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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017
To παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά τους υποψήφιους υπεύθυνους δασοπυροφύλαξης και τα υποψήφια μέλη της Ομάδας
Δασοπυρόσβεσης του ΕΔΑΣΑ. Διοργανώνεται από τον ΕΔΑΣΑ και σκοπό έχει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους
εθελοντές του ΕΔΑΣΑ για να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. Το παρόν πρόγραμμα δεν αποτελεί σε
καμιά περίπτωση πιστοποίηση για οποιοδήποτε αντικείμενο. Η εκπαίδευση αφορά όλα τα μέλη και τους εθελοντές του ΕΔΑΣΑ ακόμα και αν
έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΕΔΑΣΑ προηγούμενες χρονιές. Η διατήρηση της ιδιότητας του υπεύθυνου πυροφύλαξης
και/ή του μέλους της ομάδας δασοπυρόσβεσης για το 2017 προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης του 2017
από όλους τους ενδιαφερόμενους, ασχέτως πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων ή εκπαιδεύσεων που διαθέτουν από άλλους φορείς.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του προγράμματος.

Έναρξη εκπαίδευσης Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017.
Για δηλώσεις συμμετοχής, ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε με τον ΕΔΑΣΑ στο edasa@otenet.gr ή με τους κάτωθι:
Δήμητρα Στάθη, Συντονίστρια Δασοπυροφυλάξεων, τηλ. 6972328983, dimstathi79@gmail.com
Γιώργος Νικολακάκης, Συντονιστής Δασοπυρόσβεσης, τηλ. 6977168226, giorgosn@gmail.com
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Ημ/νία
Τετάρτη
01/03/17

Αντικείμενο

Σημείο Συνάντησης - Ώρα

Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης - Οδηγίες - Διευκρινίσεις
Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων
Λειτουργία ΕΔΑΣΑ, Καθεστώς προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών - Πρόληψη - Προκαταστολή - Καταστολή

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19:00 - 22.00

Σάββατο Α΄ Βοήθειες για Υπεύθυνους Δασοπυροφύλαξης και Μέλη Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
04/03/17 Δρ Φανή Κατσαβούνη Εκπαιδεύτρια BLS, PHTLS, TFR

Αίθουσα WWF, Λεμπέση 21
10.00-16.00

Κυριακή
05/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης I
Ενδεικτικά Αντικείμενα: Ατομικά μέσα προστασίας, Όχημα και χρήση αντλίας, Εγκαταστάσεις

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09.00 - 15.00

Τετάρτη
08/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης Ι - Θεωρία
Χρήση Χάρτη – Πυξίδας για εντοπισμό σημείου.

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19:00 - 22.00

Σάββατο Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης I (Επαναληπτική)
11/03/17 Ενδεικτικά Αντικείμενα: Ατομικά μέσα προστασίας, Όχημα και χρήση αντλίας, Εγκαταστάσεις

Σιδηροδρ. Σταθμός
Σφενδάλης 10.00 - 15.00

Κυριακή
12/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης Ι
Πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση χάρτη - πυξίδα

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09:00 - 15.00

Τετάρτη
15/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης Ι - Θεωρία (Επαναληπτική)
Χρήση Χάρτη – Πυξίδας για εντοπισμό σημείου.

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19:00 - 22.00

Σάββατο Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης Ι (Επαναληπτική)
18/03/17 Πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση χάρτη - πυξίδα

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09:00 - 15.00

Κυριακή
19/03/17

07:30 - 15:00 Ακριβής ώρα
και σημείο θα δοθούν μέσω
SMS

Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης II
Ενδεικτικά Αντικείμενα: Τακτικές και πρακτική δασοπυρόσβεσης. Διαδικασία κινητοποίησης
ομάδας.
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Τετάρτη
22/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης ΙΙ – Θεωρία
Επικοινωνία με χρήση ασυρμάτου

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19.00 - 22.00

Κυριακή
26/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης ΙΙ
Πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση στη χρήση ασυρμάτων και χάρτη πυξίδας. Μονοπάτια
διαφυγής.

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09:00 - 15.00

Τετάρτη
29/03/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης ΙΙ - Θεωρία (Επαναληπτική)
Επικοινωνία με χρήση ασυρμάτου

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19:00 - 22.00

Σάββατο Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης II (Επαναληπτική)
01/04/17 Ενδεικτικά Αντικείμενα: Τακτικές και πρακτική δασοπυροσβεσης. Διαδικασία κινητοποίησης
ομάδας.

07:30 - 15:00 Ακριβής ώρα
και μέρος θα δοθούν μέσω
SMS

Κυριακή
02/04/17

Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης ΙΙ (Επαναληπτική)
Πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση στη χρήση ασυρμάτων και χάρτη πυξίδας. Μονοπάτια
διαφυγής.

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09:00 - 15.00

Πέμπτη
06/04/17

Κίνδυνοι και ασφάλεια κατά την καταστολή δασικών πυρκαγιών
Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός στις δασικές πυρκαγιές

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19.00 - 22.00

Σάββατο Δασοπυροφύλαξη στην πράξη
08/04/17 Ανάλυση κινδύνων, πραγματικών συμβάντων, διαχείριση εθελοντών και συντονισμός.

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09:00 - 15.00

Σάββατο Νυχτερινή Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης και Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
22/04/17 Νυχτερινή πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
18:00 - 00:00

Κυριακή
23/04/17

Ολοήμερη Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης και Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
Πεζοπορία και πρακτική εφαρμογή αντικειμένων εκπαίδευσης

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09.00 - 16.00

Τετάρτη
26/04/17

Δασοπυροφύλαξη στην πράξη (Επαναληπτική)
Ανάλυση κινδύνων, πραγματικών συμβάντων, διαχείριση εθελοντών και συντονισμός.

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19.00 - 22.00
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Πέμπτη
04/05/17

Κίνδυνοι και ασφάλεια κατά την καταστολή δασικών πυρκαγιών (Επαναληπτική)
Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός στις δασικές πυρκαγιές

Γραφεία ΕΔΑΣΑ
19.00 - 22.00

Σάββατο Νυχτερινή Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης και Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
06/05/17 (Επαναληπτική) Νυχτερινή πεζοπορία και πρακτική εξάσκηση

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
18:00 - 00:00

Κυριακή
07/05/17

Ολοήμερη Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης και Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
(Επαναληπτική)
Πεζοπορία και πρακτική εφαρμογή αντικειμένων εκπαίδευσης

Πάρνηθα, Βάση Τελεφερίκ
09.00 - 16.00

Δευτέρα
08/05/17

Γραπτές Εξετάσεις online
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μία σειρά ερωτήσεων για τους υποψήφιους υπεύθυνους
πυροφύλαξης και μία άλλη για τα υποψήφια μέλη της ομάδας δασοπυρόσβεσης.

Να ολοκληρωθούν μέχρι την
Παρασκευή 12/05/2017 12μμ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
● Οι ώρες έναρξης και λήξης των εκπαιδεύσεων θα τηρηθούν χωρίς καθυστερήσεις.
● Όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο στην Πάρνηθα, ενδέχεται οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες να
μεταβάλουν αυθημερόν το αντικείμενο εκπαίδευσης ή να τροποποιηθεί το πρόγραμμα. Εάν κάποια εκπαιδευτική ενότητα ακυρωθεί για
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες) θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η νέα ημερομηνία εκπαίδευσης μέσω
email, τηλεφώνου και με σχετική ανακοίνωση σε διαδικτυακά μέσα.
● Για την καλύτερη διοργάνωση της εκπαίδευσης παρακαλούμε να δηλώνετε συμμετοχή εκ των προτέρων (με απαντήσεις σε σχετικές
αναρτήσεις στο Facebook, στο Forum ή στα σχετικά ενημερωτικά emails).
● Οι υπεύθυνοι δασοπυρόφύλαξης και τα μέλη της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης θα επιλεγούν από τους Συντονιστές του ΕΔΑΣΑ βάσει των
σχετικών εσωτερικών κανονισμών, των υποχρεωτικών αντικειμένων που παρακολούθησαν και των επιδόσεών τους σε αυτά .
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Όσοι επιθυμούν να γίνουν υπεύθυνοι πυροφύλαξης ή να διατηρήσουν την ιδιότητα αυτή, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τις
παρακάτω εκπαιδεύσεις, τουλάχιστον μία φορά το κάθε αντικείμενο:
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Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης Ι
Εκπαίδευση Δασοπυροφύλαξης ΙΙ
Πυροφύλαξη στην πράξη
Νυχτερινή Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης
Ολοήμερη Εκπαίδευση Υπεύθυνων Πυροφύλαξης

Οι εθελοντές που δεν έχουν ξαναγίνει υπεύθυνοι πυροφύλαξης και όσοι δεν έχουν διατελέσει υπεύθυνοι για 2 συναπτά έτη πρέπει να
συμμετέχουν υποχρεωτικά και στις αντίστοιχες θεωρητικές εκπαιδεύσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης ή να διατηρήσουν την ιδιότητα αυτή, θα πρέπει να παρακολουθήσουν
υποχρεωτικά τις παρακάτω εκπαιδεύσεις, τουλάχιστον μία φορά το κάθε αντικείμενο:






Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης Ι
Εκπαίδευση Δασοπυρόσβεσης ΙΙ
Κίνδυνοι και ασφάλεια κατά την καταστολή δασικών πυρκαγιών
Νυχτερινή Εκπαίδευση Ομάδας Δασοπυρόσβεσης
Ολοήμερη Εκπαίδευση Ομάδας Δασοπυρόσβεσης

Τα μέλη της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης που πρόκειται να γίνουν υπεύθυνοι δασοπυροφύλαξης θα πρέπει να ακολουθήσουν και μέρος του
προγράμματος δασοπυροφύλαξης.
Τέλος, για τη συμμετοχή τους στην Ομάδας Δασοπυρόσβεσης, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν, το αργότερο περί τα τέλη Απριλίου,
βεβαίωση καρδιολόγου ιατρού ή νοσοκομείου για την καλή κατάσταση της υγείας τους και για το ότι μπορούν να συμμετέχουν σε έντονες
δραστηριότητες. Μετά τις τέλος Απριλίου, υποψήφια μέλη που δεν έχουν προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση δεν θα γίνονται δεκτά.
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