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Πρώτα συμπεράσματα και αποτίμηση των καταστροφών στις πληγείσες περιοχές – 

Προτάσεις για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών της  Νότιας 

Λέσβου από τις πρόσφατες πυρκαγιές  

 

 

Από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

(καθηγητές, συνεργάτες και φοιτητές)  

 

 

 

 

Σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το ΓΠΑ, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, την ΕΡΤ, καθώς και με τους 

συναρμόδιους και τοπικούς φορείς  της νήσου Λέσβου 

 

 

Δωρεά προς τους κατοίκους και την κοινότητα Βρίσας-Βατερών, με την προσφορά επίσης 

εγκατάστασης αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού & διαδικτυακής κάμερας στα Βατερά 

 

 

 

 

Κ. Καλαμποκίδης, Ν. Σουλακέλλης, Ν. Ζούρος, Δ. Καβρουδάκης, Σπ. Αναγνώστου,  
Γ. Σιδηρόπουλος, Α. Κίζος, Τ. Tscheulin, Ό. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος, Π. Παλαιολόγου, 

Χ. Καλλονιάτης, Π. Γαγάνης, Θ. Κοντός, Ο. Τζωράκη, Η. Σιάρκος, Μ. Μαραγκουδάκης, 
Δ. Παρασκευόπουλος, Μ. Αριανούτσου, Δ. Καζάνης, Γ. Ξανθόπουλος, Γ. Τάταρης, 

Ε. Παπαδοπούλου, Σ. Προεστάκης, Π. Αναστασίου,  Μ. Σκράπαρης, Θ. Χατζηβασιλείου, 
Ό. Ανδρεάδης, Σ. Σαχτούρης, Ρ. Παλαιοπάνης, Ε. Πελέκου, Ν. Γκουγκούλιος, Δ. Λαχουρή  
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Το παρόν Σχέδιο Μελέτης περιέχει τα εξής άρθρα: 

 

1. Περιεχόμενα 

2. Εισαγωγή 

3. Σκοπός – Περιεχόμενο 

4. Αντικείμενο – Δράσεις 

5. Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης 

6. Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης 

7. Πνευματικά Δικαιώματα 

8. Βιβλιογραφία 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα επαναλαμβανόμενα καταστροφικά περιστατικά μεγάλων πυρκαγιών εξελίσσονται πλέον 

σε μείζονα περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική απειλή εν μέσω της κλιματικής 

αλλαγής στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις ημέρες μας αναγνωρίζεται ολοένα και 

περισσότερο η ανάγκη να αναπτυχθούν νέες ολιστικές προσεγγίσεις που να αντιμετωπίζουν 

τα βαθύτερα αίτια, τη συμπεριφορά και τις επιπτώσεις των μέγα-πυρκαγιών που 

εξελίσσονται κυρίως στη ζώνη της μίξης δασών-οικισμών, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και 

περιουσίες, μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και άλλες αξίες σε 

κίνδυνο. 

 

Πολλοί αποδίδουν το “τσουνάμι” των πυρκαγιών στην κλιματική κρίση αλλά δεν μπορεί αυτή 

η κρίση να αποτελεί άλλοθι για τον μη σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης του 

κινδύνου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μίξης δασών και οικισμών, όπως συνέβη στην περιοχή 

των Βατερών της Λέσβου, όπου η φωτιά της 23ης Ιουλίου 2022 ξεκίνησε και εξαπλώθηκε από 

τις παραπλήσιες ημιορεινές δασικές και αγροτικές εκτάσεις  (Εικόνα 1), και κατέληξε στο 

αδιαχείριστο περιαστικό δάσος αυτού του παραθαλάσσιου θέρετρου  (χωρίς ευτυχώς να 

θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα στην προκειμένη περίπτωση).  

 

Πράγματι, το εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής Βρίσας, Βατερών και Σταυρού στο νησί της Λέσβου υπέστη 

σημαντικότατες ζημίες από την πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία μετά από 5 χρόνια ακολούθησε 

τη μεγάλη καταστροφή του ισχυρού σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 (μεγέθους 6,3 βαθμών 

της κλίμακας Ρίχτερ). Οι αλλεπάλληλες αυτές φυσικές καταστροφές “πλήγωσαν” και 
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περιόρισαν δραστικά το τοπικό περιβαλλοντικό, οικιστικό, παραγωγικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής. 

 

 
Εικόνα 1. Ζωντανή εικόνα της μόνιμης κάμερας του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών 

(ΕΓΦΚ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου φαίνονταν στο βάθος (διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο) η 

εξέλιξη της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2022 στις παραπλήσιες ημιορεινές δασικές και αγροτικές εκτάσεις 

της Βρίσας Λέσβου. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με τους συνεργαζόμενους συναδέλφους επιστήμονες και άλλων 

φορέων), στα πλαίσια των εφαρμοσμένων, ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων 

του (Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών, 

Κοινωνιολογίας και Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας), ανταποκρινόμενο στις 

εξαιρετικά έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη  σεισμόπληκτη περιοχή Βρίσας, Βατερών 

και Σταυρού Λέσβου μετά και την καταστροφική πυρκαγιά της 23/7/2022 (Εικόνα 2), 

πρόκειται να συντάξει εθελοντικά μία πιλοτική μελέτη εφαρμογής με αντικείμενο την 

απογραφή, έρευνα, ανάλυση και χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής. 

 

Κρίνεται ότι είναι υψίστης σημασίας η εν γένει καταγραφή (inventory) και παρακολούθηση 

(monitoring) της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να 

σχεδιάσουν μία σειρά από ενέργειες για την υλοποίηση των απαραίτητων βραχυπρόθεσμων 
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και μεσο/μακροπρόθεσμων μέτρων αποκατάστασης, και συνολικής ανασυγκρότησης και 

ανάπτυξης της πληγείσας περιοχής (Εικόνα 3). 

 

 
Εικόνα 2. Αρχική χαρτογράφηση της καμένης περιοχής Βρίσας, Βατερών και Σταυρού Λέσβου (Ιούλιος 

2022). 

 

 
Εικόνα 3. Μεταπυρική κατάσταση της πληγείσας περιοχής από την καταστροφική πυρκαγιά. 
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Το εγχείρημα αυτό είναι καινοτόμο διεθνώς σε τέτοια γεωγραφική κλίμακα και ευρύτητα, 

έχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και υψίστη χρηστικότητα 

για τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν τη συνολ ική 

τεχνογνωσία, επιστημονική κατάρτιση και υπολογιστική πολυπλοκότητα την οποία 

περιλαμβάνει μία τέτοια διαδικασία για την επίτευξη της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας, 

αλλά με αρωγό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορούν να αποκτήσουν και να αξιοποιήσουν 

αρμοδίως κοινωνικο-οικολογικά και χωροταξικά δεδομένα, μοντέλα και τεχνολογίες.  

 

Η παρούσα πρόταση μελέτης στοχεύει στην παροχή μεγάλου όγκου αξιόπιστων και μεγάλης 

λεπτομέρειας πληροφοριών που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την Πολιτεία και τις 

αρμόδιες υπηρεσίες για τη στήριξη και αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής. Η εμπειρία 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε αντίστοιχα έργα  (π.χ. η πυρκαγιά της Χίου το 2012) το καθιστά 

ικανό να φέρει εις πέρας το παρόν καθώς κατέχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία, αποδεδειγμένη 

ερευνητική εμπειρία και προσωπικό με εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση.  

 

Θα χρησιμοποιηθούν επίγειες, εναέριες, δορυφορικές, χωρικές και πληροφορικές τεχνικές 

για τον καθορισμό και την ανάλυση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς (ιστορικό, ανάφλεξη, 

εξάπλωση, ένταση, αντίσταση ελέγχου), της σφοδρότητας καύσης (η οποία επηρεάζει τη 

διαβρωσιμότητα του εδάφους στις λεκάνες απορροής και τη βιωσιμότητα της βλάστησης των 

καμένων εκτάσεων), της θνησιμότητας και της αποκατάστασης (φυσικής αναγέννησης/ 

αναδάσωσης) από τη φωτιά στα δασικά, περιαστικά (περιοχές μίξης δάσους-οικισμού) και 

αγροτικά οικοσυστήματα της πληγείσας περιοχής (Εικόνα 3). Επίσης, θα αναλυθούν χωρικά 

και θεματικά μία πληθώρα από κρίσιμα ζητήματα όπως αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας 

(γεωργία, κτηνοτροφία, ελαιοκομία), διαχείρισης υδατικών πόρων, μεταπυρικής εδαφικής 

διάβρωσης, πολεοδομικού σχεδιασμού και τοπικής ανάπτυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση του ερευνητικού έργου το οποίο αφορά την 

υποστήριξη για τη συνολική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών Βρίσας 

– Βατερών – Σταυρού Λέσβου, μετά την πυρκαγιά της 23/07/2022. Σε πρώτη φάση, θα 

εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα και θα γίνει η αποτίμηση των καταστροφών  που 

ανέκυψαν στις πληγείσες περιοχές. Σε δεύτερη φάση, θα συνταχθούν οι προτάσεις για την 

ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών της νήσου Λέσβου από τις 

πρόσφατες πυρκαγιές. Μέσω αυτών θα επιδιωχθούν γενικά οι εξής στρατηγικοί στόχοι:  

 

1) Προώθηση μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης  

2) Προτάσεις για τη δημιουργία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και  

3) Εφαρμογή ορθολογικών περιβαλλοντικών πολιτικών.  
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Γενικά θα προταθεί μία Ολοκληρωμένη Στρατηγική Μείωσης του κινδύνου πυρκαγιάς ώστε 

να αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ της Πρόληψης-Ετοιμότητας, της Ανίχνευσης-Απόκρισης 

και της Αποκατάστασης-Προσαρμογής, με ένα πλαίσιο από σύγχρονες τεχνολογίες και 

κοινωνικές-οικολογικές-οικονομικές λύσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών 

και αγροτικών οικοσυστημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.  

 

Είναι απαραίτητα ο καθαρισμός και η αραίωση των πευκοδασών, η μείωση της καύσιμης 

ύλης, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προστασίας και η διαχείριση  της περιαστικής ζώνης 

μίξης δασών και οικισμών από ειδικούς για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και 

εξάπλωσης των πυρκαγιών και την ασφάλεια όσων ζουν ή επιχειρούν στην περιοχή.  Μέσα 

στα πλαίσια αυτά, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός περιαστικού δάσους-

πάρκου στα όρια του οικισμού των Βατερών, όπου θα μπορούσε να διερευνηθεί κατάλληλα 

ένα πράσινο δασόκτημα στην περιοχή για λόγους αναψυχής και επιστημονικής διαχείρισης.  

 

Η χρήση μοντέλων στοχαστικών προσομοιώσεων της φωτιάς θα βοηθούσε ιδιαίτερα στον 

συντονισμό και την εφαρμογή των πλέον αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης, καταστολής 

και παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη και την επιχειρησιακή 

ετοιμότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών κυρίως σε θέματα έγκαιρης επέμβασης και 

επίγειας δράσης. Προς αυτή εν γένει την κατεύθυνση , πρόκειται να γίνει από το Εργαστήριο 

Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών (ΕΓΦΚ) και το πρόγραμμα AEGIS+ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου η δωρεάν προσφορά εγκατάστασης ενός Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού 

Σταθμού (ΑΤΜΟΣ) και μίας Διαδικτυακής Κάμερας (Web Camera) στα Βατερά σε αγαστή 

συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Τα δύο αυτά νέα όργανα θα προστεθούν στο ήδη 

εγκατεστημένο δίκτυο της διαδικτυακής πλατφόρμας μετεωρολογικών σταθμών και καμερών 

του ΕΓΦΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://meteo.aegean.gr/) που συμπεριλαμβάνει και 

τις γειτονικές υποδομές Ακρασίου, Πολιχνίτου και Βρίσας Λέσβου (Εικόνα 4) στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

Η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ακραία περιστατικά δασικών 

πυρκαγιών και η μεταφορά της απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας (τεχνογνωσίας) στους 

ενδιαφερόμενους φορείς χρήστες θα πρέπει να γίνει πράξη με κατάλληλες και στοχευμένες 

ενημερωτικές και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες.  

 

Ο σχεδιασμός των χρήσεων γης για τη μείωση της μελλοντικής έκθεσης δασών, καλλιεργειών 

και οικισμών στη φωτιά, και η αυξημένη εστίαση στην πρόληψη και αποτροπή της 

ανθρωπογενούς πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών αποτελούν δύο προσεγγίσεις με 

σημαντικές προτεραιότητες και προοπτικές.  

 

Τέλος, είναι αναγκαία και κρίσιμη η κοινωνικοοικονομική στήριξη και ανάταξη αυτής της 

εθνικά και πολλαπλά ευαίσθητης νησιωτικής περιοχής της ελληνικής περιφέρειας για την 

http://meteo.aegean.gr/
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επιβίωση, τη συγκράτηση και τη μελλοντική προσέλκυση και επανένταξη μονίμων κατοίκων 

στον τόπο αυτό. 

 

 
Εικόνα 4. Ζωντανή εικόνα της κάμερας του ΕΓΦΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου φαίνονταν στο βάθος 

(διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο) μέρος από τα 3.000 στρέμματα περίπου που κάηκαν από την 

αναζωπύρωση της 27ης Ιουλίου 2022 στη Λαγκάδα της Βρίσας και στα Ρεπανά του Πολιχνίτου της Λέσβου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Το ερευνητικό αντικείμενο του έργου, το οποίο αφορά την ολοκληρωμένη μελέτη για την 

αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής Βρίσας-Βατερών-Σταυρού Λέσβου από την καταστροφική 

πυρκαγιά με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, θα υλοποιηθεί μέσω μίας σειράς ερευνητικών 

εργασιών και δράσεων οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  

 

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ – Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών 

 

(Καλαμποκίδης, Παλαιολόγου, Ρούσσου, Βασιλάκος, Αναστασίου, Σκράπαρης, Ξανθόπουλος, 

Αριανούτσου, Καζάνης) 

 

1. Επίγειες μετρήσεις σφοδρότητας για τον υπολογισμό του δείκτη Composite Burn Index: Ο 

τρόπος αξιολόγησης του μεγέθους των επιπτώσεων δασικών πυρκαγιών πρώτης τάξης στο πεδίο 

με τη μεθοδολογική προσέγγιση του Composite Burn Index (CBI) των Key and Benson (2006) 

απαιτεί την επίσκεψη σε διαφορετικές τοποθεσίες στην περιοχή εκδήλωσης της φωτιάς. Για τον 
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υπολογισμό του CBI απαιτείται η επιλογή των κατάλληλων απαντήσεων για κάθε κριτήριο της 

κάθε κατηγορίας επιπτώσεων. Οι απαντήσεις είναι προκαθορισμένες και ταξινομημένες σε μία 

κλίμακα επιπτώσεων από 0 (καθόλου επιπτώσεις) έως και 3 (υψηλές επιπτώσεις). Η 

βαθμολόγηση επιτυγχάνεται έπειτα από οπτική εκτίμηση και απογραφή της κάθε θέσης. Ο 

βαθμός κάθε κατηγορίας επιπτώσεων προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογίων των 

κριτηρίων, όπου και όλα τα κριτήρια και κατηγορίες επιπτώσεων είναι ισοβαρή. Ο CBI 

προσφέρει μία γενική βαθμολόγηση των μεταπυρικών επιπτώσεων που μπορεί κάποιος να 

συναντήσει στο πεδίο. Με αυτόν τον δείκτη γίνεται εκτίμηση των μέσων συνθηκών που 

επικρατούν μετά τη φωτιά για τα διάφορα κατακόρυφα επίπεδα του δάσους, ώστε να παραχθεί 

μία τιμή η οποία αντικατοπτρίζει τη συνολική σφοδρότητα καύσης του δειγματοληπτικού τόπου. 

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε δειγματοληπτικά πρότυπα, πρακτικές και μεθόδους τα οποία είναι 

αποτυπωμένα στα πρωτόκολλα του FIREMON (Lutes et al. 2006). Οι τιμές του CBI είναι σε εύρος 

από 0 έως και 3 (άκαυτο έως υψηλή σφοδρότητα). Τα αποτελέσματα της φωτιάς για κάθε ένα 

από τα πέντε κατακόρυφα επίπεδα της δασικής δομής (substrates, vegetation < 1 m tall, 

vegetation 1-5 m tall, intermediate-sized trees, big trees) θα καταγραφούν με απόδοση του 

ποσοστού αλλαγής που παρατηρήθηκε μεταπυρικά σε σχέση με την πρότερη κατάσταση του. Οι 

πρώτες μετρήσεις προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο του 2022 για να επιτευχθεί η 

καταγραφή των άμεσων και εμφανών επιπτώσεων της πυρκαγιάς, σε 11 θέσεις διαφορετικής 

σφοδρότητας καύσης. Επιπλέον, προγραμματίζεται οι μετρήσεις να επαναληφθούν στις ίδιες 

θέσεις ένα έτος μετά ώστε να επιβεβαιωθούν ή αναιρεθούν τα πρώιμα συμπεράσματα των 

μετρήσεων του 2022, αλλά και να εκτιμηθεί ο βαθμός επανάκαμψης των διαφορετικών 

οικοσυστημάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον υπολογισμό του CBI θα 

αξιοποιηθούν για τη συσχέτιση και επικύρωση των χαρτών σφοδρότητας καύσης που θα 

παραχθούν με μεθόδους δορυφορικής τηλεπισκόπησης και πτήσεων με LIDAR Συστήματα μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών. 

 

2. Προσομοιώσεις συμπεριφοράς πυρκαγιάς: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη χωροχρονική 

προσομοίωση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2022 με τον αλγόριθμο FARSΙΤΕ του 

FlamMap 6.2. Ο αλγόριθμος FARSITE είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης της εξέλιξης των 

πυρκαγιών (Finney 2004), χρησιμοποιώντας χωρικές πληροφορίες για την τοπογραφία και την 

καύσιμη ύλη και λεπτομερή αρχεία (συνήθως με ωριαίες μετρήσεις) περιγραφής των 

μετεωρολογικών συνθηκών. Υπολογίζει την εξάπλωση και συμπεριφορά μίας πυρκαγιάς κατά τη 

διάρκεια μίας περιόδου υπό ετερογενείς συνθήκες τοπογραφίας, καύσιμης ύλης και καιρού. 

Είναι ένα μοντέλο ντετερμινιστικό, που σημαίνει ότι μπορούν να σχετιστούν τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης με τα δεδομένα εισροών. Πέρα από τη σύγκριση της πραγματικής με την 

προσομοιωμένη περίμετρο, θα παραχθούν μία σειρά μεταβλητών οι οποίες θα αποδίδουν την 

εκτιμώμενη ταχύτητα διάδοσης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και ανά θέση, αλλά και την 

ένταση της (μήκος φλόγας, θερμική ένταση του μετώπου, εκλυόμενη θερμότητα ανά μονάδα 

επιφάνειας), την εμφάνιση πυρκαγιάς κόμης και τη χρονική στιγμή που έκαψε σε κάθε τόπο. Οι 

συγκρίσεις των ανωτέρω παραμέτρων, ιδίως όσον αφορά τα πρώτα στάδια της πυρκαγιάς που 

περιλάμβαναν περιορισμένη δασοπυρόσβεση, θα επιτρέψει τον έλεγχο και προσαρμογή των 
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προβλέψεων στις τοπικές συνθήκες της Λέσβου, ενισχύοντας της εμπιστοσύνη σε προτάσεις για 

το μέλλον. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει στοχαστικές προσομοιώσεις πυρκαγιών με τον 

αλγόριθμο Minimum Travel Time (ΜΤΤ) για την εκτίμηση του κινδύνου εξάπλωσης μελλοντικών 

πυρκαγιών εντός και εκτός των καμένων εκτάσεων, με παράλληλη χαρτογράφηση και 

κατανόηση των προτύπων διάδοσης τους στην περιοχή και του κινδύνου που αυτές αποτελούν 

σε γειτονικούς οικισμούς. 

 

3. Περιγραφή της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των δυσκολιών που παρατηρήθηκαν: Η τεκμηρίωση 

της πυρκαγιάς με παρατηρήσεις και μοντέλα θα συνοδευτεί και από μία καταγραφή των 

δυσκολιών που παρουσιάστηκαν ως προς την αντιμετώπιση, των ιδιαίτερων κινδύνων αλλά και 

τυχόν ευκαιριών που αξιοποιήθηκαν, ώστε να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό για το μέλλον. 

Η επισήμανση αρνητικών ή θετικών στοιχείων που προέκυψαν από τη βλάστηση, την ύπαρξη ή 

μη διασπάσεων αυτής, την ύπαρξη ζωνών μίξης οικισμών με δάσος ή αγροτικές εκτάσεις, την 

ύπαρξη πληθυσμού (και του τρόπου αντίδρασης του) αποτελούν σημαντικά στοιχεία για 

προτάσεις βελτιώσεων για το μέλλον. Θα γίνει προσπάθεια να επισημανθούν τυχόν «εμπόδια» 

στην εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών με την ύπαρξη συγκεκριμένων τύπων εδαφοκάλυψης 

ή/και βλάστησης. 

 

4. Περιοχή μίξης δάσους – οικισμού (Wildland-Urban Interface): Θα γίνει απογραφή των καμένων 

οικιών στην περιοχή των ορίων του οικισμού των Βατερών με το δάσος και τα δασοκτήματα. 

Επίσης, θα αναλυθούν οι βιοφυσικές και άλλες συνθήκες που συνέβαλαν στην καύση ή μη του 

οικισμού στη συγκεκριμένη περιοχή, σε σχέση και με τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Θα γίνουν 

προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση της βλάστησης, αντικατάσταση των φυτικών ειδών, 

καθώς και τη δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών στην εν λόγω περιοχή. 

 

5. Πυκνότητα φυσικής αναγέννησης και θνησιμότητα (Άνοιξη 2023): Μετά από κάθε περιστατικό 

δασικής πυρκαγιάς τίθεται το ερώτημα του δυναμικού της φυσικής αναγέννησης των καμένων 

οικοσυστημάτων. Η ικανότητα ή μη φυσικής αναγέννησης των οικοσυστημάτων σε συνδυασμό 

με τους ευρύτερους στόχους της μεταπυρικής διαχείρισης τους, καθορίζουν την επιλογή των 

μέσων και τρόπων αποκατάστασης, εκεί όπου χρειάζεται (Moreira et al. 2012). Η πλειονότητα 

των ειδών που συναντούμε στα Μεσογειακού-τύπου Οικοσυστήματα διαθέτουν μηχανισμούς 

που τα επιτρέπουν να αναγεννηθούν μετά τη φωτιά (Arianoutsou 1999). Υπάρχουν όμως 

παράμετροι, όπως το καθεστώς φωτιάς (μεσοδιάστημα, ένταση) ή τα χαρακτηριστικά της θέσης 

(γεωλογία, κλίση ή/και έκθεση) που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην μεταπυρική 

αναγέννηση κάποιων ειδών ή λειτουργικών ομάδων (Kazanis and Arianoutsou 2004, Kazanis et 

al. 2007). Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη στη περίπτωση μεγάλων περιστατικών δασικών 

πυρκαγιών η αναγνώριση θέσεων χαμηλής μεταπυρικής αναγέννησης, στις οποίες θα χρειαστεί 

η εφαρμογή τεχνικών φύτευσης μετά από σχεδιασμό. 

 

Γνωρίζοντας από τους χάρτες βλάστησης, την κατανομή των τύπων οικοσυστημάτων πριν από 

τη φωτιά και ειδικότερα για τα δασικά οικοσυστήματα, την ηλικία τους, εγκαθίσταται ένα δίκτυο 
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δειγματοληπτικών επιφανειών σε αντιπροσωπευτικό αριθμό θέσεων ανά τύπο οικοσυστήματος, 

για την εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης των κυρίαρχων φυτικών ειδών. Ο αριθμός των 

δειγματοληπτικών επιφανειών θα πρέπει να αντιπροσωπεύει, ανά τύπο οικοσυστήματος, όλους 

τους διαθέσιμους συνδυασμούς γεωλογικού υποστρώματος, γεωμορφολογίας και καθεστώτος 

φωτιάς (μεσοδιάστημα, ένταση). 

 

Η φυσική αναγέννηση ξεκινάει λίγες μέρες μετά τη φωτιά για τα είδη που αναγεννώνται με 

αναβλάστηση και μετά την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων για τα είδη που 

αναγεννώνται με φύτρωση σπερμάτων. Σε κάθε περίπτωση, σε επίπεδο φυτοκοινοτήτων, το 

μέγιστο της αναγέννησης αναμένεται κατά τη διάρκεια των εαρινών μηνών (Αριανούτσου-

Φαραγγιτάκη 1979, Καζάνης 2005) και αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της άνοιξης 

λαμβάνουν χώρα οι αντίστοιχες καταγραφές πεδίου. Οι καταγραφές μπορούν να επαναληφθούν 

τους φθινοπωρινούς μήνες, ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωση της θερινής άνυδρης και θερμής 

περιόδου στην φυσική αναγέννηση που καταγράφηκε στη διάρκεια του πρώτου μεταπυρικού 

έτους, ώστε να υπάρχει μία σαφέστερη, τελική εικόνα του δυναμικού αναγέννησης στις 

διάφορες θέσεις της καμένης έκτασης. 

 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο των δειγματοληψιών, σε επιφάνειες, το μέγεθος των οποίων θα 

εξαρτηθεί από τη διακριτική ικανότητα των διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, καταγράφεται η 

συνολική κάλυψη της βλάστησης και η κάλυψη της ξυλώδους και της ποώδους συνιστώσας. 

Παράλληλα, καταγράφεται η αναγέννηση σημαντικών ειδών (π.χ. τα πεύκα στη περίπτωση 

καμένων πευκοδασών). 

 

Οι επιφάνειες δειγματοληψίας γεω-αναφέρονται, ώστε να εντοπιστούν στις δορυφορικές 

εικόνες και να ακολουθήσει σχετική επεξεργασία, που ενδεχομένως θα αναδείξει περιοχές με 

αντίστοιχο δυναμικό αναγέννησης, αξιοποιώντας τα επίπεδα πληροφορίας του τύπου 

οικοσυστήματος, του καθεστώτος φωτιάς και των αβιοτικών χαρακτηριστικών της θέσης.  

 

6. Αναγέννηση/ αναδάσωση: Από τα αποτελέσματα της προηγούμενης υπο-δράσης, θα 

αναγνωριστούν θέσεις ή θα υποδειχθούν προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι φυτοκοινότητες δεν 

παρουσιάζουν δυναμικό αναγέννησης. Σε αυτές τις καταστάσεις προκύπτει η ανάγκη 

φυτεύσεων. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται 1) τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτοφυή 

είδη της χλωρίδας της Λέσβου και επιπλέον 2) οι φυτεύσεις να γίνουν με φυτευτικό υλικό της 

περιοχής. 

 

Παραδοτέο της δράσης: 

 

• Έκθεση ανάλυσης των κρίσιμων παραμέτρων για την ορθολογική εφαρμογή μέτρων αντιπυρικής 

διαχείρισης της πληγείσας περιοχής, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

μεταπυρικής αποκατάστασης και αναδάσωσης. 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ – Υδατική Οικονομία, Διάβρωση και Πλημμύρες 

 

(Γαγάνης, Κοντός, Τζωράκη, Χατζηβασιλείου, Σιάρκος, Ανδρεάδης, Σαχτούρης) 

 

Μία πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά διάφορες συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου, 

όπως την παρεμπόδιση, την εξατμισοδιαπνοή, την κατείσδυση, την αποθήκευση του νερού στο 

έδαφος και την απορροή. Η καύση της κόμης της βλάστησης και των συσσωρευμένων οργανικών 

υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους, προκαλεί μείωση της παρεμπόδισης (interception). Η 

παρεμπόδιση προστατεύει το έδαφος μειώνοντας την κινητική ενέργεια της προσπίπτουσας 

σταγόνας της βροχόπτωσης. Αυτή η κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής εκτιμάται ότι είναι 

τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν της επιφανειακής απορροής. Χωρίς τη μείωση αυτής της 

ενέργειας, παρουσιάζεται αύξηση της συμπίεσης της επιφάνειας του εδάφους ή και της 

αποκόλλησης τεμαχίων του λόγω της υψηλής ενέργειας πρόσκρουσης της σταγόνας. Αποτελέσματα 

της μείωσης της παρεμπόδισης είναι η αύξηση της ποσότητας της βροχόπτωσης που φτάνει στο 

έδαφος, η μείωση της εξατμισοδιαπνοής, και η αύξηση της απορροής και της εδαφικής διάβρωσης. 

 

Η καταστροφή της βλάστησης, η μείωση των συσσωρευμένων φύλλων και άλλων 

αποσυντεθημένων οργανικών υλικών, και η προκαλούμενη αύξηση της απορροής, μπορούν να 

επηρεάσουν και την αιχμή της παροχής στα υδατορέματα, ως προς το μέγεθος της αλλά και τη 

χρονική στιγμή της εμφάνισης της. Η αύξηση στην αιχμή της παροχής ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, 

σχετίζεται με την ένταση της φωτιάς, τη διάρκεια και ένταση των βροχοπτώσεων, τις κλίσεις στη 

λεκάνη απορροής και τη διάταξη των υδρόφοβων εδαφών που αναπτύσσονται μετά από επεισόδιο 

πυρκαγιάς. Παροχή υδατορεμάτων με υψηλότερη αιχμή μετά από πυρκαγιά είναι σχετικά σύνηθες 

φαινόμενο. Έχει παρατηρηθεί ότι η ροή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου βροχής σε μία καμένη 

κοιλάδα, είναι ταχύτερη σε σχέση με κοιλάδες που έχουν προστατευτική φυτοκάλυψη, 

δημιουργώντας έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις πλημμυρικά επεισόδια στα οποία η χρονική στιγμή 

της αιχμής είναι αρκετά νωρίτερα. Ο μικρός χρόνος εμφάνισης της αιχμής, σε συνδυασμό με τις 

υψηλές τιμές που παίρνει η αιχμή, μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα των πλημμυρών. 

 

• Υπολογισμός του αναμενόμενου δείκτη διάβρωση (επικινδυνότητα διάβρωσης) ως αποτέλεσμα 

της πυρκαγιάς: Η εδαφική διάβρωση είναι μία φυσική, συνεχής διεργασία. Ωστόσο, οι 

διαβρωτικές δυνάμεις στην επιφάνεια του εδάφους εντείνονται όταν η φωτιά καταστρέφει τη 

φυτοκάλυψη και τις επιφανειακές αποθέσεις φύλλων και άλλων αποσυντεθειμένων οργανικών 

υλικών, αφήνοντας εκτεθειμένο το εδαφικό στρώμα του εδάφους στη διαβρωτική δράση κυρίως 

της πρόσκρουσης των σταγόνων βροχής αλλά και της επίγειας ροής. Η διαβρωσιμότητα του 

εδάφους μπορεί επίσης να αυξηθεί εξαιτίας της εξαέρωσης του εδαφικού οργανικού υλικού. Οι 

παράγοντες που επιδρούν στη διάβρωση των εδαφών σε μία πρόσφατα καμένη λεκάνη, γενικά 

επηρεάζονται από 1) τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς (ένταση, έκταση), 2) την τοπογραφική 

και γεωλογική διαμόρφωση της λεκάνης και τα χαρακτηριστικά των εδαφών της, 3) την 

κατάσταση της λεκάνης πριν την πυρκαγιά, 4) τις καιρικές συνθήκες μετά την πυρκαγιά, και 

ειδικά τον πρώτο χρόνο, και 5) ανθρωπογενείς δραστηριότητες μετά την πυρκαγιά. 
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• Στην παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί μία πρώτη προσεγγιστική αποτίμηση του 

αναμενόμενου δείκτη διάβρωσης ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, με βάση τα πρωτογενή 

χαρτογραφικά δεδομένα του ΕΓΦΚ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η 

ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Οι 

παράγοντες που θα χρησιμοποιηθούν στο προσεγγιστικό μοντέλο υπολογισμού του δείκτη 

διάβρωσης είναι: 1) η κλίση του εδάφους (ανάγλυφο της περιοχής), 2) η σφοδρότητα της 

καύσης, 3) η βλάστηση πριν τη φωτιά, και 4) το πάχος της εδαφικής ζώνης. Οι τέσσερις αυτοί 

παράγοντες αποτελούν τα δεδομένα εισόδου σχετικού αλγορίθμου (σταθμισμένοι με βάση το 

μέτρο τους και τον βαθμό που επηρεάζει η κάθε κατηγορία τον κίνδυνο εμφάνισης της 

διάβρωσης) για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής μετά από 

πυρκαγιά. Ο καθορισμός των περιοχών με υψηλή επικινδυνότητα διάβρωσης θα συνεισφέρει 

στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης (π.χ. λήψη 

στοχευμένων προληπτικών μέτρων), μειώνοντας έτσι τις όποιες επιδράσεις της πυρκαγιάς στον 

υδρολογικό κύκλο της περιοχής. 

 

Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η εμφάνιση καταστροφικών 

πυρκαγιών, όπως αυτή που εξελίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Βατερών (Λέσβου). Άμεσα 

συνδεδεμένος φυσικός κίνδυνος με την πυρκαγιά είναι και οι πλημμύρες, καθώς όπως έχει ευρέως 

παρατηρηθεί, μετά το πέρας μίας πυρκαγιάς υπάρχει έντονος κίνδυνος για εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων σε μία περιοχή. Ως γνωστό, η εκδήλωση και η εξέλιξη μίας πυρκαγιάς σε μία λεκάνη 

απορροής αλλάζει τελείως την υδρολογική της συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι δυσμενείς επιπτώσεις 

μίας πυρκαγιάς στη βλάστηση και το έδαφος της λεκάνης, μεταβάλλουν αισθητά τους μηχανισμούς 

μετατροπής της βροχής σε απορροή, τις διεργασίες συγκράτησης και διήθησης του νερού στα 

εδάφη και δημιουργούν συνθήκες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση πλημμύρας, 

ακόμα και σε περίπτωση ύψους βροχής μικρής σχετικά περιόδου επαναφοράς. 

 

Για τη μελέτη υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων στην πληγείσα περιοχή απαιτείται η υδρολογική 

και υδραυλική ανάλυση των επιμέρους λεκανών απορροής που χωροθετούνται εντός αυτής, και 

όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλμυροπόταμου (Εικόνα 

5). Για την περιοχή των Βατερών και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα προτείνεται σε 

πρώτο στάδιο η εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου για την εκτίμηση της πλημμυρικής αιχμής. Σε 

δεύτερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την αιχμή πλημμύρας που έχει ήδη υπολογιστεί από την 

ορθολογική μέθοδο, θα επιχειρηθεί η υδραυλική ανάλυση/προσομοίωση των ρεμάτων της 

πληγείσας περιοχής μέσω της χρήσης του λογισμικού HEC-RAS, έτσι ώστε να εξαχθούν βασικά 

συμπεράσματα σχετικά με την υδραυλική τους συμπεριφορά για την εκτίμηση του πλημμυρικού 

κινδύνου και για να γίνουν σχετικές προτάσεις χωροθέτησης αντιπλημμυρικών έργων. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, αλλά και τη συλλογή στοιχείων από υφιστάμενες 

υδρολογικές πηγές, ενεργές και ανενεργές γεωτρήσεις, υφιστάμενες δεξαμενές θα προταθούν 

συλλογικά μέτρα και έργα μετριασμού του πλημμυρικού κινδύνου. 
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Εικόνα 5. Λεκάνες απορροής του ποταμού του Αλμυροπόταμου και του ποταμού του Βούρκου που 

οριοθετούν την ευρύτερη ημιορεινή και παράκτια περιοχή της πυρκαγιάς Βρίσας-Βατερών-Σταυρού 

Λέσβου της 23ης Ιουλίου 2022. 

 

Σε δεύτερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την αιχμή πλημμύρας που έχει ήδη υπολογιστεί θα 

επιχειρηθεί η υδραυλική ανάλυση/προσομοίωση των ρεμάτων της πληγείσας περιοχής μέσω της 

χρήσης του λογισμικού HEC-RAS, έτσι ώστε να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα σχετικά με την 

υδραυλική τους συμπεριφορά (δηλ. το βάθος ροής, τη στάθμη των ρεμάτων και την ταχύτητα ροής) 

για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εφαρμογή των αντιπλημμυρικών έργων. Μέσω 

της υδραυλικής ανάλυσης των ρεμάτων θα εντοπιστούν οι δυσμενέστερες διατομές, ενώ θα 

υπολογιστούν και τα επιμέρους χαρακτηριστικά ροής σε αυτές προκειμένου να καταστεί 

ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των αντιπλημμυρικών έργων. 

 

Παραδοτέα της δράσης: 

 

• Χάρτης δείκτη διάβρωσης (αρχική προσέγγιση της επικινδυνότητας διάβρωσης) της περιοχής 

μετά από την πυρκαγιά. 

 

• Αναφορά με συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση της επιφανειακής υδρολογίας της 

περιοχής, ώστε να μετριασθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος με συλλογικά μέτρα και έργα. 
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ΤΡΙΤΗ ΔΡΑΣΗ – Αγροτικά Θέματα 

 

(Κίζος, Tscheulin, Παλαιοπάνης) 

 

Θα μελετηθούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς στο αγροτικό κεφάλαιο της πληγείσας περιοχής με 

εξαγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων από την πυρκαγιά και υποβολή βασικών προτάσεων για 

τη στήριξη, την ανασυγκρότηση και τη θωράκιση της περιοχής. Η έμφαση θα δοθεί στον ελαιώνα με 

προτάσεις για ειδικότερα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών και των κτηνοτρόφων μέσω 

παροχής συγκεκριμένων οδηγιών από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε θέματα ελαιοκομικά, 

γεωργικά, κτηνοτροφικά, αποζημιώσεων και επιδοτήσεων στην ευρύτερη αγροδασοπονία της 

πληγείσας περιοχής. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις θα αποτελούν προϊόν έρευνας πεδίου και 

συζητήσεων με τους πληγέντες κατοίκους της περιοχής. 

 

Η πυρκαγιά της Βρίσας – Βατερών έκαψε έκταση περίπου 25.000 στρέμματα σε μία ζώνη μήκους 6 

km και πλάτους 5 km, με περίμετρο 25 km. Από την καμένη περιοχή το 1/3 περίπου καλυπτόταν από 

δάσος, το 1/4 από φυσικούς βοσκότοπους και το υπόλοιπο τμήμα από καλλιέργειες και ελαιώνες. 

Το ποσοστό του αστικού χώρου που επλήγη ανέρχεται περίπου στο 1% της συνολικής έκτασης 

(Εικόνα 6). 

 

 
Εικόνα 6. Χάρτης κάλυψης γης της πληγείσας περιοχής με ποσοστά χρήσεων γης που αφορούν κυρίως τις 

αγροτικές εκτάσεις. 

 

Στον όποιο σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η περιοχή μελέτης παρουσιάζει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας αφού παρουσιάζει 

σωρευτικά εμφωλευμένες κρίσεις: 
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1. Πληθυσμιακή συρρίκνωση 30% κατά τις δεκαετίες (1991-2011). Αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη 

συρρίκνωση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, του σεισμού, της υπογεννητικότητας και της 

εσωτερικής μετανάστευσης (Εικόνα 7). 

2. Η περιοχή έχει πληγεί από τον σεισμό το 2017 και δεν έχει ανακάμψει πλήρως. 

3. Ο ελαιώνας παρουσίασε συνεχή χαμηλή παραγωγή εξαιτίας ακαρπίας, καιρικών φαινομένων 

και άλλων λόγων τα 3 τελευταία χρόνια, άρα διαρκή απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες. 

4. Οι καμένες εκτάσεις των ελαιόδεντρων αποτελούσαν την πιο παραγωγική περιοχή σε σχέση με 

τον υπόλοιπο ελαιώνα. 

5. Ο ελαιώνας και οι δασικές εκτάσεις χρησιμοποιούνταν και ως βοσκότοποι. 

 

 
Εικόνα 7. Ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου κατά την περίοδο 1991-2001, με 

έντονες απώλειες πληθυσμού που συνεχίζονται μέχρι σήμερα κυρίως στις αγροτικές περιοχές. 

 

Στα όρια της πληγείσας περιοχής δραστηριοποιούνται περίπου 90 ελαιοπαραγωγοί και 10 

κτηνοτρόφοι. Το ζωικό κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 700 πρόβατα. Η πληγείσα έκταση του 

ελαιώνα είναι περίπου 6.780 στέμματα. Από αυτή έχει καεί το 82% (5.550 στρέμματα) με περίπου 

67.000 ελαιόδεντρα. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις περίπου το 80% των ελαιόδεντρων 

έχει υποστεί βλάβες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (Πίνακας 1, Εικόνες 8 και 9). 
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Πίνακας 1. Εκτιμώμενες βλάβες στον ελαιώνα της Βρίσας. 

 

Βαθμός 

Σφοδρότητας 

Τιμές 

Δείκτη 

Έκταση 

(στρ.) 

Ποσοστό 

(%) 

Ελαιόδεντρα 

(12/στρ.) 

Άκαυτο 0,100 1.161 20,90 13.932 

Χαμηλή 0,270 3.137 56,46 37.644 

Μέτρια 0,440 1.220 21,96 14.640 

Υψηλή 0,600 38 0,68 456 

Σύνολο --- 5.556 100 66.672 

     

 
Εικόνα 8. Αρχική χαρτογράφηση της καμένης περιοχής εντός του ελαιώνα Βρίσας – Βατερών – Σταυρού στη 

Νότια Λέσβο (Ιούλιος 2022). 

 

 
Εικόνα 9. Αρχική χαρτογράφηση του βαθμού της σφοδρότητας καύσης εντός του ελαιώνα Βρίσας – 

Βατερών – Σταυρού στη Νότια Λέσβο (Ιούλιος 2022). 
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Με μία πρώτη θεώρηση, οι άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες της πυρκαγιάς στην 

πληγείσα περιοχή εκτιμώνται ως: 

 

1. Η άμεση απώλεια εισοδήματος από τη φετινή παραγωγή.  

2. Η επιπλέον απώλεια για τους βιοκαλλιεργητές 30%. 

3. Η μακροπρόθεσμη απώλεια εισοδήματος από την καταστροφή των ελαιόδεντρων. Σε μία πρώτη 

εκτίμηση η απώλεια εισοδήματος ξεπερνά τα 15.000 € ανά 100 ελαιόδεντρα σε βάθος 7ετίας.  

4. Η απώλεια σε εξοπλισμό: περιφράξεις, ελαιόδιχτα, αντλίες νερού, σκαπτικά μηχανήματα κ.α. 

5. Η πρόσθετη επιβάρυνση σε ζωοτροφές από την απώλεια βοσκήσιμων εκτάσεων τόσο άμεσα 

όσο και μακροπρόθεσμα. 

6. Η απώλεια έμμεσου εισοδήματος (ξυλεία, οργώματα, καλλιέργεια ελαιοκτημάτων κ.α.). 

7. Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου (μελίσσια και κάποια αμνοερίφια). 

 

Παραδοτέα της δράσης: 

 

• Ειδικότερα πρώτα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών – κτηνοτρόφων μπορούν να είναι: 

 

1. Παροχή συγκεκριμένων οδηγιών από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για τον καθαρισμό 

των κτημάτων – εκμετάλλευση της ξυλομάζας. 

2. Παροχή οδηγιών για τη φύτευση νέων ελαιόδεντρων, ει δυνατόν από τη φετινή χρονιά (ποικιλία 

ελιάς, λίπανση κλπ.), καθώς και παροχή τυχόν βοήθειας για μπολιάσματα σε ελιές που δεν 

επλήγησαν σφοδρά και το ριζικό σύστημα τους έμεινε άθικτο. 

3. Ενίσχυση για την ανασύσταση του ελαιώνα και την επισκευή – διατήρηση ή κατασκευή 

συμπληρωματικών έργων (αναβαθμίδες κλπ.). 

4. Εκπόνηση σχεδίου αποζημίωσης, ενίσχυσης και επιδότησης ελαιοκαλλιεργητών και 

κτηνοτρόφων, με άξονες: απώλεια εισοδήματος, αντικατάσταση εξοπλισμού, ενίσχυση νέων, 

επιδότηση ζωοτροφών – γεωργικών εφοδίων. 

5. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δακοπροστασίας και λοιπών ασθενειών του υπάρχοντος 

φυτικού κεφαλαίου με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών καρπού κατά τα επόμενα έτη. 

 

• Κάποιες πρώτες συμβουλές για τη διαχείριση των καμένων αγροτικών περιοχών παρατίθενται:  

 

6. Για την ταχύτατη ανάκαμψη των φυσικών περιοχών (δάση, φρύγανα) και εν μέρη και των μη 

καλλιεργούμενων αγροτικών περιοχών (π.χ. φυσικοί βοσκότοποι) θεωρούμε απολύτως 

αναγκαίο να αποτραπεί αυστηρά η βόσκηση από κτηνοτροφικά ζώα, ειδικά για τα πρώτα 2 

χρόνια. Ιδιαίτερα στις περιοχές που δέχθηκαν υψηλή σφοδρότητα της φωτιάς αναμένεται η 

άμεση καταστροφή της βλάστησης με τη δράση της φωτιάς. Η σωστή, φυσική διαδοχή της 

μεταπυρικής βλάστησης εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη (χωρίς διαταραχή από βόσκηση) της 

πρώτης φυτοκοινωνίας μετά την πυρκαγιά και αποτελείται κυρίως από ψυχανθή και μονοετή 

φυτά που φυτρώνουν από την τράπεζα σπερμάτων χωρίς περαιτέρω παρέμβαση.  
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7. Η δράση της φωτιάς αφαιρεί σημαντικά θρεπτικά στοιχεία και σταθερότητα από το έδαφος, 

πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση και διάβρωση με περαιτέρω απώλεια 

γονιμότητας εδαφών. Αποκλειστικά σε καμένες αγροτικές (όχι φυσικές) περιοχές προτείνουμε 

επιπλέον τη σπορά μηδικής για τη γρήγορη σταθεροποίηση του εδάφους αλλά και ως χλωρή 

λίπανση για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο. Καλή στιγμή για τη σπορά είναι στην 

έναρξη της βροχερής περιόδου.  

8. Το έδαφος πρέπει να ξεκουραστεί. Προτείνουμε να μην οργωθούν (βαθιά) και καλλιεργηθούν 

τα αγροτεμάχια την πρώτη χρονιά μετά τη φωτιά, ειδικά όχι με απαιτητικές προς το έδαφος 

μονοετείς καλλιέργειες.  

9. Προτείνουμε την αποφυγή χρήσης τεχνητών λιπασμάτων και προτείνουμε αντί αυτών τη χρήση 

χλωρής λίπανσης.  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΗ – Χωρική Ανάλυση 

 

(Καβρουδάκης, Καλλονιάτης) 

 

Ανάλυση οδικού δικτύου περιοχής Βατερών-Βρίσας για την ιεράρχηση και αξιολόγηση των 

σημαντικών σημείων (κόμβων) σχετικά με δράσεις εκκένωσης πληθυσμού από κατοικημένες 

περιοχές και υποστήριξη επιχειρήσεων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Π.Π. "Ξενοκράτης" Φάση 3 

(Κωδικός "Ε"). Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επιμέρους ενέργειες: 

 

1. Με τη χρήση ενημερωμένων δεδομένων οδικού δικτύου της περιοχής θα γίνει αξιολόγηση των 

ακμών και των κόμβων του οδικού δικτύου ώστε να ιεραρχηθούν οι σημαντικοί κόμβοι που 

συμβάλουν στην επείγουσα εκκένωση του πληθυσμού από τις κατοικημένες περιοχές στην 

περιοχή μελέτης. Θα χρησιμοποιηθεί ένα Μοντέλο Πολλαπλών Πρακτόρων (ΑΒΜ) για 

προσομοίωση (simulation) ατόμων και αυτοκινήτων, το οποίο θα αναπτυχθεί ειδικά για την 

περιοχή Βατερών-Βρίσας και σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Π.Π. "Ξενοκράτης" Φάση 3 (Κωδικός 

"Ε"). 

 

2. Θα αξιολογηθεί η συμβολή όλων των στοιχείων του οδικού δικτύου και του αναγλύφου της 

περιοχής σχετικά με την εύρεση των ιδανικών θέσεων για δράσεις εποπτείας και συντονισμού 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Π.Π. "Ξενοκράτης" Φάση 3 (Κωδικός "Ε"). 

 

3. Αισθητήρες Internet of Things (IOT) για την εποπτεία της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, θα 

διεξαχθεί μελέτη για τη δυνατότητα εγκατάστασης έξυπνων συσκευών χρήσης IoT τεχνολογιών 

στην περιοχή των Βατερών. Θα περιλαμβάνει αναλυτικές προδιαγραφές προτεινόμενων 

συσκευών καθώς και SWOT analysis σχετικά με τη χρήση ΙΟΤ συσκευών για εποπτεία φυσικών 

καταστροφών. Θα μελετηθεί το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης σχετικά με τα οφέλη και 

τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες ΙΟΤ στη συστηματική εποπτεία 

φυσικών καταστροφών όπως η πυρκαγιά σε μία τουριστική περιοχή όπως των Βατερών. 
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Παραδοτέα της δράσης: 

 

• Αναφορά σχετικά με την αξιολόγηση του οδικού δικτύου της περιοχής και σχετικά με δράσεις 

εκκένωσης πληθυσμού από τις κατοικημένες περιοχές και δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων 

σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Π.Π. "Ξενοκράτης" Φάση 3 (Κωδικός "Ε"). 

 

• Αναφορά σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης έξυπνων συσκευών χρήσης IoT τεχνολογιών 

στην περιοχή των Βατερών, με αναλυτικές προδιαγραφές, SWOT analysis και προσδιορισμός 

κόστους συντήρησης και εγκατάστασης. 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΑΣΗ – Χωροταξικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

 

(Αναγνώστου, Σιδηρόπουλος, Τάταρης, Πελέκου, Γκουγκούλιος) 

 

Βατερά και περιβάλλουσα περιοχή αποτελούν διαχρονικά το “όχημα” και ένα σημαντικότατο 

“περιουσιακό στοιχείο” της σεισμόπληκτης και πυρόπληκτης Βρίσας, απέναντι στην ανάγκη και το 

όραμα της σωτηρίας και της αναγέννησης της ευρύτερης περιοχής (Εικόνα 10). Απαιτείται ειδικός 

σχεδιασμός προκειμένου να καθοριστούν οι χρήσεις γης και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά και 

προβλήματα που συνδέονται με τη γραμμική ανάπτυξη του οικισμού των Βατερών και το παραλιακό 

μέτωπο. Η δράση θα περιλαμβάνει 3 άξονες/ενότητες:  

 

1. Ρύθμιση-διαχείριση της γραμμικής ανάπτυξης του οικισμού των Βατερών και αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων για πύκνωση και οργάνωση του κεντρικού τομέα του πολεοδομικού ιστού, καθώς 

και ειδικό αναπτυξιακό σχεδιασμό μίας στοχευμένης επέκτασης των ορίων του οικισμού. 

2. Ανάπτυξη και οργάνωση των βασικών υποδομών και δικτύων του οικισμού και διασύνδεσης 

τους με τα ευρύτερα δίκτυα της περιοχής, υπάρχοντα και νέα. 

3. Προσπάθειες αξιοποίησης, ανάδειξης αλλά και διαφύλαξης των περιβαλλοντικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

 

Μέσα και από τους 3 προκρινόμενους άξονες ο στόχος θα είναι διπλός, καθώς θα αφορά τόσο την 

ουσιαστική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, που 

αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της περιοχής, όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων με τη διασφάλιση της πολεοδομικής λειτουργικότητας του οικισμού. Θα αναλυθούν 

εγγενείς αδυναμίες και συγκυριακά προβλήματα του “οικισμού”, και η δυνατότητα αναβάθμισης 

καθοριστικών στοιχείων που συνθέτουν τόσο την ποιότητα και την προστασία της ζωής όσο και την 

ελκυστικότητα και το τουριστικό προϊόν των κατοίκων, μονίμων και εποχικών, καθώς και των 

επισκεπτών της περιοχής. 

 

Παραδοτέο της δράσης: 
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• Έκθεση που θα περιλαμβάνει την περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας 

κατάστασης για κάθε έναν από τους 3 άξονες, και τη διατύπωση των αντίστοιχων προτάσεων. 

 

 
Εικόνα 10. Τα Βατερά της Λέσβου με τη γραμμική ανάπτυξη του οικισμού και το παραλιακό μέτωπο των 8 

χιλιομέτρων πριν την πυρκαγιά του Ιουλίου 2022. 

 

ΕΚΤΗ ΔΡΑΣΗ – Τοπική Ανάπτυξη: Πολιτιστική - Οικονομική - Κοινωνική 

 

(Ζούρος, Αναγνώστου, Πελέκου, Μαραγκουδάκης, Παρασκευόπουλος, Γκουγκούλιος) 

 

1. Γεωλογική – γεωμορφολογική κληρονομιά και ανάδειξη της 

 

Η πληγείσα περιοχή Βρίσας – Βατερών – Σταυρού παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό και 

γεωμορφολογικό ενδιαφέρον και ένα σημαντικό αριθμό γεωλογικών μνημείων τα οποία θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής ως προορισμός εναλλακτικού 

τουρισμού. Οι σημαντικότερες από αυτές τις θέσεις, έχουν καταγραφεί ως γεώτοποι στον ειδικό 

φάκελο για την αναγνώριση της Λέσβου ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. Οι γεώτοποι της 

ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνουν: 

 

• Θέσεις παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος 

• Γεωθερμικές εμφανίσεις – θερμές πηγές 

• Τεκτονικές δομές - ρήγματα 

• Παράκτιους γεωτόπους 

• Καταρράκτες 
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• Θέσεις γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος 

• Ιστορικές θέσεις μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 

Η ποικιλία των πετρωμάτων της περιοχής (Εικόνα 11) περιλαμβάνει:  

 

Α. Σχηματισμούς οφιολιθικού καλύμματος, πετρώματα ηλικίας 160.000.000 ετών που 

αντιπροσωπεύουν τους σχηματισμούς ενός ωκεάνιου πυθμένα που υπήρχε ανάμεσα στην 

Ευρώπη και στην Αφρική και του οποίου η καταστροφή οδήγησε στην δημιουργία του ελλαδικού 

χώρου. 

 

Β. Ηφαιστειακούς σχηματισμούς ηλικίας 17 έως 18 εκατομμυρίων ετών που σκεπάζουν τους 

σχηματισμούς του οφιολιθικού καλύμματος και φιλοξενούν σημαντικά παλαιοντολογικά 

ευρήματα. 

 

Γ. Λιμναίους σχηματισμούς ηλικίας πλειόκαινου ηλικίας 2.000.000 ετών και λιμναίους 

ασβεστόλιθους πάχους περίπου 120 μέτρων με σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα. 

 

Δ. Ποταμοχειμάρριες και λιμναίες αποθέσεις της περιοχής των Βατερών με πάχος μεγαλύτερο 

από 100 μέτρα. 

 

Με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή προτείνεται η 

ανάδειξη του πλούτου της περιοχής με τον σχεδιασμό και τοποθέτηση ενημεροτήτων πινακίδων, 

ερμηνείας των θέσεων, ανάδειξη και σήμανση τους. Το δίκτυο των θέσεων γεωλογικού-

γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος θα συνδεθεί μέσω της δημιουργίας περιπατητικών διαδρομών 

που θα επιτρέπουν την ανάδειξη τόσο του γεωλογικού όσο και του οικολογικού πλούτου της 

περιοχής. Η σύνδεση των θέσεων ενδιαφέροντος θα οδηγήσει στην προσέλκυση επισκεπτών που 

ενδιαφέρονται για τον τουρισμό φύσης στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

 

Η ανάδειξη των υπαίθριων γεωλογικών μνημείων της πληγείσας περιοχής μπορεί να αποτελέσει 

επίσης στοιχείο ενδιαφέροντος για τους καλοκαιρινούς επισκέπτες που επισκέπτονται την 

περιοχή προκειμένου να απολαύσουν την παραλία των Βατερών. Για τους καλοκαιρινούς 

επισκέπτες μάλιστα η δημιουργία των περιπατητικών διαδρομών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 

για την επιμήκυνση της παραμονής τους στην περιοχή. 

 

Ταυτόχρονα η δημιουργία υποδομών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή και υποδομών 

σήμανσης και ερμηνείας των φυσικών-γεωλογικών μνημείων και των θέσεων οικολογικού 

ενδιαφέροντος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι υποδομές αυτές μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίων 
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(ασκήσεις υπαίθρου, θερινά σχολεία) καθώς επίσης και για άλλες επιστημονικές συναντήσεις και 

συνέδρια.  

 

 
 

Εικόνα 11. Απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη της περιοχής Βρίσας-Βατερών-Σταυρού. 

 

2. Αντιμετώπιση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών θεμάτων των οικισμών Βρίσας-Βατερών. 

 

3. Καταγραφή, διερεύνηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της παράδοσης, πολιτιστικής κληρονομιάς 

και ιστορίας του οικισμού της Βρίσας. 

 

4. Προσέλκυση εναλλακτικού τουρισμού χαμηλής οχλήσεως στην περιοχή και ειδικά στον οικισμό 

της Βρίσας. 

 

Μέσα από τους προκρινόμενους άξονες των παραπάνω αξόνων/ ενοτήτων 1 έως 4 ο στόχος θα 

είναι διπλός, καθώς θα αφορά από τη μία, την ήπια τουριστική ανάπτυξη του οικισμού Βρίσας 

(Εικόνα 12), ως επιπλέον και αρκετά βασικό, οικονομικό πόρο των κατοίκων, στη δύσκολη καμπή 

της ιστορίας του οικισμού, συμπληρώνοντας τη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική 

απασχόληση των κατοίκων και από την άλλη θα λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 
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κατοίκων και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά και την 

ιστορία του τόπου. 

 

 
Εικόνα 12. Άποψη του οικισμού της Βρίσας από την περιοχή «Αλώνια». 

 

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή ποιοτικής κοινωνικής έρευνας συμβάλλοντας αφενός στην προώθηση 

ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικών Οργανώσεων 

και Πολιτών και την συγκρότηση ενός κοινού σχεδίου δράσης, και αφετέρου στην ενίσχυση 

συναισθημάτων κοινοτισμού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού 

παράγοντα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει: α) στη 

διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές, β) στην 

καταγραφή των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και του τρόπου διαχείρισης των 

συνεπειών, γ) στην αποτύπωση του βαθμού ετοιμότητας των πολιτών στη διαχείριση φυσικών 

καταστροφών, δ) στη διερεύνηση αναγκών των πολιτών και αποτύπωση δράσεων ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής και υποστήριξης τους, ε) στη χαρτογράφηση οργανώσεων και υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και δύνανται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

και διαχείριση φυσικών καταστροφών καθώς και στην αποτύπωση του βαθμού συντονισμού και 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ αυτών των φορέων. Η εφαρμογή του ερευνητικού 

σχεδίου μελέτης περίπτωσης θα βασιστεί στις αρχές σκόπιμης δειγματοληψίας. Τα δεδομένα θα 

συλλεχθούν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε κατοίκους και εκπροσώπους φορέων/ 

οργανισμών στην ευρύτερη περιοχή. Τα συμπεράσματα θα προκύψουν μέσω ανάλυσης 

περιεχομένου, τηρώντας το δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική έρευνα. 
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Παραδοτέα της δράσης: 

 

• Τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει την περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας 

κατάστασης για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες/ ενότητες 1 έως 4, και τη διατύπωση 

αντίστοιχων προτάσεων. 

 

• Έκθεση αποτελεσμάτων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας του άξονα/ ενότητας 5. 

 

ΕΒΔΟΜΗ ΔΡΑΣΗ – Διαδικτυακή Χαρτογραφία 

 

(Σουλακέλλης, Βασιλάκος, Τάταρης, Παπαδοπούλου, Προεστάκης) 

 

1. Χαρτογράφηση επιλεγμένων περιοχών ενδιαφέροντος με τη χρήση των Συστημάτων μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/ Drones) με πολυφασματικό αισθητήρα και LIDAR. 

 

2. Δωρεάν παροχή απαιτούμενων ψηφιακών και χαρτογραφικών γεωγραφικών δεδομένων και 

πληροφοριών της πληγείσας περιοχής που θα παραχθούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου. 

 

3. Θεματικοί χάρτες όλων των παραμέτρων και των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

Παραδοτέο της δράσης: 

 

• Web-Map με το σύνολο των χαρτογραφικών δεδομένων όλων των δράσεων του έργου. 

 

ΟΓΔΟΗ ΔΡΑΣΗ – Θέματα Επικοινωνίας και Προβολής 

 

(Καλλονιάτης, Λαχουρή) 

 

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας θα οριστεί ως επισπεύδων τμήμα για την 

προβολή της συγκεκριμένης δράσης και του έργου σε συνεργασία με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου (με 

την οποία βρίσκεται υπό έγκριση νέο μνημόνιο συνεργασίας) αλλά και με τα υπόλοιπα τοπικά μέσα 

με τα οποία συνεργάζεται. Υπεύθυνος προβολής της δράσης θα αναλάβει ο καθηγητής του 

Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας κ. Χρήστος Καλλονιάτης, ενώ από την πλευρά 

της ΕΡΤ (ως χορηγού επικοινωνίας) υπεύθυνη θα είναι η δημοσιογράφος κα Δήμητρα Λαχουρή. 

 

Παραδείγματα μερικών παραδοτέων παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα 

μέσα και τρόποι επικοινωνίας και προβολής της όλης προσπάθειας (π.χ. συνέντευξη τύπου, ημερίδα 

και ό,τι άλλες στοχευμένες δράσεις απαιτούνται): 
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https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/k-kalampokidis-ta-charaktiristika-tis-fotias-sta-vatera-kai-i-

epomeni-mera-video/  

 

https://www.ertnews.gr/perifereia/panepistimio-aigaioy-kaikan-20-340-stremmata-apo-ti-fotia-sti-

lesvo-poia-itan-i-sfodrotita-kaysis/  

 

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/quot-vrisiis-quot-to-schedio-

anasygkrotisis-toy-panepistimioy-aigaioy-gia-ti-vrisa-vatera-kai-stayro/ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της παρούσας Μελέτης αρχίζει από την ημερομηνία οριστικοποίησης της και 

λήγει την 30η Ιουνίου 2023, με την ολοκλήρωση του επιστημονικού έργου και την παράδοση του 

στην Πολιτεία και στους Αρμόδιους Φορείς. 

 

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου που έχει συμφωνηθεί για την υλοποίηση  του 

ερευνητικού έργου γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του 

ερευνητικού έργου μπορεί να γίνεται ανάλογα με τις ειδικότερες συμφωνίες των μερών  

αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  

Για την παρακολούθηση και την άριστη εκτέλεση και υλοποίηση  της παρούσας συστήνεται 

επιτροπή με την επωνυμία «Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Μυτιλήνη. Η 

Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης θα είναι οκταμελής και θα αποτελείται από: 

 

- Τέσσερις εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου (καθηγητές: 1. Κ. Καλαμποκίδης, 2. 

Ν. Σουλακέλλης, 3. Ν. Ζούρος, και 4. Α. Τρούμπης), και 

 

- Τέσσερις εκπροσώπους από την Τοπική Κοινωνία της πληγείσας περιοχής: 

 

1. Ευαγγελία Πελέκου (Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Μυτιλήνης), 

2. Θεόδωρος Βαλσαμίδης (Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου), 

3. Κωνσταντίνος Σταυρινός (Πρόεδρος Συλλόγου Βρισαγωτών Αθηνών), και 

4. Παπά-Στρατής Κακάμπουρας (Εφημέριος Ι.Ν. Αμπελικού – Ομάδα Εθελοντισμού και 

Αλληλεγγύης “Η Άμπελος”). 

https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/k-kalampokidis-ta-charaktiristika-tis-fotias-sta-vatera-kai-i-epomeni-mera-video/
https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/k-kalampokidis-ta-charaktiristika-tis-fotias-sta-vatera-kai-i-epomeni-mera-video/
https://www.ertnews.gr/perifereia/panepistimio-aigaioy-kaikan-20-340-stremmata-apo-ti-fotia-sti-lesvo-poia-itan-i-sfodrotita-kaysis/
https://www.ertnews.gr/perifereia/panepistimio-aigaioy-kaikan-20-340-stremmata-apo-ti-fotia-sti-lesvo-poia-itan-i-sfodrotita-kaysis/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/quot-vrisiis-quot-to-schedio-anasygkrotisis-toy-panepistimioy-aigaioy-gia-ti-vrisa-vatera-kai-stayro/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/quot-vrisiis-quot-to-schedio-anasygkrotisis-toy-panepistimioy-aigaioy-gia-ti-vrisa-vatera-kai-stayro/
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Αντικείμενο της Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την  απρόσκοπτο και αμοιβαία 

επωφελή εκτέλεση της παρούσας Μελέτης, ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση 

της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων, οι εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα των φορέων 

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της, η αιτιολογημένη εισήγηση 

τροποποίησης της παρούσας, η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποιήσεως του ερευνητικού έργου και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας ή/ 

και τον τρόπο εφαρμογής της.  

 

Η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που 

έχει γνώση του αντικειμένου της μελέτης, όταν και εφόσον ζητηθεί από μέλος της. 

 

Κάθε μέλος της Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη και τα οποία μπορεί να είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της Μελέτης. 

 

Οι αποφάσεις της Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι αιτιολογημένες, 

λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Όλα τα έγγραφα, σχέδια, κλπ. που εκπονούνται κατά την υλοποίηση της παρούσας θα 

ανήκουν, όσον αφορά το πνευματικό δικαίωμα, στον συγκεκριμένο εκπονούντα Ανάδοχο, ο 

οποίος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενου όμως 

του ηθικού δικαιώματος επί αυτών το οποίο παραμένει σε όλους τους Αναδόχους. 

 

Οι Ανάδοχοι μπορούν επί τη βάσει των παραδοτέων να προβαίνουν σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του ερευνητικού αντικειμένου 

τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα μνημονεύεται και η συνολική μελέτη του έργου. 
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