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Η Φωτιά 

(προσωρινά 
στοιχεία από ΥΛΗ- 
πηγή  European 

Forest Fire 
Information System 

EFFIS)

Έκαψε 520.000 στρέμματα συνολικά
Τα 325.000 περίπου στρέμματα ανήκουν στον Δήμο 
Λίμνης
Τα 195.000 περίπου στρέμματα ανήκουν στον Δήμο 
Ιστιαίας
Δασικές εκτάσεις ήταν τα  235.000 στρέμματα στον Δήμο 
Λίμνης και τα 147.000 στον Δήμο Ιστιαίας.
Συνολικά κάηκαν 382.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων
Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου και 
κράτησε περίπου 8 ημέρες ως τις 11 Αυγούστου 2021
Το 60% των συνολικά καμένων εκτάσεων καλύπτονται 
από Χαλέπιο πεύκη.
Τα δάση Χαλεπίου είναι το 90% των καμένων δασικών 
εκτάσεων.
Ο τελικός απολογισμός θα γίνει σύντομα με μετρήσεις σε 
δορυφορική εικόνα.



Τα στοιχεία της καμένης έκτασης (Στρέμματα)

Α/Α Κάλυψη γης Δήμος Λίμνης Δήμος Ιστιαίας Σύνολο Ποσοστό

1 Χαλέπιος Πεύκη 185.979 114.288 300.267 58,64%

2 Μαύρη Πεύκη 6.018 7.912 13.930 2,72%

3 Ελάτη 8.545 1.028 9.574 1,87%

4 Δρυς 793 1.524 2.317 0,45%

 Σύνολο κύριων Δασών 201.335 124.752 326.086 63,68%
5 Θάμνοι 3.485 980 4.465 0,87%

6 Λιβάδια-Αραιή ξυλώδης 2.999 103 3.103 0,61%

7 Παραποτάμια Βλάστηση 997 515 1.512 0,30%

8 Καστανιά 38 0 38 0,01%

9 Γεωργ. Καλλιέργειες 102.124 60.702 162.826 31,80%

10 Εγκατελειμένες γεωργικές καλλ. 8.423 1.738 10.160 1,98%

11 Οικισμοί 1.776 736 2.513 0,49%

12 Άγονα 1.008 316 1.324 0,26%

 ΣΥΝΟΛΟ καμένων 322.185 189.842 512.027 100,00%



Το Αναπτυξιακό όραμα 
η ανάπτυξη όλων των πόρων που 
εκπορεύονται από το δάσος, είτε αφορούν 
οικονομικές δραστηριότητες, είτε αφορούν 
άυλους πόρους, (όπως τα τοπία, η δασική 
αναψυχή και η οικολογική ισορροπία). 
η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 
και παρακολούθησης του εγχειρήματος, 
η επιτυχής συσχέτιση όλων των πόρων ώστε 
να κατευθύνονται σε ένα στόχο, 
η ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων
η αποδοχή όλων των έργων από την τοπική 
κοινωνία.
η πρώτη μέριμνα είναι για τους κατοίκους, 
να αναπληρώσουν στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό τα χαμένα εισοδήματα τους και 
να επανακτήσουν το αίσθημα ασφάλειας.



Στρατηγική για το δάσος
Τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής για το «Νέο Δάσος»

❖ Η Οριοθέτηση και ζωνοποίηση της  καμένης και της ευρύτερης 
περιοχής 

❖ Η Καταγραφή των συνεπειών της πυρκαγιάς στο δασικό 
οικοσύστημα

❖ Η Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις μελέτες και τα έργα, που 
εκπονούνται, ή προβλέπεται να εκπονηθούν σχετικά με το 
αντικείμενο της μελέτης

❖ Η Ανάλυση των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην 
ίδια βάση

❖ Οι προτάσεις, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των άμεσων 
δράσεων

❖ Οι προτάσεις έργων μικρής οικονομικής κλίμακας, αλλά μέγιστης 
ωρίμανσης, τα οποία θα λειτουργήσουν ως «παραδειγματικά 
έργα» που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των τοπικών 
παραγωγικών ομάδων (μελισσοκόμοι, ρητινοσυλλέκτες, 
δασεργάτες, κτηνοτρόφοι, καρβουνάδες)

❖ Οι προτάσεις έργων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για ένταξη 
στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: 



Προτάσεις έργων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα

❖  Προτάσεις έργων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για 
ένταξη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: 

✔ Η ανάδειξη των υλικών και άυλων αγαθών που 
προκύπτουν από την παρουσία του δάσους

✔ Ο ανασχεδιασμός στην παραγωγή δασικών προϊόντων

✔ Η οργάνωση τομέων δραστηριότητας για τους 
άνεργους ρητινοσυλλέκτες

✔ Η ανακούφιση των εργατών του δάσους που 
υπέστησαν ζημίες

✔ Η διατύπωση προτάσεων για την διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας

✔ Η παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων από την 
Κλιματική αλλαγή

Δασεργάτες σε περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης

Κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Δρυμώνα



    

Εξειδίκευση Στρατηγικής

Στόχοι Προστασίας 

Προστασία του δάσους 

Προστασία των οικισμών και κατοίκων από φωτιές
Προστασία εδαφών από διάβρωση
Προστασία οικισμών και υποδομών από πλημμύρες
Στόχοι Ανάδειξης
Οργάνωση δικτύου μονοπατιών (Τελέθριο, Ξηρό όρος, μονοπάτι 21)

Προβολή τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Αποκατάσταση του Δασικού χωριού Παπάδων και χώρων αναψυχής
Έργα προβολής του Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς
Στόχοι Οργάνωσης της Παραγωγής 

Στόχοι Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 

Στόχοι οργάνωσης της Δασικής αναψυχής



Το νέο 
Τοπίο

Δασικές εκτάσεις που 
διασώθηκαν μέσα στην 
περίμετρο της φωτιάς σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 
30%.
Το εμβαδόν των εκτάσεων 
που χαρτογραφήθηκαν 
μέχρι τις 17 Μαρτίου 2022 
είναι 34.764 στρέμματα.

    



Μελέτες και έργα



Τα επαγγέλματα



    

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Περιμετρική Αντιπυρική Ζώνη Οικισμών (ΠΑΖΟ)

Καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων 
υλοποίησης 

Εξεύρεση λύσης στο θέμα της δασικής 
ιδιοκτησίας

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών από 
ειδικούς στην αντιπυρική προστασία (Επιτροπή 
Goldammer)

Συνεννόηση με Δασική Υπηρεσία και Δήμο για 
το νομικό καθεστώς της προτεινόμενης 
δράσης

Επιλογή του τρόπου της επέμβασης

Εξέταση της μεθόδου της ενεργητικής 
δασοπυρόσβεσης

Ένταξη του μέτρου αυτού στην Αντιπυρική 
Μελέτη





Ευχαριστώ πολύ!


