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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1. 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. 

β) 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: 

β1) Πυροφυλάκια μόνιμου τύπου: 

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.  

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. 

β2) 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 

 

 



γ) Δεξαμενές – Κρουνοί 

Περιφερειακά  του Εθνικού δρυμού  υπάρχουν πολλά υδροστόμια. Μέσα 

στο όρος της Πάρνηθας υπάρχουν 79 δεξαμενές (μεταλλικές, τσιμεντένιες, 

πλαστικές), συμπεριλαμβανομένων των 5 ελικοπτέρων που προστέθηκαν το 

2020, καθώς και αρκετοί κρουνοί. 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. 

 

1.2. 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 Βασιλικά Ανάκτορα, 4) Μπάρα Κατσιμιδίου (Μαχούνια), 5) Κλειδί, 6) Δίπλα 

από την ταβέρνα 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 στελεχώνει 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 

- 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 2021 ο Φορέας θα διαθέσει οχτώ (8) οχήματα 

άμεσης επέμβασης στις οργανώσεις (εθελοντικές και μη) που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πάρνηθας στα πλαίσια της 

πυροφύλαξης και προστασίας: 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στους Εθελοντές 

Δασοπυροπροστασίας Αττικής. 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στον Όμιλο Φίλων του Δάσους. 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στην Μονάδα Αντιμετώπισης 

Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης, στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών 

Δασοπροστασίας. 



- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στο Δήμο Φυλής. 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στο Δήμο Ωρωπού (Δημοτική 

Κοινότητα Μαλακάσας). 

- Ένα (1) όχημα άμεσης επέμβασης στο Σύνδεσμο Πάρνηθας.  

- Ένα (1) όχημα στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Αυλώνα.  

Τα οχήματα άμεσης επέμβασης διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικού 

εντοπισμού GPS, που καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, μέσω 

ηλεκτρονικού στίγματος, δίνουν την ακριβή θέση του οχήματος, την 

ταχύτητά του και τις διαδρομές που εκτελεί.  

• 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.).   

• ΕΠΟΣ Φυλής: ένα (1) όχημα 4χ4 τύπου Jeep. 

• Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας: Διαθέτει ένα 

(1) όχημα Α΄ τύπου 4χ4, 800 λίτρων, ένα (1) όχημα Β΄ τύπου 6χ6, 2500 

λίτρων, ένα (1) όχημα Α΄ τύπου 4χ4, 850 λίτρων, ένα (1) υδροφόρο 

όχημα Δ΄ τύπου 6χ2/4 14.000 λίτρων. 

• Όμιλος Φίλων του Δάσους: Διαθέτει ένα (1) όχημα Β΄ τύπου 

χωρητικότητας 2,5 τόνων, ένα (1) όχημα Δ΄ τύπου χωρητικότητας 2,5 

τόνων, ένα (1) όχημα Α΄ τύπου χωρητικότητας 1,5 τόνων, δύο (2) 

οχήματα Α΄ τύπου χωρητικότητας 1 τόνου και ένα (1) όχημα Α΄ τύπου 

χωρητικότητας 600 λίτρων.  

• Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ): Διαθέτει τέσσερα 

(4) οχήματα χωρητικότητας 500 λίτρων, ένα (1) όχημα χωρητικότητας 

1.500 λίτρων, δύο (2) οχήματα χωρητικότητας 2.500 λίτρων, ένα (1) 

όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων και ένα (1) όχημα υποστήριξης. 

Τα οχήματα φέρουν πλήρη εξοπλισμό για αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών. 

• 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. 

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  



Δήμος Αχαρνών:  Τρία (3) υδροφόρα οχήματα, δύο (2) πυροσβεστικά 

οχήματα χωρητικότητας 500 λίτρων και ένα (1) βυτίο. 

Δήμος Διονύσου: Οκτώ (8) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 

0,5τ., ένα (1) υδροφόρο πυροσβεστικό χωρητικότητας 0,6τ., δύο (2) 

υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 1τ., ένα (1) υδροφόρο 

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., ένα (1) υδροφόρο πυροσβεστικό 

χωρητικότητας 7τ., ένα (1) υδροφόρο πυροσβεστικό χωρητικότητας 8τ., 

δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 10τ., δύο (2) υδροφόρα 

πυροσβεστικά χωρητικότητας 12τ.. 

Δήμος Φυλής: Τρία (3) υδροφόρα οχήματα. 

γ) Σκαπτικά μηχανήματα: 

• Όμιλος Φίλων του Δάσους: Διαθέτει ένα όχημα τύπου bomcat. 

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  

Δήμος Αχαρνών: Διαθέτει δύο (2) JCΒ (μπουλντόζες) και ένα (1) φορτηγό. 

Δήμος Διονύσου: Διαθέτει έξι (6) χωματουργικά μηχανήματα.  

Δήμος Φυλής: Διαθέτει τρία (3) σκαπτικά μηχανήματα.  

ΣΥΝΠΑ : Διαθέτει ένα (1) JCB 

• Ιδιώτες: Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μηχανημάτων που 

διαθέτουν    ιδιώτες. 

δ) Λοιπός εξοπλισμός 

• Αλυσοπρίονα: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Διαθέτει τρία (3) 

αλυσοπρίονα. 

Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Έχουν δύο (2) αλυσοπρίονα. 

Σύνδεσμος Πάρνηθας: Έχει πέντε (5) χορτοκοπτικά μηχανήματα. 

• Πυροσβεστήρες επινώτιοι: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Έχει (πενήντα) 50 

επινώτιους πυροσβεστήρες.    



Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Έχουν δέκα (10) επινώτιους 

πυροσβεστήρες.   

Όμιλος Φίλων του Δάσους: Έχουν πέντε (5) επινώτιους πυροσβεστήρες. 

• Λοιπά (ασύρματοι, διόπτρες, πυξίδες κλπ.):  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: Ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας διαθέτει αδειοδοτημένο ειδικό ραδιοδίκτυο 

από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

για χρήση φορητών ασύρματων και ασύρματων επί οχημάτων. Για την 

κατοχή και χρήση των ασύρματων υπάρχει σχετική άδεια με ετήσια 

ανανέωση. Για την καλύτερη κάλυψη, έχει τοποθετηθεί αναμεταδότης 

στην εγκατάσταση του ΟΤΕ και καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αλλά και μεγάλο κομμάτι 

της περιφερειακής ενότητας Αττικής. Ο αναμεταδότης αποτελείται από 

δυο πομποδέκτες Motorola GM-340, Duplexer, τροφοδοτικό, καλώδιο 

RF και κεραία βαρέως τύπου. Επίσης διαθέτει τέσσερα (4) GPS είκοσι μια 

(21) πυξίδες, πέντε (5) κιάλια, τρείς (3) διόπτρες,  τσάπες, φτυάρια και 

πριόνια.   

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), δεκατέσσερα (14) 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 οχτώ (38) 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 σκηνές, είκοσι πέντε (25) τσάπες, 

δύο (2) φτυάρια και δύο (2) τσεκουρότσαπες.  

Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας: Κάθε όχημα 

είναι εξοπλισμένο με σωλήνες (Storz 65, 45, 25), μυζητικούς σωλήνες, 

δίκρουνο (Storz 65/45, 45/25), αντάπτορες (Storz 65/45, 45/25), 

αντάπτορες κρουνού, κλειδιά (κρουνού και Storz), αυλούς (Storz 45,25), 

κόφτη λουκέτων, ασύρματο βάσεως VHF, αντιπυρικά γάντια, κράνη 

εργασίας και πυρόσβεσης, ιμάντα ρυμούλκησης 3,5 τόνων, τσεκούρι και 



φαρμακείο. Στο επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης υπάρχουν: 

σωλήνες Storz, αντάπτορες κρουνού, κλειδιά (κρουνού και Storz), αυλοί 

(Storz 45, 25), κράνη εργασίας, μαγνητικοί φάροι (κόκκινο χρώμα), 

ασύρματος βάσεως VHF, καύσιμα (πετρέλαιο και βενζίνη), μυζητική 

αντλία, κρεβάτια, κρουνοί και φαρμακείο.  

Όμιλος Φίλων του Δάσους: Έχει κέντρο επικοινωνιών και διαθέτει πλήρη 

σειρά εργαλείων (κομπρεσέρ, γεννήτριες, προβολείς, σκαπανικά, φορεία, 

τρίποδο με παλάγκο, τροχούς κλπ.), αντλίες αναρρόφησης, αλυσοπρίονα, 

κράνη, μάνικες, δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 120 κυβικών (δύο 

των 20 κυβικών, μια των 50 κυβικών και μια των 30 κυβικών).   

ΣΥΝΠΑ: Διαθέτει ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη και πέντε 

χορτοκοπτικά μηχανήματα. 

1.3. 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, ένας (1) ξεναγός, τρεις (3) Οδηγοί, ένα (1) τεχνικός 

πληροφορικής, ένας λογιστής (1) και τρεις (3) δασεργάτες. 

• Δήμος Αχαρνών: Το ανθρώπινο δυναμικό τους είναι πέντε (5) υπάλληλοι. 

• Δήμος Διονύσου: Το προσωπικό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 

αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους και προγραμματίζεται η πρόσληψη 

εποχικού προσωπικού (εργατών δασοπυρόσβεσης, οδηγών 

πυροσβεστικών οχημάτων και πυροφυλάκων). 

• Δήμος Φυλής: Προγραμματίζεται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού (24 

Δ.Ε. οδηγούς με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, 24 εργατών γενικών 

καθηκόντων ως συνοδηγούς και 4 Δ.Ε. χειριστές μηχανημάτων). 

• Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ): Το ανθρώπινο 

δυναμικό της ανέρχεται σε εξήντα (60) μέλη.  

• Όμιλος Φίλων του Δάσους: Η ομάδα πρόληψης και καταστολής 

αποτελείται από 27 άτομα πιστοποιημένα από το Πυροσβεστικό Σώμα. 

• Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής: Ο αριθμός των μελών της 

Ομάδας Δασοπυρόσβεσης αποτελείται από 40 άτομα, ενώ ο αριθμός 

υπευθύνων βάρδιας δασοπυροφύλαξης ανέρχεται σε 35 άτομα.   



• Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας: Διαθέτει 

εξήντα (60) 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.. Αναμένεται 

να ενταχθούν στην ομάδα έντεκα (11) νέα μέλη (με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσής τους από τη Μ.Α.Κ.Ι.Π.) 

 

Σημείωση: Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Ν. Φιλαδέλφειας, ο 

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ιπποκράτειου Πολιτείας, η Εθελοντική 

Ομάδα Δασοπροστασίας Διάσωσης Βαρυμπόμπης και ο Αναγκαστικός 

Συνεταιρισμός Αυλώνα δεν μας ενημέρωσαν για τον εξοπλισμό και το 

προσωπικό που θα διαθέσουν για την αντιπυρική προστασία 2021 του 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

 

2. 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 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, ως διαχειριστής του 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προτείνει 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. 

2.1 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 

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 

▪ 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 δύο (2) 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). Τις 

ημέρες όπου ο βαθμός επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών 

πυρκαγιών είναι (3) Υψηλή, (4) Πολύ Υψηλή ή (5) Κατάσταση Συναγερμού 

υψηλής επικινδυνότητας, βάσει ανακοινώσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, η μια υδροφόρα θα πραγματοποιεί περιπολία τις απογευματινές 

ώρες μέχρι την Αυλώνα. Η υδροφόρα θα στελεχώνεται από έναν οδηγό του Φορέα 

Διαχείρισης και σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα σε προσωπικό και από 

έναν συνοδό οδηγό ή οδηγό δασικής προστασίας. Οι θέσεις μπορούν να 

τροποποιούνται.  

Το όχημα του Δήμου Φυλής θα κινείται στη περιοχή της Φυλής. Το όχημα 

του Δήμου Ωρωπού θα κινείται στη περιοχή Αυλώνα.  Το όχημα του Συνδέσμου 

Πάρνηθας θα κινείται Αυλώνα – περιοχή Φυλής – πυροφυλάκιο Μόλας.  Το 

όχημα του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυλώνα θα κινείται στη περιοχή 

Αυλώνα (Βούτημα). Τα οχήματα των Εθελοντών Δασοπυροπροστασίας Αττικής θα 



πραγματοποιούν τη διαδρομή Αγ. Τριάδα – Παλαιοχώρι - Μπάφι – Μόλα – 

Διάσελο Πανός – Διάσελο Κυράς – Κεραμίδι καθώς και σε περιοχές πέριξ του 

Εθνικού Δρυμού (περιοχή Παναγιάς Ντάρδιζας – Μετόχι – Θρακομακεδόνες). Τα 

οχήματα της ΜΑΚΙΠ θα κινούνται στις περιοχές: Αφίδνες, Μαχούνια, Κατσιμίδι, 

Άγιος Μερκούριος, Σφενδάλη, περιμετρικά της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 

(πέριξ της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών), Κοσμοθέα και Δροσοπηγή. Τα οχήματα 

του Ομίλου Φίλων του Δάσους, θα κινούνται στην περιοχή του Τατοΐου, 

Βαρυμπόμπη, Αφίδνες, Μαλακάσα. Τα οχήματα της ΣΕΑΔ θα κινούνται στις 

περιοχές Αφιδνών – Δροσοπηγής – Κατσιμιδίου – Ιπποκρατείου Πολιτείας – Αγ. 

Μερκουρίου.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ  

ΑΠΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  ΠΛΗΝ Π.Σ. 

ΦΟΡΕΑΣ  ΘΕΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

ΘΟΔΩΡΑ 

ΦΥΛΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΓΚΑΖΑΝΑΣ 

ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΥΛΩΝΑ 

ΣΥΝΠΑ ΑΥΛΩΝΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΗΣ-ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΟΛΑΣ 

ΦΙΛΟΙ ΔΑΣΟΥΣ 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΙΘΑΡΑ (ΣΠ. ΦΩΤΟΥ-ΚΟΝΤΙΤΟ) 

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 

ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
ΠΥΡ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟ (ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΕΔΑΣΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ – ΜΟΛΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 



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 Συντονιστικό Κέντρο του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (τηλ. και 2102445226) το αρμόδιο Δασαρχείο 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. 

 

2.2. 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. 

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 Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, ώστε τα 

μηχανήματα να προωθηθούν στο μέτωπο μόλις ζητηθεί 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.  

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.  

 


