληθυσμός Δήμων και Κοινοτήτων στην περιοχή της Πάρνηθας
Ο πληθυσμός των Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στην
Πάρνηθα δίδονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

Δήμος Αχαρνών

77.679

39.739

37.940

2

Δήμος Άνω Λιοσίων

27.305

13.578

13.727

3

Δήμος Φυλής

2.702

1.383

1.319

4

Δήμος Αυλώνα

5.085

3.212

1.873

5

Δήμος Θρακομακεδόνων

4.876

2.429

2.447

6

Κοινότητα Κρυονερίου

2.708

1.366

1.342

7

Κοινότητα Αφιδνών

2.422

1.264

1.158

Πηγή: Στοιχεία ΕΣΥΕ απογραφής 2001
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και στους διευρυμένους πια
« καλλικρατικούς» δήμους τα στοιχεία έχουν ως εξής
Α/Α

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

Δήμος Αχαρνών

107.500

54.610

52.890

2

Δήμος Φυλής

46.150

23.070

23.080

3

Δήμος Ωροπού

33.530

18.450

15.080

4

Δήμος Διονύσου

40.170

19.490

20.680

Πηγή: Στοιχεία ΕΣΥΕ απογραφής 2011
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινότητα Κρυονερίου περιλαμβάνεται πλέον
στο Δήμο Διονύσου, ο Δήμος Αυλώνας στο Δήμο Ωροπού, ο Δήμος Θρακομακεδόνων
στο Δήμο

Αχαρνών και ο Δήμος Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Είναι γεγονός ότι εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, δεν
περιλαμβάνεται κανένας οικισμός, και δεν ασκείται καμία βιοτεχνική ή βιομηχανική
δραστηριότητα. Σε μικρή απόσταση όμως από τα όρια του Εθνικού Δρυμού έχουν
θεσμοθετηθεί οι βιομηχανικές ζώνες των Αχαρνών, του Κρυονερίου, των Άνω Λιοσίων
στις οποίες ασκείται εντονότατη βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα. Οι
οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός των ορίων του Δρυμού, αν
εξαιρεθεί η λειτουργία του Καζίνο της Πάρνηθας είναι μικρής σημασίας και
περιορίζονται σε ήπιες δραστηριότητες που επιτρέπονται στα προστατευόμενα δασικά
οικοσυστήματα.
Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τους Δήμους Αυλώνα, Αχαρνών
Φυλής και Άνω Λιοσίων προκύπτουν:
1) Το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία
απογραφής του 1991 είναι 1.598, 22.693, 1.042 και 7.793 άτομα αντιστοίχως, έναντι
1.319, 13.807, 675 και 11.753 ατόμων του 2001. Παρατηρήθηκε δηλαδή
σημαντικότατη αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε όλους τους παραπάνω
δήμους, που κυμάνθηκε από 8.886 στο Δήμο Αχαρνών έως 367 άτομα στο Δήμο
Φυλής για το 1991 και από 12.576 άτομα στο Δήμο Αχαρνών έως 407 άτομα στο
Δήμο Φυλής για το 2001.
2) Στους πρωτογενείς κλάδους της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών και αλιείας
απασχολούνται 1.004 άτομα το 1981 έναντι 1.000 ατόμων το 1991 και 1.342 ατόμων
το 2001, δηλαδή το 4,8%, το 3,018% και το 3,34% αντίστοιχα του συνόλου του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού των δήμων αυτών.
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Είναι γεγονός ότι όσον αφορά τη γεωργία προφανώς τα ποσοστά αυτά
αφορούν στο σύνολο των γεωργικών εκτάσεων των αντίστοιχων δήμων και όχι των
γεωργικών εκτάσεων του Δρυμού που είναι ελάχιστες.
3) Η απασχόληση στα ορυχεία είναι ελάχιστη και μόλις ανέρχεται κατά μέσο
όρο στο 1,01% το 1981 έναντι 0,68% το 1991 και έναντι 0,13% το 2001, σε όλους
τους δήμους.
4) Η βιομηχανία και η βιοτεχνία αποτελούν την κύρια απασχόληση στους
δήμους Αχαρνών και Άνω Λιοσίων με ποσοστό 31% και 28% αντίστοιχα για το 1981
έναντι 22,46% και 19,16% για το 1991 και έναντι 13,45% και 3,56% για το 2001,
ενώ στους υπόλοιπους Δήμους Φυλής και Αυλώνα τα ποσοστά αυτά είναι μικρότερα,
δηλαδή 20,74% και 15,16% για το 1981 έναντι 9,98% και 18,77% για το 1991 και
έναντι 0,19% και 1,29% για το 2001 αντίστοιχα. Παρατηρούμε και εδώ σημαντική
μείωση των απασχολούμενων στην βιομηχανία και τη βιοτεχνία.
5) Ο κλάδος της οικοδομής και τα δημόσια έργα απασχολούν μεγάλο τμήμα
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των παραπάνω δήμων, που φθάνει στο Δήμο
Φυλής το 35,36%, στο Δήμο Άνω Λιοσίων το 25,74%, στο Δήμο Αχαρνών το 19,51%
και στο Δήμο Αυλώνα το 18,20% για το 1981, έναντι 12,57%, 14,53%, 14,72% και
2,82% για το 1991 και έναντι 0,24%, 2,81%, 9,28% και 0,31% για το 2001
αντίστοιχα. Εδώ παρατηρούμε σημαντική μείωση των απασχολουμένων με τις
οικοδομές και τα Δημόσια έργα σ’ όλους τους δήμους.
6) Σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στο εμπόριο, τα
ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που φθάνει το 10% περίπου στους Δήμους Αχαρνών,
Φυλής και Άνω Λιοσίων, ενώ στο Δήμο Αυλώνα που είναι περισσότερο «αγροτικός»
είναι μόλις 3% για το 1981, έναντι 17,07% και 7,64% αντίστοιχα για το 1991 και
έναντι 19,5% και 0,46% αντίστοιχα για το 2001. Εδώ τουλάχιστον για τους τρεις
δήμους παρατηρούμε αύξηση των απασχολούμενων με το εμπόριο, τα ξενοδοχεία και
τα εστιατόρια.
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7) Οι μεταφορές και οι επικοινωνίες απασχολούν στο Δήμο Αυλώνα το 4%,
ενώ στους άλλους δήμους το 10% του εργατικού δυναμικού το 1981, έναντι 3,57%
και 7,5% το 1991 αντίστοιχα και έναντι 0,16% και 6,88% το 2001 αντίστοιχα.
Παρατηρούμε μείωση των απασχολούμενων στις μεταφορές και στις επικοινωνίες.
8) Στις λοιπές υπηρεσίες, που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον παρακάτω
πίνακα, απασχολείται σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού που φθάνει το
14,34% στο Δήμο Αχαρνών, το 13,34% στο Δήμο Αυλώνα, το 11, 75% στο Δήμο
Άνω Λιοσίων και το 6, 67% στο Δήμο Φυλής για το 1981, έναντι 17,8%, 31,23%,
18,94% και 27,54% για το 1991 αντίστοιχα και έναντι 12,3%, 0,63%, 0,8% και
5,57% για το 2001 αντίστοιχα. Παρατηρούμε μείωση των απασχολούμενων.
9) Στις τράπεζες, τον ηλεκτρισμό, στην ύδρευση απασχολείται περίπου το 1%
για τι 1981, 1,67% για το 1991 και 1,9% για το 2001. Παρατηρήθηκε μία αύξηση των
απασχολουμένων, αλλά το ποσοστό εξακολουθεί να είναι μικρό.
10) Τα άτομα που δε δήλωσαν κλάδο απασχόλησης στο Δήμο Αυλώνα
ανέρχονται στο 19,18%, στο Δήμο Άνω Λιοσίων στο 8,11%, στο Δήμο Αχαρνών στο
5,26% και στο Δήμο Φυλής στο 1,48% για το 1981, έναντι 13,89%, 11,66%,
12,44% και 7,01% αντίστοιχα για το 1991 και έναντι 0,17%, 0,1%, 6,58% και 1,9%
αντίστοιχα για το 2001. Παρατηρούμε μείωση των ατόμων που δεν δήλωσαν κλάδο
απασχόλησης μόνο στο Δήμο Αυλώνα για τη δεκαετία 1981 – 1991, ενώ για τη
δεκαετία 1991 – 2001 η μείωση φαίνεται και στο Δήμο Φυλής και στο Δήμο Αχαρνών.

Ιστορικά στοιχεία.
Η ονομασία του βουνού (στην καθαρεύουσα Πάρνης) είναι πανάρχαιη και έχει
προέλευση Πελασγική. Για τη σημασία του ονόματος υπάρχουν διάφορες εκδοχές,
που κλίνουν στο κοινό σημείο ότι η λέξη Πάρνης έχει σχέση με την έννοια του
μεγάλου σε ύψος βουνού. Παρόμοια προέλευση έχουν και τα ορεώνυμα Παρνασσός,
Πάρνων. Από την αρχαιότητα σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες, η Πάρνηθα δεν
ήταν απάτητο βουνό. Πλήθος ιστορικών μαρτυριών και αρχαιολογικών ευρημάτων
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μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατοικούνταν και ήταν πολυσύχναστη από τους
Μυκηναϊκούς ακόμα χρόνους. Στα αρχαία κείμενα η Πάρνηθα πρωτοεμφανίζεται το
423 π.Χ στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και έκτοτε εμφανίζεται συχνά σε διάφορες
ιστορικές αναφορές, όπως στον Ρόδιο κωμικό Αντιφάνη(405-333π.Χ), τον φιλόσοφο
Θεόφραστο (τέλη του 3ου αι. π.Χ) στον ιστορικό και γεωγράφο της αρχαιότητας
Στράβωνα (1Ος αι. π.Χ),καθώς και στον ονομαστό περιηγητή Παυσανία γύρω στο
150μ.Χόπου την αναφέρει στα «Αττικά» του. Την ίδια περίπου εποχή το βουνό
αναφέρεται και από τον σοφιστή Λουκιανό. Η Πάρνηθα επίσης αναφέρεται και κατά
τους Βυζαντινούς χρόνους ενώ στους νεότερους χρόνους, κατά τον 17 αιώνα αρχίζει
να εμφανίζεται και η ονομασία Οζάς για το βουνό. Επίσης πολλοί ξένοι περιηγητές του
17ου και 18ου αι. αναφέρονται στην Πάρνηθα.
Οι κάτοικοι της Αττικής από την πρώιμη αρχαιότητα είχαν εκτιμήσει τα
πλεονεκτήματα της εγκατάστασης στο βουνό της Πάρνηθας, επειδή οι πλαγιές της
πρόσφεραν τρεχούμενο νερό και είχαν πρόσφορο έδαφος για γεωργικές και
κτηνοτροφικές ασχολίες, ενώ άφθονο ήταν και το κάρβουνο που κατασκεύαζαν και
πουλούσαν στην αγορά της Αθήνας.
Στους κλασικούς χρόνους η περιοχή των Αχαρνών, όπως και όλων των γύρω
δήμων της Πάρνηθας και μέχρι το βόρειο τμήμα των Αθηνών υδροδοτούνταν από τα
νερά του Αχαρνικού Οχετού, ενός μεγάλου υδραυλικού έργου του 4ου αιώνα π.Χ. που
έφερνε τα τρεχούμενα νερά του Αχαρνικού Οχετού του βουνού στην πεδιάδα, για
αρδευτικούς λόγους.
Κατά την αρχαιότητα υπήρχαν πολλοί δήμοι και οικισμοί γύρω από την
Πάρνηθα, όπως της Αιθαλίας, των Μελαίνων, της Φυλής, της Κρωπίας, των Χαστιέων,
των Αχαρνών, των Παιονιδών, Της Δεκελείας των Αφιδνών και της Σφενδάλης. Πάνω
στην Πάρνηθα υπήρχαν και μικροί αγροτικοί οικισμοί, στη Φυλή, στο Μπόρσι, στο
Παλιοχώρι Ρουμάνι, στην Κούμπουλα κ.α». Η Πάρνηθα πέρα από το ενδιαφέρον που
παρουσιάζει ως ορεινό οικοσύστημα, έχει και ευρύτερο ενδιαφέρον, λόγω της
ύπαρξης μιας σειράς αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν μαρτυρίες όλης της
ιστορικής εξέλιξης της περιοχής
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Η Πάρνηθα ήταν αφιερωμένη στο Δία, που κατοικούσε πάνω στα όρη, όπου
μαζεύονται τα σύννεφα των καταιγίδων. Ο Παυσανίας αναφέρει στα «Αττικά» του ότι
στην Πάρνηθα υπήρχε χάλκινο άγαλμα του Παρνήθιου Δία και βωμός του Σημαλέου
Δία. Επίσης κατά τον ίδιο υπήρχε και άλλος βωμός του Δία που λατρευόταν άλλοτε
σαν όμβριος (γιατί ρύθμιζε τις βροχές) και άλλοτε σαν απήμιος (γιατί απομάκρυνε τα
κακά). Πριν μερικές δεκαετίες ανακαλύφθηκε από ανασκαφές στην

ψηλότερη

κορυφή της Πάρνηθας σ’ ένα μικρό λατρευτικό σπήλαιο, στρώμα στάχτης ύψους 2,20
μ. και πολλά αντικείμενα της Γεωμετρικής και της Αρχαϊκής περιόδου. Επίσης στο
φαράγγι

της Γκούρας βρίσκεται άλλο λατρευτικό σπήλαιο, το σπήλαιο του

Πανός και κατά τους αρχαίους Νυμφαίο γιατί εκεί λατρεύονταν ο Πάνας και οι
Νύμφες. Επίσης στη θέση Λυκότρυπα έχει βρεθεί ένας ασύλητος Μυκηναϊκός τάφος.
Ο όγκος της Πάρνηθας αποτελούσε το φυσικό προπύργιο της πόλης των
Αθηνών προς βορρά γι αυτό γύρω από τις δύο φυσικές διαβάσεις του βουνού
υπήρχαν αρκετά οχυρωματικά έργα. Αξιόλογα φρούρια ήταν της Φυλής, του
Κατσιμιδίου και της Δεκέλειας. Οι Αθηναίοι προκειμένου να επιθεωρούν τις κινήσεις
των λαών πέρα από τη Βοιωτία, είχαν εγκαταστήσει στις κορυφές προπύργια που
ήλεγχαν τις προσβάσεις στη Βοιωτία και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με φωτεινά
σήματα σε περίπτωση κινδύνου.

Αρχαία υδραγωγεία
Τα νερά της Αττικής ήταν πάντα λιγοστά, γι’ αυτό από την αρχαιότητα οι
κάτοικοι της κατασκεύασαν ένα θαυμαστό υδραγωγικό δίκτυο για τη μεταφορά των
πηγαίων νερών της Πάρνηθας. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε και τελειοποιήθηκε επί του
Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού, γι’ αυτό και το υδραγωγείο ονομάστηκε Αδριάνειο.
Δύο ήταν οι βασικοί κλάδοι στη Δυτική Αττική και ξεκινούσαν από την περιοχή
της Φυλής: α) το υδραγωγείο της Θοδώρας και β) το υδραγωγείο της Γιαννούλας.
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Το ρέμα της Θοδώρας διευθετήθηκε επί του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού
σε υδραγωγείο, που μετέφερε νερό στην πάσχουσα από λειψυδρία Ελευσίνα.
Σώζονται σήμερα ίχνη του.
Ένα άλλο σημαντικό υδραγωγείο ήταν ο αγωγός μεταφοράς των νερών του
ρέματος Γιαννούλας στον ελαιώνα της Αθήνας.
Στις νότιες υπώρειες της Πάρνηθας στην ίδια περιοχή επισημάνθηκε ένα αρχαιότατο
αρδευτικό δίκτυο του 4ου π.Χ. αιώνα, ο «Αχαρνικός οχετός» με κατεύθυνση Β – Ν (
Βαρυμπόμπη – Ψωρίλα, Δήμογλι, Αγίου Σωτήρα, Κόκκινος Μύλος).

Χριστιανικά μνημεία
Την αρχαιότητα διαδέχθηκε η Βυζαντινή εποχή. Ο φυσικός χώρος της
Πάρνηθας πάντα ενέπνεε τον άνθρωπο στην ενασχόληση του με το θείο.
Από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία είναι το μοναστήρι που είναι
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ονομάζεται «Παναγία των Κλειστών».
Βρίσκεται στη νότιο - νοτιοδυτική πλευρά, 4χλμ από το χωριό Φυλή και είναι
άγνωστο πότε χτίστηκε σίγουρα πάντως πριν τον 11ο αι. Βρίσκεται στη νότιο νοτιοδυτική πλευρά, 4χλμ από το χωριό Φυλή. Αρχικά ήταν αντρικό Μοναστήρι και
όταν ιδρύθηκε όλοι οι ασκητές που ασκήτευαν στις σπηλιές της περιοχής
συγκεντρώθηκαν εκεί.
Επίσης μέσα στην καρδιά της Πάρνηθας και κάτω από την Καραβόλα την υψηλότερη
κορυφή της, σ’ ένα απάνεμο τόπο με υψόμετρο 1000 μ. με την πηγή «αγίασμα» και
τη χιλιόχρονη καρυδιά που ξεράθηκε το 1955, σώζεται ακόμα το Καθολικό του
παλιού Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας, Μετόχι, της Μονής Πετράκη από το
1796 με σουλτανικό φιρμάνι και πατριαρχικό σιγίλιο.
Σε απόσταση 2 χλμ. από τη Φυλή σε υψόμετρο 470 μ. υπάρχει το αντρικό
μοναστήρι (Παλαιοημερολογιτών) των Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης που
ιδρύθηκε το 1961.
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Άλλα μνημεία είναι
1.

Στη νότια πλευρά της Πάρνηθας, βορειοδυτικά των Αχαρνών, σε υψόμετρο
510 μ. βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι Γέννησης της Θεοτόκου
Ντάρδιζας που ιδρύθηκε το 1969.

2.

Στις νότιες προσβάσεις της Πάρνηθας ήταν το Μετόχι της Αγίας Τριάδας με
δύο (2) εκκλησίες, τον Προφήτη Ηλία και το καθολικό «Άγιος Νικόλαος,
ο νέος», με τις σημαντικές του τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. Δυστυχώς ο
σεισμός κατάστρεψε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και τραυμάτισε
σοβαρά την εκκλησία του Προφήτη Ηλία, η οποία «επισκευάστηκε»
αυθαίρετα.

3.

Από τις διατηρούμενες εκκλησίες σημειώνεται αυτή του Αγίου Μερκουρίου

4.

Στη βορειοανατολική πλευρά των Θρακομακεδόνων η εκκλησία του Αγίου
Νικολάου, του 13ου αι.

5.

Δυτικά των Θρακομακεδόνων η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του
«Βουρδουμπά» στη περιοχή του Δήμου Αχαρνών, επίσης το ερημοκλήσι
του Αγίου Γεωργίου του Κεραμιδίου στο ρέμα Αγίου Γεωργίου στα 840μ.

6.

Νοτιότερα στα πρόβουνα της Πάρνηθας βρίσκεται η παλιά εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής στο Γκατζανά.

7.

Βαθιά στο δάσος της Πάρνηθας στη θέση Μόλα, από όπου περνάει ο
περιφερειακός δρόμος της Πάρνηθας, βρίσκεται ανακαινισμένο από το Υπ.
Γεωργίας το ερημοκλήσι του Αγίου Πέτρου

8.

Στο Λοιμικό σώζεται μία μικρή εκκλησούλα του Αγίου Γεωργίου με νότιο
πρόκτισμα – δωμάτιο για τους ξυλοκόπους, που διανυχτέρευαν εδώ
(υψόμετρο 770 μ

9.

Ακόμα βορειότερα σώζεται μέσα στο ίδιο δασόκτημα του Λοιμικού η
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα «πηγαδάκια». Παραμένει όρθιο ορόσημο
της μενιδιάτικης γης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 530 μ.

10. Στην πηγή Φυλής σημειώνεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που
αποτέλεσε ορμητήριο του Θρασύβουλου κατά την αρχαιότητα, εφόσον
βορειοανατολικά της πηγής υπήρχε το ξακουσμένο φρούριο.
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2.10 Σημασία του μελετώμενου δασικού χώρου από απόψεως άμεσου και
εμμέσου αξιοποιήσεώς τους
Η Πάρνηθα είναι ένα βουνό με ιδιαίτερο και μεγάλο ενδιαφέρον, και μάλλον
από τα πιο σημαντικά της Αττικής. Η μοναδικότητα και η σπουδαιότητα αυτή
οφείλεται τόσο στα στοιχεία του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
τα οποία σε συνδυασμό με την κοντινή απόσταση της περιοχής από το λεκανοπέδιο
της Αθήνας δημιουργούν ένα χώρο μοναδικής ομορφιάς και αξίας προσβάσιμο και
φιλικό στους επισκέπτες.
Όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον, τα σημαντικότερα στοιχεία του που
πρέπει να επισημανθούν είναι τα ακόλουθα:
1)

Αξιόλογη και ποικίλη γεωμορφολογία η οποία δημιουργεί τοπία μεγάλης
αισθητικής αξίας και δημιουργεί ποικίλους οικοτόπους.

2)

Ιδιαίτερα και μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά.

3)

Πλούσια δασοκάλυψη.

4)

Ύπαρξη ποικιλίας οικοτόπων, με σημαντικότερο το δάσος Κεφαλληνιακής
ελάτης.

5)

Παρουσία μεγάλου αριθμού ειδών αυτοφυούς χλωρίδας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ως προς την εξάπλωσή τους, τον πληθυσμό τους, τους βιοτόπους και την
κατάσταση διατήρησής τους. Η χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μπορεί
να χαρακτηριστεί ως μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες που υπάρχει στη χώρα
μας αφού αποτελείται περίπου από 1100 καταγεγραμμένα φυτά. Μερικά από
αυτά είναι ενδημικά όπως: Centaurea attica, Nepeta argolica sybsp. Argolica,

Scutellaria rupestris subsp. Parnassica. Πολλά από αυτά έχουν ενταχθεί σε
κάποια από τις κατηγορίες επικινδυνότητας που δίνει η IUCN (1982) και το Red
Data Book. Τέτοια είναι τα είδη: Consolida tenuissima (v), Erysimum atticum

(R), Onosma kaheiri (R), Sideritis raeseri subsp.attica (v), Aspenula pulvinaris
(v).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

82

6)

Παρουσία σπάνιων και απειλούμενων ειδών πανίδας. Σχετικά με την πανίδα που
χαρακτηρίζει την περιοχή, από τα είδη που έχουν καταγραφεί, 15 έχουν
χαρακτηριστεί ως απειλούμενα, 9 ως τρωτά, 4 ως σπάνια, ενώ έχουν
παρατηρηθεί 23 είδη πουλιών, 17 είδη θηλαστικών, 13 είδη ερπετών και
αμφιβίων που χαρακτηρίζονται ως αυστηρά προστατευόμενα είδη, σύμφωνα με
τη Σύμβαση της Βέρνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληθυσμοί του
ελαφιού (Cervus elaphus), που συναντώνται μέσα στον Εθνικό Δρυμό, αφού το
είδος αυτό εμφανίζεται σε πολύ μικρούς πληθυσμούς σε ελάχιστες περιοχές της
χώρας μας, ενώ στο παρελθόν ήταν εξαπλωμένο σε όλη σχεδόν τη χώρα.
Επίσης στην Πάρνηθα υπάρχουν διάσπαρτα

αξιόλογα και σε ορισμένες

περιπτώσεις μοναδικά πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, που σε συνδυασμό με
την πλούσια ιστορία της, αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την αξία της. Υπάρχουν
σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως αρκετοί αρχαίοι οικισμοί και φρούρια,
υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων, το σπήλαιο του Πανός

καθώς και θρησκευτικά

μνημεία όπως βυζαντινά εκκλησάκια, τα μοναστήρια του Αγ. Κυπριανού και της Ι.Μ.
Κλειστών κ.α.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άμεση επαφή του χώρου με το
αστικό περιβάλλον και τις ωφέλειες από τις κλιματικές επιδράσεις του δάσους, τις
προστατευτικές (αντιδιαβρωτικές και υδρονομικές) καθώς και από τις υγιεινές και
αισθητικές για τη ζωή του λεκανοπεδίου και των γύρω περιοχών μας οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι η προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της Πάρνηθας
είναι επιτακτική ανάγκη και άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής.

2.11 Διαστάσεις του κινδύνου πυρκαγιών
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς που διατρέχει ένα οικοσύστημα εξαρτάται από το
σύνολο των μόνιμων και μεταβλητών παραγόντων που καθορίζουν τον βαθμό
ευκολίας για την έναρξη, επέκταση, και κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Οι μόνιμοι
παράγοντες είναι αυτοί που παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι για μία συγκεκριμένη
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περιοχή όπως το κλίμα, η τοπογραφική διαμόρφωση, η έκθεση, το είδος της
καύσιμης ύλης κλπ.
Οι μεταβλητοί παράγοντες είναι αυτοί που μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα
ανάλογα κυρίως με τις καιρικές συνθήκες, όπως η υγρασία της καύσιμης δασικής
ύλης, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, θερμοκρασία, βροχές, ποσότητα,
συνέχεια και κατάσταση βλάστησης, πιθανές πηγές ανάμματος φωτιάς κλπ.
Στα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ο κίνδυνος πυρκαγιάς προέρχεται
κυρίως από ανθρώπινες ενέργειες είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Πυρκαγιές από
φυσικά αίτια π.χ. κεραυνούς δεν θεωρούνται πιθανές ή και να συμβούν κατά την
χειμερινή περίοδο δεν απειλούν σοβαρά το δάσος. Γενικά κατά την ξηροθερμική
περίοδο οποιαδήποτε εστία φωτιάς απειλεί σοβαρά το δάσος και ο κίνδυνος της
καταστροφής του παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από
τους μεταβλητούς παράγοντες της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής (άνεμος,
θερμοκρασία,

υγρασία),

αλλά

σε

γενικές

γραμμές

ο

κίνδυνος

μερικής

ή

ολοκληρωτικής καταστροφής του από πυρκαγιά κατά την ξηροθερμική περίοδο είναι
μεγάλος, καθώς και ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στις γειτονικές του δάσους
περιοχές. Το πρόβλημα των πυρκαγιών είναι εντονότερο στα χαμηλά υψόμετρα στα
οποία επικρατούν η Χαλέπιος πεύκη και τα αείφυλλα πλατύφυλλα και περιορίζεται
αισθητά στα μεγάλα υψόμετρα που κυριαρχεί η ελάτη. Με την έντονη διαχείριση των
πευκοδασών και των δασών των αείφυλλων πλατυφύλλων κατά το παρελθόν
(ρητίνευση, ανθρακοποιΐα, ασβεστοποιΐα, έντονη βοσκή) αφαιρούνταν μεγάλα ποσά
καύσιμης ύλης από τα δάση αυτά, με συνέπεια να περιορίζονταν σημαντικά τόσο ο
αριθμός των εκρηγνόμενων πυρκαγιών, όσο και οι καιόμενες κάθε φορά εκτάσεις.
Οι παραπάνω όμως δραστηριότητες έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως στα
περισσότερα πευκοδάση, με συνέπεια την αύξηση της καύσιμης ύλης σε τέτοιο
βαθμό, που τα δάση αυτά να καταστούν τις περισσότερες φορές αδιαπέραστα.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν κι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, εντός των
δασών αυτών όπως οικισμοί, εξοχικές κατοικίες, δίκτυα ηλεκτρισμού, διάνοιξη

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

84

πολλών δρόμων, αυξημένη κίνηση ανθρώπων και οχημάτων κ.τ.λ. που αύξησαν
κατακόρυφα τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών.
Ο κίνδυνος πυρκαγιάς οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερος κοντά στους οικισμούς,
σε δρόμους και γενικά όπου ασκούνται ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παράγοντες
που καθιστούν την περιοχή να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία πυροεπικινδυνότητας
είναι οι εξής:
•

Η σύνθεση της βλάστησης που αποτελείται από ξηροφυτικά και εύφλεκτα
είδη.

•

Οι μετεωρολογικοί παράγοντες (παρατεταμένο ξηρό και θερμό καλοκαίρι,
χαμηλή σχετική υγρασία, δυνατοί άνεμοι)

•

Το έντονο ανάγλυφο του εδάφους.

Φυσικά οι πυρκαγιές δεν έχουν

ως συνέπεια μόνο την καταστροφή της

βλάστησης, γιατί καταστροφή της βλάστησης σημαίνει ότι αφήνεται απροστάτευτο
το έδαφος στα νερά της βροχής με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών
φαινομένων και την παράσυρση του εδάφους προς χαμηλότερα υψόμετρα με τελικό
αποδέκτη τη θάλασσα. Η διάβρωση και η υποβάθμιση πλέον του οικοσυστήματος
είναι τότε γεγονός και μάλιστα μη αναστρέψιμο.
Στατιστικά: Από το 1913 έως και το 2019 σημειώθηκαν 484 πυρκαγιές στην
υπό μελέτη περιοχή της Πάρνηθας και κάηκαν συνολικά 292.270 στρ. δασών και
δασικών εκτάσεων.
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Γράφημα 1. Ποσοστό πυρκαγιών την περίοδο 1913-2019
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Γράφημα 2. Ποσοστό καείσας έκτασης την περίοδο 1913-2019

3. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αντιπυρική προστασία είναι τα έργα, τα μέτρα πρόληψης και οι δράσεις
αυξημένης ετοιμότητας τα οποία αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
και της καταστρεπτικότητας των δασικών πυρκαγιών.

3.1 Αρχές
1η:

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της

αντιπυρικής προστασίας του δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος.
Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με την άρση των αιτιών που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν
τις δασικές πυρκαγιές.
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2η:

Η έγκαιρη επισήμανση μιας πυρκαγιάς και ο εξ’ αρχής ακριβής

προσδιορισμός των σταθμολογικών της στοιχείων, αποτελούν τις προϋποθέσεις μιας
γρήγορης και αποτελεσματικής επεμβάσεως.
Ο στόχος επιδιώκεται με την οργάνωση ενός πλήρους συστήματος έγκαιρης
αναγγελίας.
3η:

Η κατάλληλη οργάνωση των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού

συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση. Αφορά την όλη
οργάνωση του μηχανισμού της καταστολής.
4η:

Η οργανωμένη δίωξη του εμπρηστή αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα

για τον έλεγχο της συχνότητας και καταστρεπτικότητας των πυρκαγιών.
Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με την άρτια οργάνωση και φύλαξη των δασών και την
οργανωμένη δίωξη των εμπρηστών και παίζει ένα σπουδαίο ανασταλτικό ρόλο στον
τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών.
5η:

Η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των προκατασταλτικών έργων

υποδομής και εργασιών αποτελεί θεμελιώδη υποδομή λειτουργίας της πρόληψης και
καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Οι στόχοι της προλήψεως και ιδιαίτερα της καταστολής, που είναι η ταχεία
επέμβαση στην πυρκαγιά και η αυξημένη ικανότητα κατασβέσεως μιας πυρκαγιάς σε
εξέλιξη, δεν είναι δυνατό να εκπληρωθούν αυτοτελώς, αλλά με την προϋπόθεση
πλήρους ανάπτυξης των προκατασταλτικών έργων και εργασιών.

3.2 Συντελεστές της αντιπυρικής προστασίας
Ο μηχανισμός της αντιπυρικής προστασίας είναι το αποτέλεσμα μιας
συνδυασμένης λειτουργίας τριών συντελεστών, δηλαδή της πρόληψης, της
προκαταστολής και της καταστολής. Στην εύρυθμη λειτουργία και των τριών αυτών
συντελεστών στηρίζεται και το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας που προτείνεται
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Α. Πρόληψη
Η πρόληψη είναι ο ιδεώδης στόχος της αντιπυρικής προστασίας και επιδιώκεται
κυρίως με δραστηριότητες που ανάγονται:
-Στην δημιουργία αντιπυρικών βιωμάτων, μέσω μιας αδιάκοπης πληροφόρησης και
διαπαιδαγώγησης του κοινού, προκειμένου να τους γίνει συνείδηση από τη νηπιακή
ηλικία η αντιπυρική συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η απεριόριστη
ποικιλία των μέσων και μεθόδων που διαθέτει η πληροφόρηση και γενικά η
διαπαιδαγώγηση.
- Στις δυνατότητες γενικά όλων των αρμοδίων φορέων να χειρισθούν θετικά

το

«Δασικό θέμα» προς όφελος και του «δάσους – φυσικού περιβάλλοντος» και του
κοινωνικού συνόλου με:
α. μια επιτυχή χωροχρονική ταξινόμηση της γης και των χρήσεων της,
β. την πρόβλεψη εύρυθμου και κατάλληλου προσωπικού,
γ. την πρόβλεψη επαρκούς και εκσυγχρονισμένου εξοπλισμού,
δ. συντονισμένη έρευνα των συντελεστών της προστασίας.

Β. Προκαταστολή
Η προκαταστολή περιλαμβάνει τα έργα και τις εργασίες που αυξάνουν την
αυτασφάλεια του δασικού χώρου και υποστηρίζουν την καταστολή, περιλαμβάνει
δηλαδή τα τεχνικά αντιπυρικά έργα ή την αντιπυρική διευθέτηση του δασικού χώρου.
Θα μπορούσε να μην αποτελεί συγκεκριμένο συντελεστή της προστασίας και να
περιλαμβάνεται στην πρόληψη γιατί, ή συντελεί στη μείωση της συχνότητας των
πυρκαγιών με ελάττωση της ευφλεκτικότητας και καυσιμότητας της βλάστησης ή
βοηθάει στην άμεση ή έμμεση αναχαίτιση μιας πυρκαγιάς σε εξέλιξη.
Παρόλα αυτά εξετάζεται σαν ιδιαίτερος συντελεστής της αντιπυρικής
προστασίας λόγω της συγκεκριμένης τεχνικής του υφής, της αλληλεξάρτησης και
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αλληλοεξυπηρέτησης του με ολόκληρο το αντικείμενο της δασοπονίας και του
μακροπρόθεσμου και δαπανηρού προγραμματισμού που απαιτεί.
Στη φάση λοιπόν της προκαταστολής γίνονται οι εξής ενέργειες :
-Δασοπονικά μέτρα
Τα δασοπονικά μέτρα συνίστανται στη διαχείριση ή διευθέτηση του δασικού χώρου
πριν και μετά την πυρκαγιά για το σκοπό της αντιπυρικής προστασίας. Τα βασικότερα
από τα οποία αφορούν:

α) Πυρασφαλιστική δομή των συστάδων
Προβλέπει δασοκομικούς και διαχειριστικούς χειρισμούς.

β) Διάσπαση της συνέχειας της δασικής βλάστησης
Με τη διάσπαση της δασικής βλάστησης επιδιώκεται η ενίσχυση της
αυτασφάλειας της συστάδας και αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία
δρόμων – αντιπυρικών ζωνών, στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών,
εδαφοπονικών μορφών και χρήσεων με αντιπυρικό χαρακτήρα.

-Τεχνικά έργα
Αναγκαία υποδομή για την αποτελεσματική δράση αποτελούν:

α) Οι δρόμοι. Χρειάζεται ένα οδικό δίκτυο που θα καλύπτει και το θέμα της
αντιπυρικής προστασίας παίρνοντας υπ’ όψιν τις

προδιαγραφές των δρόμων

αντιπυρικής προστασίας.

β) Οι δεξαμενές. Είναι αναγκαία η τοποθέτηση δεξαμενών για την αντιπυρική
προστασία, σε αριθμό και θέσεις που θα εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό
γρηγορότερη άφιξη και κατάσβεση, παίρνοντας υπ’ όψιν και την κατανομή τους στην
συνολική έκταση.
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γ) Πυροσβεστικοί κρουνοί. Τοποθετούνται σε θέσεις του οδικού δικτύου ανάλογα με
τις θέσεις των δεξαμενών και την υδροδότηση της περιοχής.

δ) Πυροφυλάκια. Θα χρησιμεύσουν για την έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία των
δασικών πυρκαγιών. Ανάλογα με την κατασκευή και με τις ειδικές ιδιότητές τους
διακρίνονται σε μόνιμα, προσωρινά και κινητά.

Γ. Καταστολή
Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον τρίτο συντελεστή της
αντιπυρικής προστασίας και συνίσταται στην οργάνωση επαρκών και κατάλληλων
μέσων και προσωπικού για τον σκοπό της γρήγορης και αποτελεσματικής επέμβασης.
Στόχοι της καταστολής είναι η ταχύτητα επέμβασης ώστε να προλαμβάνονται οι
πυρκαγιές από το ξεκίνημά τους και η αυξημένη ικανότητα κατάσβεσης μιας
πυρκαγιάς που εξελίσσεται. Αυτοί οι στόχοι για να εκπληρωθούν προϋποθέτουν
πλήρη ανάπτυξη της προκαταστολή. Για να διευκολυνθεί η άμεση επέμβαση σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα ήταν χρήσιμη η συγκρότηση εθελοντικών
ομάδων πολιτών.
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1 Υποδομές
α) Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Φορέα Διαχείρισης
Στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, (Λ.
Θρακομακεδόνων 131 – Αχαρνές, τηλ. 210 24 45 226) λειτουργεί Συντονιστικό
Κέντρο Προστασίας.
Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Κέντρου είναι να:
▪ Δέχεται κάθε είδους κλήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε περιστατικό
αφορά στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
▪ Μεταβιβάζει στις αρμόδιες περιφερειακές δασικές αρχές πληροφορίες για τα
περιστατικά που τις αφορούν (καταπατήσεις, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομίες,
λαθροθηρίες, κλπ).
▪ Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Δασική Υπηρεσία, Τοπική
Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού) για περιστατικά πυρκαγιάς.
▪ Συντονίζει τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση πρόληψης φορείς και τα
διαθέσιμα μέσα.
Το ωράριο λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας είναι 07:00 –
22:00 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου λειτουργεί όλο το 24ωρο.

β) Τηλεφωνικό κέντρο Δασαρχείου Πάρνηθας
Το τηλεφωνικό κέντρο του Δασαρχείου Πάρνηθας (τηλ. 210-2434061)
λειτουργεί καθημερινά και τις αργίες με ωράριο 7:00 – 22:00, στελεχώνεται από
προσωπικό του Δασαρχείου και δέχεται κλήσεις για οποιοδήποτε περιστατικό στην
περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (π.χ. καταπατήσεις, περιστατικά πυρκαγιάς,
λαθροϋλοτομίες, κλπ).
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γ) Υπάρχοντα Πυροφυλάκια
Τα πυροφυλάκια, αναλόγως της δομής και του πολλαπλού ή μη λειτουργικού
προορισμού τους, διακρίνονται σε μόνιμα και κινητά.
Εκτός από την έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία των δασικών πυρκαγιών και
την εν γένει υλωρική προστασία, πρέπει να χρησιμεύουν για κατοικία του υλωρικού
προσωπικού (δασοφύλακας, πυροφύλακας), για καταφύγιο εκδρομέων, για ξενώνες
δασικών υπαλλήλων κλπ.
Πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
γ1) Πυροφυλάκια μόνιμου τύπου:
Θα πρέπει να τοποθετούνται κατά κανόνα σε περίοπτες θέσεις, να είναι
μόνιμες κατασκευές (ανεξαρτήτως των υλικών κατασκευής τους, λίθινα, ξύλινα,
τσιμεντένια κ.τ.λ.), να μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους και για άλλους σκοπούς εκτός της επισημάνσεως
των πυρκαγιών. Η αρχιτεκτονική τους πρέπει να δένει αρμονικά με το περιβάλλον και
να εξυπηρετεί λειτουργικά τον πολλαπλό προορισμό του. Να είναι εφοδιασμένα με
κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνίσταται από διόπτρες μεγάλης ισχύος, χάρτη
κλίμακας 1:50.000 με συντεταγμένες, μεγάλο μοιρογνωμόνιο σε σταθερή βάση μαζί
με στόχαστρο ή τοπογραφική πυξίδα και ασύρματο για την αναγγελία, και τέλος να
είναι επανδρωμένο με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο.
Στην Πάρνηθα υπάρχουν δώδεκα μόνιμα πυροφυλάκια τα οποία είναι:
1. Στο Κατσιμίδι, σε υψόμετρο 849 μ.
2. Στην Κυρά, σε υψόμετρο 1160 μ.
3. Στο βουνό της Φυλής, σε υψόμετρο 912 μ.
4. Στην Σκίπιζα , υψόμετρο 1235 μ.
5. Στις κατασκηνώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (Μετόχι), για το διάστημα που
λειτουργούν οι κατασκηνώσεις, σε υψόμετρο 474 μ.
6. Στον Άγιο Αθανάσιο Τατοΐου, υψόμετρο 400 μ.
7. Στο Τατόι, πάνω από το Κρυονέρι, σε υψόμετρο 474 μ.
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8. Στην κορυφή Καραμανλή (Περιοχή Φυλής) σε υψόμετρο 931 μ.
9. Στην Αλογοράχη σε υψόμετρο 726 μ.
10. Στη Μόλα σε υψόμετρο 1090 μ.
11. Στη Ντράσιζα σε υψόμετρο 593 μ.
12. Στο Κορακοβούνι, σε υψόμετρο 582 μ., το οποίο είναι εκτός ορίων του Δρυμού,
αλλά εφάπτεται με τα όριά του και έχει μεγάλη ορατότητα στην Βόρεια
Πάρνηθα.
Τα υπάρχοντα πυροφυλάκια φαίνονται στο χάρτη της Υπάρχουσας Αντιπυρικής
Προστασίας.
γ2) Πυροφυλάκια κινητού τύπου
Με τον όρο πυροφυλάκια κινητού τύπου, εννοούμε οχήματα που περιπολούν
σε περίοπτες θέσεις και ελέγχουν οπτικώς ορισμένο τομέα. Τα οχήματα που
περιπολούν στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο
Δασαρχείο Πάρνηθας, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στους
όμορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, περιπολίες κάνει ο Ελληνικός
Στρατός και οι εθελοντικές οργανώσεις.
Κύριοι άξονες περιπολίας πρέπει να είναι:
▪ Θέα – Κατσιμίδι - Αγ. Μερκούριος
▪ Βαρυμπόμπη – Μαχούνια – Κρυονέρι
▪ Φυλή - Πηγή Φυλής – Κλημέντι – Μπόρσι
▪ Μαλακάσα – Αυλώνας – Βούτημα
▪ Μετόχι – Κεραμίδι
▪ Μετόχι – Κατερίνιζα – Ι.Μ. Κυπριανού
▪ Αγ. Τριάδα – Μόλα

δ) Δεξαμενές – Κρουνοί
Περιφερειακά του Εθνικού δρυμού υπάρχουν πολλά υδροστόμια. Μέσα στο
όρος της Πάρνηθας υπάρχουν 74 δεξαμενές (μεταλλικές, τσιμεντένιες, πλαστικές),
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συμπεριλαμβανομένων των 6 ελικοπτέρων που προστέθηκαν τον Αύγουστο του
2013, καθώς και αρκετοί κρουνοί και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ένα μεγάλο δίκτυο
κρουνών 56 στο σύνολο εκ των οποίων οι 44 είναι σε λειτουργεία και δυο λίμνες για
Ε/Π.
Οι θέσεις των δεξαμενών φαίνονται στο χάρτη της Υπάρχουσας Αντιπυρικής
Προστασίας.

ε) Δασικό οδικό δίκτυο – Αντιπυρικές ζώνες
Το οδικό δίκτυο προσφέρει αντιπυρική προστασία και διάσπαση της συνέχειας
της δασικής βλαστήσεως, όπως επίσης και προσπέλαση των πυροσβεστικών
οχημάτων και μεταφορά του προσωπικού.
Εκτός των πλεονεκτημάτων που μας δίνει η ύπαρξη ενός οδικού δικτύου στην
περιοχή, έχει και πολλά μειονεκτήματα, όπως η διατάραξη της άγριας πανίδας, η
ρύπανση του χώρου από διάφορα σκουπίδια και η αύξηση του κινδύνου εκδηλώσεως
πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, η δασική υπηρεσία έχει κλείσει κάποιους δρόμους με
σιδερένιες μπάρες, σύμφωνα με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίες βρίσκονται στο Παράρτημα ΙV.
Το υπάρχον δασικό δίκτυο φαίνεται στους χάρτες.
στ) Καθαρισμοί βλάστησης
Κάθε χρόνο πριν την έναεξη της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιούνται
εργασίες καθαρισμού της παρεδαφιαίας βλάστησης και αποκλάδωσης στην περιοχή
του Τατοΐου και συγκεκριμένα στους περιβάλλοντες χώρους των κτιρίων, στους
χώρους αναψυχής, στα διάκενα και στις εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις για τη
μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και διάδοσης πυρκαγιών.
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4.2 Εξοπλισμός
α)

Σύστημα

πυρανίχνευσης

(S.H.E.P.

–

Station

of

Human

&

Environmental Protection)
Από τις αρχές του 2014 έχει ξεκινήσει και ολοκληρώθηκε το 2020, η εγκατάσταση
συστήματος πυρανίχνευσης σε οκτώ καίριες θέσεις του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
στην περιοχή Τατοΐου με τη χορηγία ιδιωτικών εταιριών.Οι οκτώ (8) θέσεις είναι: 1)
Πλάτανος, 2) Πύλη Βασιλικών Ανακτόρων, 3) Πάνω από τα Βσιλικά Ανάκτορα, 4)
Μπάρα Κατσιμιδίου(Μαχούνια), 5) Κλειδί, 6) Δίπλα από την ταφέρνα Χάνι 7)
Ντρίζα(χώρο αναψυχής) και 8) Ντρίζα(πλάτωμα).
Το σύστημα αποτελείται από:
•

Το επιχειρησιακό κέντρο εποπτείας, το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Φορέα
Διαχείρισης. Το προσωπικό που επανδρώνει το σταθμό επεξεργάζεται τις
πληροφορίες που έρχονται από το δίκτυο των σταθμών και προβαίνει στις
προβλεπόμενες ενέργειες. Για την αδιάλειπτη λειτουργία του επιχειρησιακού
κέντρου εποπτείας έχουν προβλεφθεί συστήματα, ώστε ο σταθμός να
συνεχίσει να είναι σε λειτουργία και κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως
διακοπές ρεύματος, υπερτάσεις και κακόβουλες ενέργειες. Το κέντρο
αποτελείται από: κεντρικό υπολογιστή, οθόνη, πρόγραμμα για τη λειτουργία
του υπολογιστή με το δέκτη, πρόγραμμα για την προβολή σε οθόνη του
τοπογραφικού χάρτη με τα στίγματα των σταθμών SHEP, UPS για την
αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, δέκτη και κεραία λήψης των σημάτων.

•

Υπαίθριους αυτόνομους σταθμούς οι οποίοι τοποθετούνται πάνω σε ιστούς
καθαρού ύψους 4 μέτρων. Οι πληροφορίες που στέλνουν οι σταθμοί είναι:
-

24ωρο test λειτουργίας

-

Πυρκαγιά

-

Σβήσιμο της φωτιάς
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-

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

-

Ανίχνευση κλοπής

Ο υπαίθριος σταθμός διαθέτει επίσης κομβίο έκτακτης ανάγκης για άμεση
συνομιλία με το επιχειρησιακό κέντρο και ερμάριο έκτακτης ανάγκης με ειδικές
προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας, ώστε μετά από εντολή του
επιχειρησιακού κέντρου να ανοίγει αυτόματα και να παρέχει πυροσβεστικό και
φαρμακευτικό υλικό.
•

Αναμεταδότης σήματος. Ο τοπικός αναμεταδότης τοποθετείται πάνω σε ιστό
καθαρού ύψους 4 μέτρων και δέχεται όλα τα σήματα από το δίκτυο των
ανιχνευτών φλόγας και τα στέλνει στο επιχειρησιακό κέντρο εποπτείας. Η
σωστή λειτουργία του ελέγχεται και αυτή από το σύστημα όλο το 24ωρο.

β) Οχήματα
▪ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Ο Φορέας Διαχείρισης
διαθέτει δώδεκα (12) οχήματα άμεσης επέμβασης 4x4 με αυτόματο
πυροσβεστικό σύστημα και δεξαμενή, δύο (2) βυτιοφόρα 10 τόνων, τέσσερα
(4) Jeep και δύο (2) πούλμαν. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ο
Φορέας διαθέτει κάποια από τα οχήματα άμεσης επέμβασης στις οργανώσεις
(εθελοντικές και μη) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πάρνηθας
στα πλαίσια της πυροφύλαξης και προστασίας. Ο αριθμός των οχημάτων θα
καθοριστεί βάσει των αναγκών και των υπαρχόντων οχημάτων μετά από
σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
▪ Δασαρχείο Πάρνηθας: Το Δασαρχείο της Πάρνηθας έχει στη διάθεση του
τέσσερα (4) Jeep, ένα (1) πούλμαν, δύο (2) μοτοσικλέτες και ένα (1)
ημιφορτηγό.
▪ Πυροσβεστικό Σώμα: Η περιοχή του Εθνικού Δρυμού καλύπτεται από
τέσσερις Πυροσβεστικούς σταθμούς με αρκετά οχήματα διαφόρων τύπων.
▪ Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας(ΣΕΑΔ): Διαθέτει ένα (1)
πυροσβεστικό όχημα Α τύπου χωρητικότητας 800 λίτρων, δύο πυροσβεστικά
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οχήματα Β τύπου χωρητικότητας 2.500 λίτρων και ένα(1) πυροσβεστικό
όχημα Γ τύπου χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Τα οχήματα φέρουν πλήρη
εξοπλισμό για αντιμετόπιση δσικών πυρκαγιών.
▪ Όμιλος Φίλων του Δάσους: Διαθέτει έξι (6) Πυροσβεστικά οχήματα.
▪ Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Διαθέτει ένα (1) πυροσβεστικό
όχημα 4x4, με αντλητικό συγκρότημα 600 lt, πλήρως εξοπλισμένο για
δασοπυρόσβεση (με σωλήνες, αυλούς, επινώτιους πυροσβεστήρες, σκαπτικά
εργαλεία, κλπ.).
▪ Σύνδεσμος Πάρνηθας: Διαθέτει τέσσερα (4) μικρά πυροσβεστικά οχήματα
χωρητικότητας 1.000 λίτρων, δύο (2) επιβατικά, ένα (1) όχημα 4χ4 και ένα
(1) ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη.
▪ ΕΠΟΣ Φυλής: ένα (1) όχημα 4χ4 τύπου Jeep
▪ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
Δήμος Αχαρνών: Δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 500 λίτρων
και δύο (2) υδροφόρες δέκα (10) τόνων εκάστη.
Δήμος Διονύσου):Οκτώ (8) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 0,5τ.,
ένα (1) υδροφόρα πυροσβεστικό χωρητικότητας 0,6τ., δύο (2) υδροφόρα
πυροσβεστικά

χωρητικότητας

1τ.,

ένα

(1)

υδροφόρα

πυροσβεστικό

χωρητικότητας 1,3τ., τρία (3) υδροφόρα πυροσβεστικό χωρητικότητας 2τ.,
δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 2,5τ., δύο (2) υδροφόρα
πυροσβεστικά

χωρητικότητας 4τ., δύο (2) υδροφόρα

πυροσβεστικά

χωρητικότητας 5τ., δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 6τ.
(υπό επισκευή το ένα) , δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας
7τ., ένα (1) υδροφόρα πυροσβεστικό χωρητικότητας 8τ., ένα (1) υδροφόρα
πυροσβεστικό χωρητικότητας 10τ., δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά
χωρητικότητας 12τ. (υπό επισκευή),ένα (1) υδροφόρα πυροσβεστικό
χωρητικότητας 20τ. (υπό επισκευή), δύο (2) μεταφορικά οχήματα, δύο (2)
μικροί φορτωτές και επτά (7) μεσαίοι φορτωτές.
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γ) Σκαπτικά μηχανήματα:
▪ Όμιλος Φίλων του Δάσους: Διαθέτει ένα όχημα τύπου bomcat.
▪ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
Δήμος Αχαρνών: Διαθέτει δύο (2) JCΒ(μπουλντόζες) και δύο (2) ανοιχτά
φορτηγά.
ΣΥΝΠΑ : Διαθέτει ένα (1) JCB
Ιδιώτες: Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μηχανημάτων που διαθέτουν
ιδιώτες.
Δεν μας δόθηκε ενημέρωση από τους Δήμους Φυλής και Αυλώνας
δ) Λοιπός εξοπλισμός
▪ Αλυσοπρίονα:
Φορέας

Διαχείρισης

Εθνικού

Δρυμού

Πάρνηθας:

Διαθέτει

τρία

(3)

αλυσοπρίονα.
Δασαρχείο Πάρνηθας: Διαθέτει επτά (7) αλυσοπρίονα.
Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Έχουν δύο (2) αλυσοπρίονα.
Δήμος Διονύσου (Εθελοντικές Ομάδες): Διαθέτει δεκατρία (13) αλυσοπρίονα
και δύο (2) δισκοπρίονα.
Σύνδεσμος Πάρνηθας: Έχει πέντε (5) χορτοκοπτικά μηχανήματα.
. Φορητές αντλίες:
Δήμος Διονύσου (Εθελοντικές Ομάδες): Διαθέτει μία (1) φορητή αντλία με
ικανότητα άντλησης 230 l/min, δύο (2) φορητές αντλίες με ικανότητα
άντλησης 250 l/min, πέντε (5) φορητές αντλίες με ικανότητα άντλησης 650
l/min, μια (1) φορητή αντλία με ικανότητα άντλησης 800 l/min, δεκαοκτώ
(18) φορητές αντλίες με ικανότητα άντλησης 1000 l/min, τρεις (3) φορητές
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αντλίες με ικανότητα άντλησης 1100 l/min και μια (1) φορητή αντλία με
ικανότητα άντλησης 25 m³/h.
▪ Πυροσβεστήρες επινώτιοι:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Έχει (πενήντα) 50
επινώτιους πυροσβεστήρες.
Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Έχουν δώδεκα (12) επινώτιους
πυροσβεστήρες
▪ Λοιπά (ασύρματοι, διόπτρες, πυξίδες κλπ.):
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Έχει πέντε (5) ασυρμάτους,
τέσσερα (4) GPS είκοσι μια (21) πυξίδες, πέντε (5) κιάλια, τρείς (3) διόπτρες,
τσάπες, φτυάρια και πριόνια.
Δασαρχείο Πάρνηθας: Έχει ένα (1) θαμνοκοπτικό, πέντε (5) πυξίδες, και
είκοσι τρεις (23) ασυρμάτους.
Όμιλος Φίλων του Δάσους: Έχει κέντρο επικοινωνιών και δορυφορικό
πρόγραμμα παρακολούθησης και είναι συνδεδεμένος με το Πυροσβεστικό
Σώμα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με το Σύστημα Tetra.
Επίσης έχει στολές, υποδήματα, κράνη, γάντια, γυαλιά, μάσκες προσώπου
μάσκες καπνού και φακούς.
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής: Διαθέτει ένα (1) ζευγάρι κιάλια.
Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Έχουν δεκατρείς (13) φορητούς
ασύρματους και δύο (2) ασυρμάτους βάσεως με αδειoδοτημένη από την
ΕΕΤΤ συχνότητα, τέσσερα (4) εξοπλισμένα φαρμακεία και υλικά διάσωσης
(φορείο, σχοινί διάσωσης), δώδεκα (12) κιάλια, είκοσι έξι (26) πυξίδες, ένα
(1) κλισίμετρο, δύο (2) ψηφιακά θερμόμετρα, είκοσι (20) φακούς κεφαλής,
τριάντα επτά (37) σακίδια μεταφοράς υλικού, τρία (3) GPS, τριάντα επτά
(37) πλήρη σύνολα ατομικού εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης ορεινών
περιοχών (κράνος, φακός, στολή nomex, αντιπυρικά γάντια, ζώνη, τσεκούρι
ή πτυοσκάπανο, πριόνι, ατομικό σακίδιο), είκοσι πέντε (25) αντιπυρικές
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σκηνές, είκοσι πέντε (25) τσάπες, δύο (2) φτυάρια και δύο (2)
τσεκουρότσαπες.
ΣΥΝΠΑ: Διαθέτει ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη και πέντε
χορτοκοπτικά μηχανήματα.
Δήμος Διονύσου (Εθελοντικές Ομάδες): Διαθέτει εκατό εβδομήντα επτά
(177) σωλήνες πυρόσβεσης μήκους 20μ. διαμέτρου 25mm(1``), εκατό
πενήντα επτά (157) σωλήνες πυρόσβεσης μήκους 15μ. διαμέτρου 45mm(1
¾``), εβδομήντα έξι (76) σωλήνες πυρόσβεσης μήκους 10μ. διαμέτρου
65mm(2 1/3``), είκοσι οκτώ (28) αυλοί προπετάσματος/ με δικλείδα 25mm,
τράντα ένα (31) αυλοί προπετάσματος/ με δικλείδα 45mm, τέσσερις (4)
αυλοί προπετάσματος/ με δικλείδα 65mm, δύο (2) αυλοί αφρου 45mm, δέκα
(10) δίκρουνα 45mm σε 2*25mm, δεκατρία (13)

δίκρουνα 65mm σε

2*45mm, ένα (1) τρίκρουνα 65mm σε 2*25mm+ 1*45mm και ένα (1)
τρίκουνα 65mm σε 2*45mm+1*65mm, είκοσι ένα (21) κλειδιά υπέργειων
υδροστομείων, τρία (3) φορεία μεταφοράς τραυματιών τύπου scoop/board,
είκοσι ένα (21) φακοί , δεκα τέσσερις (14) λοστούς διάριξης τύπου haligan,
δέκα

(10)

κράνοι

πυρόσβεσης,

σαράντα

εννιά

(49)

κράνοι

δασοπυρόσβεσης/διάσωσης, δέκα (10) αδιάβροχες στολές, έντεκα (11)
γαλότσες πλημμυρών, δεκατρίς (13) επενδύτες πυρκαγιάς τράντα τρεις (33)
φορητοί πομποδέκτες και

τρεις

(3) βενζινοκίνητους

μηχανολογικούς

εξοπλισμούς-Η/Ζ.
Σημείωση: Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Ν. Φιλαδέλφειας, η
Κοινότητα Αφιδνών, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ιποκκράτειου Πολιτείας, ο
Δήμος Φυλής, και ο Δήμος Ωρωπού(Περιοχή Αυλώνας) δεν μας ενημέρωσαν
για τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα διαθέσουν για την αντιπυρική
προστασία 2020 του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
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4.3 Διαθέσιμο προσωπικό
▪ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Στο Φορέα Διαχείρισης το
διαθέσιμο προσωπικό για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο είναι τέσσερις
(4) Δασολόγοι, τρεις (3) Δασοπόνοι, εφτά (7) Ειδικοί Δασικής Προστασίας,
τρεις (3) Οδηγοί, ένα (1) τεχνικό ηλεκτρινικό υπολογιστών, ένα λογιστή (1)
και δύο (2) δασεργάτες.
▪ Δασαρχείο Πάρνηθας: Το προσωπικό του Δασαρχείου της Πάρνηθας
αποτελείται από δύο (2) Δασολόγους, τέσσερις (4) Δασοπόνους, έντεκα
(11) Δασοφύλακες , δύο (2) Οδηγούς, τρείς (3) Γραματείς και ένα (1) Τεχν.
Δομ. Έργων.
▪ Πυροσβεστικό Σώμα: Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που
υπάρχει στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς που επιτηρούν την Πάρνηθα είναι
το μόνιμο προσωπικό που ενισχύεται από προσωπικό της 1ης ΕΜΑΚ και της
Διοίκησης Αθηνών και εποχιακό προσωπικό που θα προσληφθεί.
▪ Δήμος Αχαρνών: Το ανθρώπινο δυναμικό τους είναι πέντε (5) υπάλληλοι
▪ Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας(ΣΕΑΔ): Το ανθρώπινο
δυναμικό της ανέρχεται σε εκατό (100) μέλη.Τα εξήντα (60) διαθέτουν
Πιστοποίηση Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης από την Π.Α.του Π.Σ και
δεκαεννέα (19) έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη Π.Σ.
▪ Εθελοντική ομάδα Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου: Το ανθρώπινο δυναναμικό
της αποτελείται από πενήντα δυο (52) άτομα εγγεγραμμένα-ενεργά και
σαράντα (40) άτομα πιστοποιημένα από την Π.Α. του Π.Σ.
▪ Όμιλος Φίλων του Δάσους: Η ομάδα πρόληψης και καταστολής αποτελείται
από 37 άτομα.
▪ Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Ο αριθμός των μελών της Ομάδας
Δασοπυρόσβεσης αποτελείται από 35 άτομα.
▪ Μ.Α.Κ.Ι.Π (Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας)
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Διαθέτει εξήντα δύο (62) ενεργά μέλη καταστολής εκ των οποίων οι είκοσι
δύο (22) έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το Π.Σ. και δεκαεννέα (19) έχουν κάνει
τις ενέργειες που χρειάζονται για να πιστοποιηθούν από το Π.Σ..
▪ Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Διάσωσης Βαρυμπόμπης: Σύμφωνα με
το 072/20-03-2020 έγγραφό της στο Φ.Δ.Ε.Δ.Π., για την αντιπυρική περίοδο
2020 θα παραμείνει σε αδράνεια και μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης θα
κινηθούν ορισμένα μέλη για βοήθεια με ίδια μέσα.
▪ ΕΠΟΣ Φυλής: 80 εθελοντές πυροφύλακες.
▪ Δήμος Διονύσου : Το προσωπικό που θα προσλάβει με τετράμηνη σύμβαση
για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2020 είναι, έξι (6)
οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, οτώ (8) εργάτες δασοπυρόσβεσης, δύο
(2) πυροφύλακες και δύο (2) χειριστές Μ.Ε.

4.4 Εθελοντισμός
Ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόληψη, τον εντοπισμό
των δασικών πυρκαγιών και την υποβοήθηση στην κατάσβεση, όπως έχει
επισημανθεί και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστός συντονισμός και
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Ο Φορέας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του ανέθεσε ρητά ο νομοθέτης
προσπαθεί να προωθήσει τη συντεταγμένη και οργανωμένη δράση των φορέων που
παρεμβαίνουν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με σκοπό την
προστασία της.
Στη Πάρνηθα δραστηριοποιούνται αρκετές εθελοντικές ομάδες (ΟΜΙΛΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ – ΕΔΑΣΑ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ
–

Ε.Ο.Δ.Δ.

–

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-

Μ.Α.Κ.Ι.Π

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ν.

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

–

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΑΔΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ «ΦΕΛΛΕΥΣ» - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) και
αρκετοί μεμονωμένοι εθελοντές. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την προσφορά εθελοντικής εργασίας στον Εθνικό Δρυμό και ιδιαίτερα
στον τομέα της προστασίας έχει αυξηθεί μετά την πυρκαγιά του 2007.
Η αφετηρία της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας με εθελοντικές οργανώσεις τοποθετείται το 2007. Αφού αξιολογήθηκε η
εμπειρία που αποκτήθηκε το 2007 και αντιμετωπίστηκαν οι όποιες δυσκολίες είχαν
προκύψει, συνεχίστηκε η συνεργασία από το 2008 έως σήμερα.
Οι κύριοι άξονες που θέτει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
είναι:
▪

Συντονισμός όλων των εθελοντικών ομάδων, σε θέματα πρόληψης δασικών
πυρκαγιών, από το Φορέα Διαχείρισης.

▪

Στελέχωση

των

μόνιμων

πυροφυλακίων

με

εβδομαδιαίο

υπεύθυνο

προγραμματισμό.
▪

Εκπαίδευση των εθελοντών σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και σε
θέματα δασοπροστασίας.

▪

Εκπαίδευση όλων των εθελοντικών ομάδων σε θέματα πρώτων βοηθειών από
τον Ερυθρό Σταυρό.

▪

Εξοπλισμός των εθελοντών με διακριτικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητά τους.

▪

Ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων με εξοπλισμό και καύσιμα κίνησης των
οχημάτων.

4.5 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Περιλαμβάνει την έκδοση φυλλαδίων, αφισών και τη μετάδοση διαφημίσεων
(στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο) οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση
του κοινού ως προς την αξία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, τα αίτια και τις
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συνέπειες από ενδεχόμενη πυρκαγιά και κυρίως τους τρόπους πρόληψης εκδήλωσης
πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας την ατομική ευθύνη όλων των πληθυσμιακών ομάδων
στην αποφυγή πρόκλησης εστιών φωτιάς.
Σημαντική είναι η πραγματοποίηση σεμιναρίων στα σχολεία και εκπαιδευτικών
επισκέψεων στον Εθνικό Δρυμό, με σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
Πυροφυλάκειο Κατσιμιδίου
Είδος εργασίας
Συντήρηση του εξωτερικού και εσωτερικού επιχρίσματος (σοβάτισμα) καθώς και
ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας.
Επισκευή της εξωτερικής δίφυλλης μεταλλικής πόρτας
Επισκευή της εξωτερικής περίφραξης
Επισκευή εξωτερικού φωτισμού περιμετρικά του κτηρίου
Συντήρηση γείωσης και αλεξικέραυνης προστασίας.
Συντήρηση και προσθήκες (ρελέ, λαμπτήρες, ρευματολήπτες κ.λ.π.) στην εσωτερική
ηλεκτρολογική εγκατάσταση προκειμένου να καταστεί σύμφωνη με το ΕΛΟΤ HD
384.
Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας, νεροχύτη και ντουλαπιών.
Συντήρηση ειδών υγιεινής καθώς και έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης του
κτηρίου.
Πυροφυλάκειο Κυράς
Είδος εργασίας
Συντήρηση του εσωτερικού επιχρίσματος (σοβάτισμα) καθώς και ελαιοχρωματισμό
εσωτερικά.
Έλεγχος – επισκευή διαρροών ύδατος κεραμοσκεπής και κουφωμάτων
Έλεγχος και συντήρηση γείωσης και αλεξικέραυνης προστασίας.
Πυροφυλάκειο Φυλής
Είδος εργασίας
Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο)
Αντικατάσταση ή επισκευή σκεπής καθώς και πρόβλεψη ανθρωποθυρίδας για την
επισκευή – συντήρηση του εξοπλισμού οροφής.
Αντικατάσταση παραθύρων με υλικά που προσφέρουν θερμομόνωση και
ηχομόνωση.
Σκίαστρα παραθύρων.
Ηλιακό σύστημα γεννήτριας ρεύματος (φωτοβολταϊκά πάνελ) με σταθεροποιητή
τάσεως και μπαταρία για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών και φωτισμό.
Φωτεινή σήμανση εμποδίων για την προστασία της αεροπλοΐας.
Εξωτερική μόνωση του κτιρίου
Εσωτερική συντήρηση κι ελαιοχρωματισμός.
Πόρτα ασφαλείας βαρέως τύπου
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
Eπισκευή και ενίσχυση του Δασοφυλακείου Βαρυμπόπης. Λόγω των σεισμών
απαιτείται ενίσχυση της κατασκευής (στατικά) αλλαγή στέγης, κουφώματα κτλ. Λόγω
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θέσης κρίνεται απαραίτητη η επαναλειτουργία του για την αποτελεσματικότερη
επιτήρηση της περιοχής στα πλαίσια πρόληψης επέκτασης δασικών πυρκαγιών.

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης
μας συντάσσεται μελέτη όπου προβλέπονται όλα τα απαραίτητα έργα και εργασίες για
την εξασφάλιση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών οδών
Τα παραπάνω έργα και εργασίες θα πραγματοποιηθούν εφόσον διατεθούν
οι ανάλογες πιστώσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΑ
2014-2020
Στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, του υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων» το Δασαρχείο Πάρνηθας πρότεινε την ένταξη τριών έργων .
Συγκεκριμένα :
1) Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας περιοχή
«Κιθάρα Τατοίου». Αφορά προληπτικές δασοκομικές εργασίες μετριάσεως και
απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης με ταυτόχρονη διαφοροποίηση της δομής του
δάσους με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι εργασίες
θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του κεντρικού δασικού οδικού δικτύου της
περιοχής σε συνολική έκταση 477,000 στρεμμάτων εκατέρωθεν δασικών δρόμων
συνολικού μήκους 11.940 μέτρων και σε μέγιστο βάθος είκοσι μέτρων.
2) Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας περιοχή
«Φυλή – Άνω Λιόσια – Αχαρνές». Αφορά προληπτικές δασοκομικές εργασίες
μετριάσεως και απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης με ταυτόχρονη διαφοροποίηση της
δομής του δάσους με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι
εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του κεντρικού δασικού οδικού δικτύου
της περιοχής συνολικού μήκους 17.694 μέτρων και σε συνολική έκταση 615,00
στρεμμάτων εκατέρωθεν δασικών δρόμων ή κατά τόπους από τη μία πλευρά και σε
μέγιστο βάθος είκοσι μέτρων και κατά τόπους πενήντα μέτρων. Συγκεκριμένα θα
πραγματοποιηθούν επεμβάσεις κατά μήκους του οδικού δικτύου στις περιοχές
Κλημέντι, Κεραμίδι, Ταμίλθι, Ντάρδιζα, Πέτρα Θοδώρας, Ρετσινάδικα και Μπόρσι.
3) Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών αντιπυρικής
προστασίας. Αφορά στη βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενων
δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας που θα επιτευχθεί με μικρά τεχνικά έργα.
Συγκεκριμένα προτείνεται διάνοιξη τάφρου στους δασικούς δρόμους Κλημέντι -
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Μαυρόρεμα -Ζυγός και Κεραμίδι – Μεγάλο χωράφι – Ταμίλθι – Παλιοχώρι – Κλημέντι
ενώ στον περιφερειακό δρόμο της Πάρνηθας (υποφέρει από γαιολίσθηση)
προτείνεται η στήριξη πρανών στα ανάντη με φυτοτεχνικές μεθόδους
Ταυτόχρονα προτείνεται η αύξηση των σημείων υδροδότησης των πυροσβεστικών
οχημάτων και ελικοπτέρων με τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών.
Υδατοδεξαμενες Κλειστού Τύπου πλαστικές 25 κυβικών
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ
ΘΕΣΗ «ΚΛΕΙΔΙ»
ΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΥΛΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΕΛΟ ΚΥΡΑΣ
ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ-ΓΑΣΤΡΟΜΕΘΗ (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ)
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (χαμηλά)
Αγία Παρασκευή –Μπόρσι (2 δεξαμενές)
Μετόχι (2 δεξαμενές)
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Υδατοδεξαμενές μεταλλικές ανοιχτού τύπου (ελικοπτέρων) 50 κυβικών
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΚΑ ΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ «ΛΟΙΜΙΚΟ» (2 δεξαμενές)
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΟΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (2 δεξαμενές)
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Τέλος στα πλαίσια βελτίωσης των συστημάτων πρόληψης επέκτασης και
παρακολούθησης πυρκαγιών, προτείνεται η τοποθέτηση νέων ξύλινων
παρατηρητηρίων στην Ντράσιζα και στη θέση Κορομηλιά καθώς και η εγκατάσταση
στεγάστρου επιτήρησης (κιόσκι), πλησίον του καναλιού Μόρνου, στην οδό
Ροδοδάφνης.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

5.1 Υποδομές
α) Πυροφυλάκια
Τα πυροφυλάκια μόνιμου και κινητού τύπου θα πρέπει να πληρούν τους
παρακάτω όρους:
1. Να είναι εφοδιασμένα με μέσα επισημάνσεως και αναγγελίας (διόπτρες,
πυξίδες, χάρτες και ασύρματο).
2. Να είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να παρέχουν την δυνατότητα στο
πλήρωμά τους να διημερεύει και διανυκτερεύει στην περιοχή που επιτηρούν
χωρίς συχνές διακοπές για ανεφοδιασμό κλπ.
3. Να στελεχώνονται από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο.

β) Δεξαμενές
Έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών-κρουνών και γέμισμα αυτών από το
Πυροσβεστικό Σώμα, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ) Δασικό οδικό δίκτυο – Αντιπυρικές ζώνες
Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου στα πλάισια εκτέλεσης
προληπτικών έργων και εργασιών έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω:
▪ Καθαρισμοί παρόδιας δασικής βλάστησης

κατά μήκος τμήματος δασικής

οδού από τη θέση Πρόσκοποι στη θέση Λύκαινα.
▪ Καθαρισμοί παρόδιας δασικής βλάστησης κατά μήκος τμήματος δασικής
οδού από τη θέση Βίλλα Αγίου Μερκουρίου στη θέση Ψήλα.
▪ Καθαρισμοί παρόδιας δασικής βλάστησης κατά μήκος δασικών οδών.
▪ Δασοκομικές εργασίες καθαρισμών στις περιοχές Θρακομακεδόνες και
Βαρυμπόπη (θα δημοπρατηθεί και εκτελεστεί όταν εγκριθούν οι πιστώσεις).
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▪ Καθαρισμοί παρόδιας δασικής βλάστησης κατά μήκος τμήματος δασικής
οδού από τη θέση Μήλεσι στη θέση Τσαπόχθι (θα δημοπρατηθεί και
εκτελεστεί όταν εγκριθούν οι πιστώσεις).
▪ Συντήρηση δασικών οδών και αντιπυρικών ζωνών.

δ) Καθαρισμοί
Οι

εργασίες

διάσπασης

της

συνέχειας της

δασικής

βλάστησης

είναι

απαραίτητες για να ενισχυθεί η αυτασφάλεια των δασών και η ταχεία ανεμπόδιστη
και ακίνδυνη επέμβαση των επίγειων σωστικών μέσων, όταν και όπου εκδηλώνεται η
πυρκαγιά, αλλά και μείωση του βαθμού του κινδύνου του ανθρώπινου δυναμικού που
ασχολείται με την κατάσβεση.
Η γεωμορφολογική διαμόρφωση του χώρου, οι συνθήκες βλαστήσεως, οι
κλιματολογικές συνθήκες και οι υπάρχουσες συνθήκες προσπελάσεως των δασών
συνηγορούν στην εκτέλεση εργασιών δημιουργίας παρόδιων εστεγασμένων ζωνών
κατά μήκος δασοδρόμων της περιοχής και στεγασμένων ζωνών σε εκτάσεις που
γειτνιάζουν με οικισμούς.
Το έτος 2019, εκτός από τους καθαρισμούς βλάστησης εκατέρωθεν των
δασικών δρόμων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και εντός του κτήματος
Τατοΐου και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο των ιστορικών κτιρίων.

5.2 Εξοπλισμός
•

Εξοπλισμός των οχημάτων άμεσης επέμβασης του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με μέσα επικοινωνίας, δηλαδή ασυρμάτους και
κινητά τηλέφωνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το Συντονιστικό
Κέντρο Προστασίας του Φορέα, τους εθελοντές και τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες.

•

Προμήθεια Οργάνων (πυξίδες, διόπτρες, μετεωρολογικούς σταθμούς)
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•

Προμήθεια Μέσων κατάσβεσης (αλυσοπρίονα, μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες,
πυροσβεστικά φτερά, πτυοσκάπανα κλπ.).

•

Τοποθέτηση καμερών πυρανίχνευσης σε πυροφυλάκια.

5.3 Διάφορα
▪ ΟΣΕ: Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος χρησιμοποιεί σιδηροδρομική
γραμμή η οποία διασχίζει το δάσος Τατοΐου. Μέσα στις υποχρεώσεις του για την
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι να καθαρίσει τις γραμμές και μια ακτίνα
γύρω από αυτές.
▪ ΔΕΗ: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτροδότησης έχει μεγάλο δίκτυο μέσα στον
Δρυμό και θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα κλαδιά των δένδρων να μην
ακουμπούν ηλεκτροφόρα σύρματα, ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τον
κίνδυνο πυρκαγιάς. Καλό θα ήταν η ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει συνεστραμμένα
σύρματα.
▪ ΕΥΔΑΠ: Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα για την καταστολή
τυχόν πυρκαγιάς, θα χρησιμοποιηθούν τα διυλιστήρια Αχαρνών και θα πρέπει να
μην υπάρχουν εμπόδια κοντά στις δεξαμενές.
▪ Στρατόπεδα: Υπάρχουν πολλά στρατόπεδα μέσα και κοντά στον Δρυμό, τα
οποία τα έχουμε αναφέρει παραπάνω. Θα πρέπει να καθαριστούν από τα
εύφλεκτα υλικά και να γίνει ενημέρωση στο προσωπικό.
▪ Καζίνο: Να γίνει έλεγχος των συστημάτων πυρόσβεσης και ενημέρωση του
προσωπικού.

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με τον Νόμο 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/25.5.1998), η καταστολή των δασικών
πυρκαγιών έχει ανατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, που είναι αρμόδιο για τον
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συντονισμό και αξιοποίηση όλων των μέσων (επιγείων και εναέριων) και του
διαθέσιμου προσωπικού, ενώ τα έργα και οι εργασίες πρόληψης έχουν ανατεθεί στη
Δασική Υπηρεσία.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Δασαρχείο Πάρνηθας,
ως διαχειριστές του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προτείνουν τον παρακάτω σχεδιασμό
στα πλαίσια της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, τον έγκαιρο εντοπισμό και την
άμεση κατάσβεση κάθε δασικής πυρκαγιάς, αξιοποιώντας τόσο τις υπάρχουσες
υποδομές όσο και αυτές που θα κατασκευασθούν, τον εξοπλισμό και το προσωπικό,
όπως περιγράφονται στα κεφάλαια Β και Γ του παρόντος σχεδίου.

6.1 Εντοπισμός δασικών πυρκαγιών
α. Πυροφυλάκια
α1. Πυροφυλάκια μόνιμου τύπου
Θα πρέπει να στελεχωθούν τα υπάρχοντα μόνιμα πυροφυλάκια, αν είναι
δυνατό όλο το 24ωρο.
Τα μόνιμα πυροφυλάκια που καλύπτουν μεγάλη έκταση του Δρυμού είναι του
Κατσιμιδίου, της Φυλής, της Κυράς, του Κορακοβουνίου, της Σκίπιζας και της Μόλας,
η στελέχωση των οποίων θα γίνει από προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από εθελοντές.
Αναγκαίο είναι να στελεχωθούν κατά προτεραιότητα, όλο το 24ώρο
τουλάχιστον,

τα

παραπάνω

πυροφυλάκια

όπως

και

το

πυροφυλάκιο

των

Κατασκηνώσεων της Τράπεζας Ελλάδας για το διάστημα λειτουργίας τους. Τα
υπόλοιπα θα στελεχωθούν σύμφωνα με τις δυνατότητες και την προσφορά
εθελοντών.
Αφού καθορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με το διαθέσιμο
προσωπικό, τα πυροφυλάκια και τις ώρες που θα τα στελεχώσει, η στελέχωση των
υπόλοιπων πυροφυλακίων και η κάλυψη των υπόλοιπων ωρών του 24ώρου αυτών
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που θα αναλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα, θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από εθελοντές, ύστερα από προγραμματισμό
με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

α2. Πυροφυλάκια κινητού τύπου
Πυροφυλάκια κινητού τύπου θα διαθέτουν το Πυροσβεστικό Σώμα, το
Δασαρχείο Πάρνηθας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εθελοντικές οργανώσεις.
Η εποπτεία των περιοχών που δεν είναι ορατές από τα μόνιμα πυροφυλάκια
θα πραγματοποιείται από τα κινητά πυροφυλάκια, τα οποία θα υποκαθιστούν τα
μόνιμα.
β. Περιπολίες
Περιπολίες θα γίνονται από οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Φορέα
Διαχείρισης, του Δασαρχείου Πάρνηθας και Καπανδριτίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντικών Οργανώσεων.
Επειδή οι εμπλεκόμενοι είναι αρκετοί, θα πρέπει να γίνει συντονισμός όλων
των παραπάνω για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών. Τo
Πυροσβεστικό Σώμα είναι αυτό που θα καθορίσει τις περιπολίες που θα κάνει και
έπειτα θα συντονιστούν και οι υπόλοιποι φορείς.
Οι κύριοι άξονες περιπολιών εμφανίζονται στο χάρτη.
Σε

περίπτωση δυσμενών

καιρικών

συνθηκών

και

σταδίου

αυξημένης

επιφυλακής, πέρα από τους δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η κυκλοφορία με
Αποφάσεις του Γ. Γρ. Περιφέρειας Αττικής (Συνημμένες στο Παράρτημα), θα πρέπει
με μέριμνα των περιπόλων να κλείνουν οι παρακάτω οδικοί άξονες:
▪ Βαρυμπόμπη – Τατόι – Κατσιμίδι – Μαλακάσα
▪ Πηγή Φυλής – Κλιμέντι
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▪ Μετόχι – Αγία Τριάδα Πάρνηθας
▪ Αυλώνα – Αγία Τριάδα – Βούτημα
▪ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας – Αφίδναι – Ιπποκράτειος Πολιτεία

γ. Διασπορά οχημάτων άμεσης επέμβασης
Η διασπορά των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, του Φορέα
Διαχείρισης, του Δασαρχείου Πάρνηθας, του Συνδέσμου Πάρνηθας, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών Οργανώσεων σκοπό έχει την επιτήρηση
της περιοχής για τον άμεσο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών και την έγκαιρη επέμβαση.
Αφού γίνει ο σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κάλυψη της
περιοχής του Εθνικού Δρυμού με πυροσβεστικά, οι υπόλοιποι φορείς θα καλύψουν τις
υπόλοιπες θέσεις ή ώρες, ύστερα από προγραμματισμό με το Φορέα Διαχείρισης.
Τα τέσσερα (4) οχήματα άμεσης επέμβασης του Φορέα Διαχείρισης θα έχουν
έδρα

τα

γραφεία

του

Φορέα

Διαχείρισης

Εθνικού

Δρυμού

Πάρνηθας

(Λ.

Θρακομακεδόνων 131) και θα στελεχωθούν με το απαραίτητο εκπαιδευμένο
προσωπικό και θα καλύπτουν περιοχές που αδυνατεί το Π.Σ.
Οι δύο υδροφόρες του Φορέα Διαχείρισης θα έχουν έδρα τα γραφεία του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (Λ. Θρακομακεδόνων 131) και την Αγ.
Τριάδα Πάρνηθας.
Τα πυροσβεστικά οχήματα του Ομίλου Φίλων του Δάσους, θα κινούνται στην
περιοχή του Τατοΐου, Βαρυμπόμπη, Αφίδνες, Μαλακάσα.
Τα οχήματα των Εθελοντών Δασοπυροπροστασίας Αττικής θα πραγματοποιούν
τη διαδρομή Μετόχι – Αγ. Τριάδα – Μόλα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

114

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΝ Π.Σ.
ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΗ
Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΘΟΔΩΡΑ
ΦΥΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΚΑΖΑΝΑΣ
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΥΛΩΝΑ

ΣΥΝΠΑ

ΑΥΛΩΝΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΗΣ-ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΜΟΛΑΣ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΟΙ ΔΑΣΟΥΣ

ΚΙΘΑΡΑ (ΣΠ. ΦΩΤΟΥ-ΚΟΝΤΙΤΟ)
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΥΡ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΕΔΑΣΑ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ – ΜΟΛΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ (ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
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δ. Εναέρια επιτήρηση
Πέρα της εναέριας επιτήρησης που γίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα και τις
ένοπλες Δυνάμεις, θα πρέπει να γίνει συνεργασία με την Αερολέσχη Αθηνών, που
εδρεύει στο Αεροδρόμιο Δεκέλεια, για επιπλέον επιτήρηση της Πάρνηθας.
ε. Αναγγελία πυρκαγιών
Με την επισήμανση οποιασδήποτε πυρκαγιάς ενημερώνεται το Πυροσβεστικό
Σώμα (τηλ 199), το Δασαρχείο Πάρνηθας (τηλ 210 2434061 - 3), το Συντονιστικό
Κέντρο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (Τηλ. 210 2435333 και
2102445226) και οι λοιποί εμπλεκόμενοι Δημόσιοι Φορείς (Ελληνική Αστυνομία,
Νομαρχία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προτεινόμενες θέσεις για διασπορά Πυροσβεστικών
Οχημάτων και τα προτεινόμενα παρατηρητήρια, δεν αποκλείουν άλλες
θέσεις που θα καθορισθούν από το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ως αναγκαίες. Το
ίδιο αφορά και τα δρομολόγια των περιπόλων, καθώς και τους δρόμους που
κλείνουν σε περίπτωση αυξημένου σταδίου επιφυλακής.
2. Κατάσβεση πυρκαγιών
Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών έχει ανατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα,
που είναι αρμόδιο για το συντονισμό και αξιοποίηση όλων των μέσων (επιγείων και
εναέριων) και του διαθέσιμου προσωπικού. Για το λόγο αυτό παρακάτω παρατίθενται
ενέργειες, που αποσκοπούν τόσο στην πρώτη και άμεση προσβολή όσο και στη
δημιουργία προϋποθέσεων που θα υποβοηθήσουν το έργο του Πυροσβεστικού
Σώματος στην κατάσβεση.
α. Πρώτη επέμβαση
Βασικό για την πρώτη προσβολή κάθε εστίας είναι η διασπορά των οχημάτων
άμεσης επέμβασης του Πυροσβεστικού Σώματος, του Φορέα Διαχείρισης, του
Συνδέσμου Πάρνηθας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών
να είναι η ενδεδειγμένη, ώστε να καλύπτεται όλη η περιοχή.
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Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας πυρκαγιάς θα πρέπει να επεμβαίνουν άμεσα
τα οχήματα άμεσης επέμβασης οποιουδήποτε φορέα που βρίσκονται πλησιέστερα
στην εστία, μέχρι την άφιξη του Πυροσβεστικού Σώματος και θα δρουν σύμφωνα με
τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ενέργειες για την υποβοήθηση του Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσβεση
▪ Συμμετοχή στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.).
▪ Άμεση ενεργοποίηση των υδροφόρων του Φορέα Διαχείρισης και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετάβασή τους στο πλησιέστερο
χώρο συγκέντρωσης με επιλογή του κοντινότερου από τους χώρους που
εμφανίζονται στο χάρτη

ή οποιασδήποτε άλλης θέσης που θα κρίνει ο

επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος.
▪ Ενεργοποίηση των χώρων συγκέντρωσης δυνάμεων πλησίον του μετώπου.
Επισημαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έχει η σωστή και γρήγορη προώθηση
δυνάμεων.
▪ Ενεργοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διευκόλυνση της κίνησης
των δυνάμεων κατάσβεσης και την απομάκρυνση πολιτών αν είναι
απαραίτητο.
▪ Ενημέρωση των χειριστών των σκαπτικών μηχανημάτων που διαθέτουν, από
τους

Οργανισμούς

μηχανήματα

να

Τοπικής

προωθηθούν

Αυτοδιοίκησης
στο

μέτωπο

της

περιοχής,

μόλις

ζητηθεί

ώστε

τα

από

το

Πυροσβεστικό Σώμα.
▪ Ενημέρωση των εθελοντικών οργανώσεων που συνεργάζονται με το Φορέα
Διαχείρισης .
▪ Προώθηση υλικών (τροφής, νερού και οτιδήποτε άλλου απαιτηθεί) από το
Φορέα Διαχείρισης στο προσωπικό του και τους εθελοντές που συμμετέχουν
στην κατάσβεση.
▪ Κάλυψη θέσεων με αυτοκίνητα του Φορέα Διαχείρισης για επιτήρηση της
υπόλοιπης περιοχής μετά την αποχώρηση των οχημάτων του Πυροσβεστικού
Σώματος.
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και οι συντεταγμένες σε
αυτόν μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συμπληρώσουν το έργο των κρατικών
υπηρεσιών. Αφού ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα στελέχωσης των πυροφυλακίων και
των περιπολιών από το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία, ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας θα συντονίσει τις δυνάμεις του και των
εμπλεκομένων μη κυβερνητικών φορέων περιορίζοντας τα κενά της δράσης των
κρατικών υπηρεσιών.
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