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Στατιστικά Στοιχεία Αντιπυρικής Περιόδου 2017
(Μάιος 2017 – Οκτώβριος 2017)

Ποιοι είμαστε
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης
ιδρύθηκε το 2007 και εντάχθηκε στο Μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Αποτελεί μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού καθώς
επίσης και του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής
Προστασίας. Η Εθελοντική Ομάδα βασίζεται αποκλειστικά στην
εθελοντική προσφορά πολιτών που σκοπό έχουν να συνδράμουν
στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην ενεργή
παρέμβαση αποτροπής και καταστολής καταστροφών από δασικές
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Αυτή την στιγμή η
ομάδα αποτελείται από 21 ενεργά μάχιμα μέλη και έχει στην
διάθεσή της 3 πυροσβεστικά οχήματα. Την αντιπυρική περίοδο
του 2017 οι εθελοντές μας έκαναν υπηρεσίες 3,282 ωρών.

Συνολικές ώρες βαρδιών
(Αντιπυρική Περίοδος 2017)

Σύνολο βαρδιών σε
ώρες

3,282

Συνολικές ώρες βαρδιών ανά μήνα

Μέσος όρος
ωρών κατ’
άτομο

156

Οι εθελοντικές βάρδιες, κατανέμονται
καθημερινά ανάλογα με τον βαθμό
επικινδυνότητας αλλά και την διαθεσιμότητα
εθελοντών ανά τομέα δράσης (πυροφύλακες,
μάχιμοι, τηλεφωνητές ή οδηγοί),
διασφαλίζοντας πώς ο τομέας μας θα
καλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως
είναι φυσικό οι ώρες βαρδιών αυξάνουν τους
μήνες με μεγαλύτερη επικινδυνότητα και
τελικά, για το 2017, καταλήγουν αθροιστικά
στις 3,282 ώρες ενώ ο Αύγουστος
συγκεντρώνει τις περισσότερες ώρες, λόγω και
των επιφυλακών. Πρέπει να σημειωθεί πως
δεν υπάρχουν υποχρεωτικές ώρες βάρδιας για
κανέναν εθελοντή.
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Συμβάντα ανά τύπο
Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2017 η ομάδα μας
ανταποκρίθηκε συνολικά σε 34 συμβάντα διαφόρων τύπων
(αστικά, ελεγχόμενες καύσεις, πυρκαγιές εν υπαίθρω,
εξακρίβωση πυρκαγιάς). Η πλειοψηφία τους (14 συμβάντα)
αφορούσαν ανταπόκριση σε πυρκαγιές εν υπαίθρω (δασικές
πυρκαγιές, αγροτολιβαδικές πυρκαγιές κλπ). Ακολουθεί η
ανταπόκριση για εξακρίβωση πυρκαγιάς (10 συμβάντα). Τα
αστικά συμβάντα (π.χ. πυρκαγιά σε όχημα) και οι
ελεγχόμενες καύσεις (π.χ. καύση ξερών χόρτων) αποτελούν
την μειοψηφία των συμβάντων και αριθμούν σε τρία και δύο
συμβάντα αντίστοιχα. Σε κάθε συμβάν ανταπροκρίθηκε
τουλάχιστον ένα όχημα με τουλάχιστον δυο εθελοντές. Σε
σύνολο χρησιμοποιήθηκαν 90,000 λίτρα νερού και κατά μέσο
όρο χρησιμοποιήθηκαν 3,000 λίτρα νερού ανά συμβάν.

4
10
Συνολικός αριθμός
σύμβάντων

Ποσότητα νερού
103,000

3

Μέσος όρος λίτρων
ανά συμβάν
3,030

34
17

Αστικά

Ελεγχόμενη καύση

Πυρκαγιά εν υπαίθρω

Εξακρίβωση πυρκαγιάς

Μέσος χρόνος μετάβασης και παραμονής σε συμβάν
Σε κάθε συμβάν που μεταβαίνει η ομάδα
μας γίνεται χρήση όλων των
προβλεπόμενων μέσων ασφαλείας και
φωτεινών και ηχητικών σημάτων έτσι
ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
εθελοντών αλλά και των πολιτών. Οι
χρόνοι μετάβασης και παραμονής
διαφέρουν ανάλογα με την απόσταση
του συμβάντος, την έκτασή τους, τις
διαθέσιμες δυνάμεις κλπ.

Αριθμός Συμβάντων ανά περιοχή
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και
Πυρασφάλειας Βάρης, εκτός των συμβάντων
που ανταποκρίνεται εντός του τομέα της (Βάρη
& Βάρκιζα), ανταποκρίνεται κατόπιν κλήσης του
Πυροσβεστικού Σώματος σε συμβάντα και σε
άλλες περιοχές για την ενίσχυση των τοπικών
πυροσβεστικών δυνάμεων, ειδικά σε συμβάντα
μεγάλης κλίμακας όπου τα έμψυχα και άψυχα
μέσα των τοπικών πυροσβεστικών σταθμών
μπορεί να μην επαρκούν. Στο σύνολο των 34
συμβάντων τα περισσότερα βρίσκονταν στις
περιοχές της Βάρης και της Βάρκιζας αλλά και σε
όμορες περιοχές όπως Βουλιαγμένης, Βούλας,
Κορωπίου, Αρτέμιδας και Καλυβίων. Ο χάρτης
παρουσιάζει σε κλίμακα χρώματος τον αριθμό
των συμβάντων ανά περιοχή, ανά περιοχή και
όχι ανά ακρίβή διεύθυνση συμβάντος. Οι
πραγματικές διευθύνσεις μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον ακριβή γεωγραφικό περιορισμό.
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