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Ο πολυσήμαντος ρόλος 

των δασών στην άμβλυνση 

των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων  είναι 

δεδομένος και 

αδιαμφισβήτητος 

 



•  Τα δασικά οικοσυστήματα  σε παγκόσμιο και 
εθνικό επίπεδο αποτελούν παράγοντα της 
διαμόρφωσης του κλίματος και ουσιαστικό 
συστατικό στοιχείο της ποιότητας ζωής του 
ανθρώπου.   



Αναντίρρητα το φυσικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα δασικά 

οικοσυστήματα παρά τις έντονες 

πιέσεις εξακολουθούν να διατηρούν 

την πλούσια βιοποικιλότητα  τους. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, 

περισσότερες από 6.400 ταξινομικές 

μονάδες (taxa) υπάρχουν στην χώρα 

μας από τις οποίες τα περίπου 5.800 

είδη, αποτελούν την αυτοφυή χλωρίδα 

της Ελλάδας. 

 

 



Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Έκθεση των Δασών 

του 2020, για την χώρα μας,  οι δασικές γαίες (δάση και 

λοιπές δασωμένες εκτάσεις ) καταλαμβάνουν   

6.539.000 ha, δηλαδή λίγο περισσότερο από τη μισή 

έκταση της (50,7%). Τα δάση καλύπτουν το 30,2% 

(3.903.000 ha) και οι λοιπές δασωμένες γαίες το 20,5% 

(2.636.000 ha).  

 

 

 



Η συνολική έκταση της περιοχής της 

Κεντρικής Μακεδονίας  ανέρχεται 

στα 1.900.000 Ha, από τα οποία τα 

δάση και δασικές εκτάσεις 

καλύπτουν ποσοστό 56,26%  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 







Μεσομεσογειακή διάπλαση 

 • Η Μέσομεσογειακή διάπλαση εμφανίζει τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες 
αναφορικά με τη φυσιογνωμία και τη σύνθεση, σε σχέση με όλους τους 
υπόλοιπους τύπους βλάστησης της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η 
διάπλαση κυριαρχείται από αείφυλλα και σκληρόφυλλα δένδρα, θάμνους 
και ημίθαμνους, προσαρμοσμένα στο τυπικό μεσογειακό κλίμα με το 
παρατεταμένο, θερμό και άνυδρο καλοκαίρι και τον ήπιο, υγρό χειμώνα. 
Στις θερμότερες και ξηρότερες περιοχές, η δυσμενής για τα φυτά 
περίοδος είναι το καλοκαίρι. Ανήκουν τα δάση χαλεπίου και τραχείας 
πεύκης. Τα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) σχηματίζουν 
διάσπαρτες αμιγείς συστάδες, ανεξάρτητα από το εδαφικό υπόστρωμα 



Υπομεσογειακή  Διάπλαση 

 • Τα χαρακτηριστικότερα είδη χλωρίδας είναι το 
πουρνάρι (Quercus coccifera), η δάφνη (Laurus 
nobilis), το αειθαλές σφενδάμι (Acer sempervirens), 
το φιλλύκι (Phillyrea latifolia) κ.ά. . 

 



Διάπλαση Θερμοφιλων 

υποηπειρωτικών φυλλοβόλων 

δρυών 

 • Aνήκουν οι φυτοκοινότητες των θερμόφιλων φυλλοβόλων 
δασών. Σημαντικά δασικά είδη που συνθέτουν την 
παραμεσογειακή βλάστηση φυλλοβόλων είναι οι δρύες 
(Quercus spp.), η καστανιά (Castanea sativa), η οστριά (Ostrya 
carpinifolia), ο ανατολικός γαύρος (Carpinus orientalis), η 
φλαμουριά (Tilia tomentosa) και ο φράξος (Fraxinus ornus) 

 



Ορομεσογειακή διάπλαση οξιάς- 

υβριδογενούς ελάτης  

 
• Το κλίμα που επικρατεί είναι ορεινό μεσογειακό και 

σταδιακά, αυξανόμενου  του υψομέτρου και του 
γεωγραφικού πλάτους, αποκτά τα χαρακτηριστικά τού 
μεσευρωπαϊκού.  Xαρακτηρίζεται από την παρουσία της 
οξιάς (Fagus sylvatica) και της υβριδογενούς ελάτης (Abies 
borisii-regis) 

 



 Ορομεσογειακή διάπλαση δασικής Πεύκης , 
ερυθρελάτης 



Tο ξυλαπόθεμα ανέρχεται σε 62 εκατ. m
3
.  

Η ετήσια παραγωγή των δασών της περιοχής της  

 

Κεντρικής Μακεδονίας  ανέρχεται  περίπου στα 

100.000 m
3 

 

τεχνικής ξυλείας και στα 600 .000 χ.κ.μ. καυσόξυλα  

 



 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΞΥΛΕΙΑ                   (κμ) 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  26.975 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9.782 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.949 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 14.951 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 12.790 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 18.601 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.441 

ΣΥΝΟΛΟ 94.489 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ                      
(χκμ) 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  

60.841 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

85.695 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

64.584 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

79.222 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

140.712 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

109.106 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

76.838 

ΣΥΝΟΛΟ 

616.996 
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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον μεγάλο αριθμό 

προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στην Περιφέρεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι:  

 

• 29 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ),  

• 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),  

• 3 Εθνικά Πάρκα (Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, λιμνών 

Κορώνειας – Βόλβης και λίμνης Κερκίνης),  

• 1 Εθνικός Δρυμός (Όλυμπος),  

• 4 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Συστάδα Δρυός και 

Φράξου στις Μουριές, Το Δάσος Οξιάς στο Πευκωτό Πέλλας, 

Το μικτό Δάσος ΠρομάχωνΛυκόστομου Αριδαίας και ο 

Σφαγνώνας στο Δάσος Λαϊλιά Σερρών),  

• 3 Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (RAMSAR) (Λίμνες 

Κορώνεια-Βόλβη, Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα και Λίμνη Κερκίνη), • 

2 Βιογενετικά Αποθέματα (Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους 

Αλμωπίας Αριδαίας και Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας)),  

• 1 Απόθεμα Βιόσφαιρας (Εθνικός Δρυμός Ολύμπου),  

• 1 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (όρος Άθως) και  

• 12 Παραδοσιακούς Οικισμούς.  

 

 



Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις προστατεύονται από το  

Σύνταγμα  (Άρθρα 24 & 117).  

Ο νόμος 998/1979 όπως ισχύει σήμερα αποτελεί τον 

κορμό της Δασικής Νομοθεσίας  που προστατεύει και 

ενισχύει τους δασικούς πόρους της χώρας. 

 

 



• Η Δασική  Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα για 
την  προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων, την αξιοποίηση και ανάπτυξη των 
δασικών πόρων  και την εν γένει διατήρηση 
των Δασικών Οικοσυστημάτων.  

    Η ιστορία της Δασικής Υπηρεσίας αρχίζει μετά την απελευθέρωση με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, 
αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών (έτος 1833), προσδιορίστηκε ως αρμοδιότητα «η εκ των Εθνικών δασών 
ωφέλεια, η υπεράσπισις αυτών εναντίων των ενδεχομένων παρανομιών και η απελευθέρωσίς των από 
επιβλαβείς δουλείες». 

• Τόσο η διατύπωση της αρμοδιότητας, όσο και το ίδιο το γεγονός της υπαγωγής των δασών στο Υπουργείο 
Οικονομικών, μαρτυρούν ότι ο νομοθέτης της εποχής εκείνης θεωρούσε ότι η μοναδική και αποκλειστική εκ 
των δασών ωφέλεια, είναι το ποσό που θα εισρέει στο δημόσιο ταμείο από την εκμετάλλευση αυτού του 
πόρου. 

• Τρία έτη αργότερα, δηλαδή το 1836, ιδρύεται η Δασική Υπηρεσία  και οι Διευθυντικές θέσεις καλύφθηκαν 
από Βαυαρούς, ενώ οι λοιπές θέσεις από Έλληνες πολίτες διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

 





Απειλές για τα δασικά οικοσυστήματα 

της Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 

 

Κλιματική Αλλαγή 

 

Η κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά. Τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και η πληθυσμιακή έξαρση επιβλαβών 

εντόμων & παθογόνων μικροοργανισμών στα δάση , αποτελούν μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα της εποχής μας.  
 

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 

Οι  καταστροφές  των δασών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες οφείλονται: 
 Στις Λαθροϋλοτομίες. 

Στην Επέκταση της γεωργικής γης.  

 Στην Δημιουργία βιομηχανικών ζωνών ιδιαίτερα των μεταλλευτικών βιομηχανιών.  

Καύσιμος ύλη λόγω του μικρού κόστους της.  

Στην πληθυσμιακή αύξηση και οι δημιουργούμενες ανάγκες.  

 

 

 



•                                         Η πευκοκάμπια  
• Προσβάλει την Χαλέπιο  και Τραχεία Πεύκη μεγαλες προσβολές έχουμε 

στα τεχνιτά δάση αυτών των ειδών. Ιδιαίτερα δε στα περιαστικά δάση , 
όπως στο περιαστικό Δάσος του Σέϊχ Σου (Κέδρινος Λόφος). Η 
πευκοκάμπια (ή) pityocampa λοιπόν, αποτελεί ένα από τα πλέον 
χαρακτηριστικά είδη εντόμων που εμφανίζονται στη χώρα μας, αλλά 
και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ενώ η εξάπλωσή 
της φτάνει μέχρι και την κεντρική Ευρώπη (Αυστρία, Γαλλία, Ουγγαρία, 
κ.ά.). Τα τελευταία όμως χρόνια, και λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
παρατηρείται μια μετατόπιση των ορίων εξάπλωσης του είδους προς το 
βορρά, καθώς οι θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί δεν είναι πλέον 
απαγορευτικές για την ανάπτυξή του. 

  



                    Καταπολέμηση   

• Μηχανική. Είναι απόλυτα φιλική προς το 
περιβάλλον, συνίσταται στο κόψιμο και 
κάψιμο της φωλιάς. 

• Χημική. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν νέα 
αποτελεσματικά εντομοκτόνα. Αυτά επηρεάζουν τη 
σύνθεση της χιτίνης, με αποτέλεσμα το έντομο να 
μην είναι σε θέση να προχωρήσει στο επόμενο 
στάδιο της εξέλιξής του και να νεκρώνεται. 

 

 

. 



 

Βιολογική καταπολέμηση: Σε περίπτωση εκτεταμένων προσβολών, 

η ενδεδειγμένη μέθοδος δεν είναι άλλη από τη βιολογική 

καταπολέμηση, στην οποία χρησιμοποιούνται παρασκευάσματα που 

έχουν ως βάση τον Βάκιλο  Θουριγγίας (Bacillus thuriengiensis 

kurstaki}. Η εφαρμογή αυτών των βιοπαρασκευασμάτων μπορεί να 

γίνει είτε από το έδαφος (όταν και όπου το επιτρέπει το ανάγλυφο 

του εδάφους) είτε με αεροψεκασμούς, οι οποίοι και εφαρμόζονται 

ευρέως. (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο) 



 

 

 

 
                             

                     Φλοιοφάγα έντομα 
• Από το 2019  βιώνουμε μία τέτοια πληθυσμιακή έξαρση (επιδημία) φλοιοφάγων εντόμων  στο 

περιαστικό δάσος αλλά και σε αναδασώσεις άλλων περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 
Ελλάδας, όπως στις αναδασώσεις πεύκης του Κιλκίς όπου την άνοιξη του 2019 την ιδία χρονική 
περίοδο με την προσβολή στο Περιαστικό  της Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα έντονη προσβολή και 
νεκρώσεις πεύκων σε  ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 80% σε  έκταση 37.000 στρεμμάτων. 



 
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους πληθυσμούς των φλοιοφάγων εντόμων 
και οδηγούν σε απότομη αύξησή τους είναι η βιοοικολογία των ειδών και οι 

μεταξύ τους σχέσεις, οι αυξομειώσεις του πληθυσμού των εχθρών τους 
(άλλα έντομα, μύκητες, βακτήρια, παράσιτα), οι κλιματικές συνθήκες, οι 

συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων (υποβαθμισμένα εδάφη όπως του 
περιαστικού δάσους) η ηλικία και η ευρωστία τους, οι προσβολές των 

δένδρων από άλλους παθογόνους οργανισμούς και σίγουρα η διαθεσιμότητα 
τροφής για τα φλοιοφάγα έντομα.  

 

 



 



Απειλές για τα δασικά οικοσυστήματα της Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 

Φλοιοφάγο σκαθάρι  “Tomicus piniperda” 

Tο έντομο αναπτύσσει μια γενιά κάθε χρόνο. Οι πρώτες πτήσεις του εντόμου αρχίζουν κατά τους μήνες 

Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο. Τα τέλεια αυτά έντομα είναι γενετικά ανώριμα, και μέχρι να ωριμάσουν προσβάλλουν 

κυρίως μονοετείς, λιγότερο διετείς και σπανιότερα τριετείς βλαστούς υγιών δέντρων, τραχείας πεύκης 

διαφόρων ηλικιών. Πρόκειται για το λεγόμενο «φάγωμα ωρίμανσης». Αμέσως μετά την πτήση ακολουθεί η 

σύζευξη, και στη συνέχεια η ωοτοκία. Τα θηλυκά ανοίγουν στους κορμούς ασθενικών δέντρων, ή γενικότερα 

σε δέντρα με διαταραγμένη φυσιολογία, στοές μεταξύ φλοιού και ξύλου, παράλληλες προς τον άξονα του 

δέντρου. Στις πλευρές της στοάς αυτής, η οποία είναι άδεια από πριονίδια ή περιττώματα, το θηλυκό 

τοποθετεί τα αυγά του. Οι προνύμφες που εμφανίζονται μετά την εκκόλαψη των αυγών ανοίγουν τις 

λεγόμενες «θυγατρικές στοές», οι οποίες είναι κάθετες προς τον άξονα της «μητρικής στοάς». Κάθε μία 

προνύμφη ανοίγει τη δική της «θυγατρική στοά», και μέσα σε αυτήν μεταμορφώνεται σε νύμφη την ερχόμενη 
μετά τη διαχείμαση άνοιξη εμφανίζονται τα ανώριμα τέλεια έντομα. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οι  πρώτες νεκρώσεις των πεύκων εμφανίζονται με ένταση  τον Απρίλιο έως τον 
Ιούνιο  όταν και σταματούν. Τους επόμενους μήνες το τέλειο έντομο αφού έχει 
εγκαταλείψει τον κορμό επιδίδεται μέχρι την ενηλικίωση του στο φάγωμα 
ωρίμανσης στους βλαστούς (ακροκλάδια) υγιών πεύκων. Το φάγωμα αυτό δεν 
νεκρώνει τα πεύκα. Το επόμενο φθινόπωρο το ώριμο πλέον έντομο προσβάλλει 
εκ νέου τους κορμούς των πεύκων όπου ωοτοκεί μέσα  στον φλοιό. Οι 
εκκολαπτόμενες προνύμφες (κάμπιες)  αρχίζουν τρώνε τον φλοιό  και την άνοιξη 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες επεκτείνονται στο κάμβιο των δένδρων 
αποκόβοντας τα θρεπτικά στοιχεία   από  το ριζικό σύστημα και τα φύλλα   με 
αποτέλεσμα οι νεκρώσεις να  γίνονται  αντιληπτές   τέλος  Απριλίου αρχές Μαΐου 

όταν η βλαστική περίοδος έχει μπει στο δεύτερο στάδιο. Η ένταση της νέας 

προσβολής εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, τον πληθυσμό των εχθρών 
(άλλων ανταγωνιστικών εντόμων) του φλοιοφάγου, από την ευρωστία των 
πεύκων κ.λπ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καταπολέμηση  

 

• Τα μέτρα που ενδείκνυνται προκειμένου να ανακοπεί η  
δυναμική του πληθυσμού του εντόμου  είναι:  

• α) Υλοτομία όλων των νεκρών αλλά κυρίως των προσβεβλημένων από το  
έντομο (ζωντανών ακόμα) δένδρων, προκειμένου να περιοριστεί η  
επέκτασή του.  

• β) Άμεση απομάκρυνση του προσβεβλημένου ξύλου καθώς και των 
κλαδιών από το δάσος.  

• γ) Διαρκής παρακολούθηση του δάσους και επανάληψη των μέτρων 
μέχρις ότου σταματήσουν οι νεκρώσεις καθώς επίσης και καλλιεργητικές 
υλοτομίες .  

• ε) Τεχνικές Αναδασώσεις εκεί όπου δεν έχουμε φυσική αναγέννηση. 

 



• Τα μέτρα που ενδείκνυνται προκειμένου να ανακοπεί η  
δυναμική του πληθυσμού του εντόμου  είναι:  

• α) Υλοτομία όλων των νεκρών αλλά κυρίως των προσβεβλημένων από το  
έντομο (ζωντανών ακόμα) δένδρων, προκειμένου να περιοριστεί η  
επέκτασή του.  

• β) Άμεση απομάκρυνση του προσβεβλημένου ξύλου καθώς και των 
κλαδιών από το δάσος.  

• γ) Διαρκής παρακολούθηση του δάσους και επανάληψη των μέτρων 
μέχρις  ότου σταματήσουν οι νεκρώσεις καθώς επίσης και καλλιεργητικές 
υλοτομίες .  

• ε) Τεχνικές Αναδασώσεις εκεί όπου δεν έχουμε φυσική αναγέννηση. 

 



ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

 



• Η  καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων  
συνιστά τεράστια περιβαλλοντική και 
οικονομική καταστροφή  ενώ η υποβάθμιση 
που προξενείτε από αυτή στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν είναι ανατρέψιμη.  

 



 

 





Κοινωνικές  επιπτώσεις :   
Σωματικές βλάβες  

 κύρια η απώλεια ανθρώπινης ζωής 



Οικονομικές επιπτώσεις :  
Οι δαπάνες του αντιπυρικού  μηχανισμού 

 (πρόληψη και καταστολή  των πυρκαγιών ),  
οι δαπάνες αναμόρφωσης της καμένης έκτασης  
(αναδάσωση, αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά 

έργα κ.λ.π.),  
οι απώλειες ξυλώδους όγκου,  

ρητίνης  κ.λ.π.,  
η καταστροφή βοσκοτόπων, 

 οι απώλειες βοσκήσιμης ύλης,  
οι δυσμενείς επιπτώσεις στο τουρισμό της 

πληγείσας περιοχής,  
οι απώλειες ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας 
(γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωργικές 

καλλιέργειες, οικίες, κτηνοτροφικά ζώα, 
μελισσοτροφία, τουριστικές εγκαταστάσεις,  

οχήματα  κ.λ.π.).  
 







• Πολιτιστικές επιπτώσεις    

• οι απώλειες  στοιχείων πολιτισμού 
(ναών, αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων της φύσης). 
 



• Περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις  

• οι απώλειες νερού  

• η καταστροφή του εδάφους και των 
θρεπτικών του στοιχείων  

• οι απώλειες των προστατευόμενων ειδών  

• άγριας ζωής  

• biota 

•  τοπίου 

 



 





 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

  
Η  πολυεπίπεδη επίδραση των δασικών πυρκαγιών με το δεδομένο ότι η φωτιά είναι 

αναπόσπαστο μέρος του μεσογειακού οικοσυστήματος και συνυπάρχει με την 
εμφάνιση του ανθρώπου σε αυτό, η δε πλήρης εξάλειψή της από τα δασικά  

οικοσυστήματα της χώρας μας είναι αδύνατη και ουτοπική, ακόμη και αν υπήρχε ο 
τέλειος και ιδανικός κατασταλτικός αντιπυρικός οργανισμός, εκείνα που πρέπει να 
αποτελέσουν ρεαλιστικούς στόχους του νέου σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού 

είναι: 

1) Η ελάττωση του αριθμού των ανθρωπογενών πυρκαγιών. 
  2) Ο περιορισμός των καμένων εκτάσεων 

Στόχοι που θα έχουν ως αποτέλεσμα  τη μείωση των επιπτώσεων των δασικών 
πυρκαγιών.   

Στόχοι που επιτυγχάνονται με την      ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 



 
 

Η εξίσωση των επιπτώσεων  
 
 

ΑΙΤΙΑ 

ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

+ 
ΔΑΣΙΚΗ 

ΚΑΥΣΙΜΗ 
ΥΛΗ 

= 

ΔΑΣΙΚΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙ

Α 
+ 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΔΑΣΙΚΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

(ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 
ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΟΥΣΙΩΝ) 

= 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 



Επιβολή (νόμων, κανονισμών) 

Εκπαίδευση (προσωπικού και πολιτών) 

 
Εντατική   πρόληψη  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  


