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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός ∆ασικής Προστασίας» έχει 

πιστοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την επαγγελµατική κατάρτιση που τον καθιστούν ικανό να 
εργαστεί σε εξαρτηµένη ή µη εργασία στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε. κ.α.), στους Ο.Τ.Α., σαν ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιώτες δασοκτήµονες, σε ιδιωτικές κυνηγετικές 
περιοχές και κυνηγετικούς συλλόγους, σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής και σε  τουριστικές 
εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, σαν ιδιώτης σε εργασίες δασικής προστασίας, σε γραφεία 
εξυπηρετήσεως δασικών υποθέσεων κ.α. 

Ο «Ειδικός ∆ασικής Προστασίας», µπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές 
δραστηριότητες : 
1. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές. 
2. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από ασθένειες και προσβολές. 
3. Έλεγχο δασικών παραβάσεων. 
4. Εφαρµογή των διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 
5. Μακροσκοπική αναγνώριση και προστασία δασικής βλάστησης και σπάνιας 

χλωρίδας. 
6.  Επιστασία και παρακολούθηση της παραγωγής δασικών προϊόντων. 
7. Αναγνώριση και επισήµανση κινδύνων καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και 

ενέργειες για την αποτροπή τους. 
8. Αναγνώριση, βιολογία, οικολογία και προστασία άγριας πανίδας. 
9. Θηραµατική διαχείριση και αλιεία ορεινών υδάτων. 
10. Προστασία προστατευόµενων δασικών περιοχών. 
11. Χειρισµό πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 
12. Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας δασεργατών - παροχή πρώτων βοηθειών. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
2.1. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές 

- Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. 
- Χρήση και συντήρηση εργαλείων και µέσων κατάσβεσης. 
- Χρήση και συντήρηση συστηµάτων επικοινωνίας - ασύρµατοι. 
- Λήψη - µεταβίβαση εντολών. 
- Οργάνωση και λήψη προληπτικών µέτρων. 
- Επιστασία εκτέλεσης και συντήρησης προκατασταλτικών έργων και εργασιών. 
- Λειτουργία παρατηρητηρίων πυρκαγιών - Φύλαξη. 
- Περιπολίες αποτροπής και ανίχνευση πυρκαγιών. 
- Οργάνωση και καθοδήγηση εθελοντών δασοπυροσβεστών. 

 
2.2. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από ασθένειες και προσβολές 

- Αναγνώριση βλαβών από αβιοτικούς παράγοντες και λήψη µέτρων. 
- Αναγνώριση βλαβών από φυτικά παράσιτα και µύκητες. 
- Αναγνώριση εδωδίµων και δηλητηριωδών ή µη µανιταριών . 
- Αναγνώριση βλαπτικών εντόµων και προκαλουµένων βλαβών. 
- Καταπολέµηση ασθενειών και εντόµων. Βιολογική καταπολέµηση. 
- Αναγνώριση και καταπολέµηση ασθενειών και ζηµιών σε δασικά φυτώρια. 

 
2.3. Έλεγχος δασικών παραβάσεων 

- Προσδιορισµός δασικών παραβάσεων. 
- Σύνταξη µηνύσεων, εκθέσεων αυτοψίας, πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, 
εκθέσεων κατασχέσεως. 

- Σύνταξη ∆ασικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, αποδεικτικού τοιχοκόλλησης, επίδοση 
εγγράφων κλπ. 

- Τεκµηρίωση δασικών παραβάσεων, κατάσχεση και φύλαξη πειστηρίων. 
- ∆ιαδικασία πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης σχετικών εγγράφων. 
- Χαρακτηρισµός των αδικηµάτων, υποστήριξη διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας 
ενώπιον των δικαστηρίων. 

 
2.4. Εφαρµογή των διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 

- Εφαρµογή συνταγµατικών διατάξεων για τα δάση και το περιβάλλον. ∆ασική 
Νοµοθεσία. 

- ∆ιάκριση δάσους, δασικών εκτάσεων, δασικών εδαφών. 
- ∆ιάκριση µορφών δασικής ιδιοκτησίας και διαδικασίες αναγνώρισης. 
- Εφαρµογή δασικών διαχειριστικών ρυθµίσεων και εργαλείων για την άσκησή τους. 
- Εκµετάλλευση δασών. 
- Άσκηση αρµοδιοτήτων στα πλαίσια της δασοπολιτικής επιτήρησης του κράτους στα 

δάση. 
- ∆ιάκριση ∆ασικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους. 
- ∆ιάκριση των κατηγοριών ∆ασικών Υπαλλήλων και των αρµοδιοτήτων τους. 
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2.5. Μακροσκοπική αναγνώριση και προστασία δασικής βλάστησης. 
- Μακροσκοπική αναγνώριση της βλάστησης µε έµφαση στα ξυλώδη φυτά. 
- ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών θρέψης και αύξησης των δασικών ειδών. 
- ∆ηµιουργία φυσικού περιβάλλοντος µε άριστη σύνθεση φυτικών ειδών. 
- Αναγνώριση των δασικών ειδών στο δάσος. 
- Συλλογή, ξήρανση, εκκόκκιση δασικών σπόρων. 
- Αναγνώριση σπάνιων φυτών της ελληνικής χλωρίδας. 
- Αναγνώριση και προστασία των απειλουµένων µε εξαφάνιση φυτών. 

 
2.6. Επιστασία και παρακολούθηση της παραγωγής δασικών προϊόντων. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση της δοµής του ξύλου των κυριοτέρων δασικών ειδών. 
- Αναγνώριση των τεχνικών σφαλµάτων ισταµένων δένδρων και υλοτοµηµένων 
ακατέργαστων κορµών. 

- ∆ιαµόρφωση του ξύλου στο δάσος. Κατηγορίες παραγόµενου ξύλου µε κριτήρια τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη µελλοντική χρήση του. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής ξυλανθράκων και της 
ρητινοκαλλιέργειας. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής δευτερευόντων δασικών προϊόντων. 
- ∆ιάκριση κατηγοριών πριστής ξυλείας. 
- Παραγωγή πρωτογενών βιοµηχανικών προϊόντων ξύλου. 

 
2.7. Αναγνώριση και επισήµανση κινδύνων καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Εντοπισµός των πηγών ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. 
- Αναγνώριση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
- Αναγνώριση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των ρυπαντών. 
- Εντοπισµός των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  
- Αναγνώριση των προσβολών σε χλωρίδα και πανίδα. Αποτροπή της καταστροφής 
υλικών σωµάτων και κατασκευών. 

- Εντοπισµός και αποτροπή των κινδύνων ρύπανσης του εδάφους και του 
περιβάλλοντος από απορρίµµατα, µπάζα κλπ. 

- Παρακολούθηση και έλεγχος για την αποτροπή βλαβών στο περιβάλλον από 
εξορυκτικές δραστηριότητες και την κατασκευή τεχνικών έργων. Αποκατάσταση 
βλαβών. 

- Εφαρµογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για το περιβάλλον και εφαρµογή 
τους στην πράξη. 

 
2.8. Αναγνώριση, βιολογία, οικολογία και προστασία άγριας πανίδας. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση των ειδών της ελληνικής άγριας πανίδας. 
- ∆ιατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της άγριας πανίδας. 
- Εφαρµογή µέτρων για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διατροφής και 
αναπαραγωγής της. 

- ∆ηµιουργία τεχνητού περιβάλλοντος διαβίωσής της. Ζωολογικοί κήποι. 
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2.9. Θηραµατική διαχείριση και αλιεία ορεινών υδάτων. 
- Αναγνώριση των κυριότερων θηραµάτων της Ελλάδας. 
- Επισήµανση και αναγνώριση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των θηραµάτων και των 
βιολογικών συνήθειών τους. 

- Εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων θήρας. 
- Λειτουργία και φύλαξη ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών. 
- Πάταξη λαθροθηρίας. 
- Εκτροφή θηραµάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον. 
- Παρακολούθηση και προστασία καταφυγίων θηραµάτων. 
- Έλεγχος άσκησης της θήρας. 
- Λήψη µέτρων προστασίας της θήρας. 
- Λειτουργία κυνηγετικών συλλόγων, υποχρεώσεις και δικαιώµατα, σχέσεις µε τις 
∆ασικές Υπηρεσίες. 

- Έλεγχος της άσκησης αλιείας ορεινών υδάτων. 
 
2.10. Προστασία προστατευόµενων δασικών περιοχών. 

- Αναγνώριση των προϋποθέσεων για κήρυξη µιας περιοχής ως προστατευόµενης 
δασικής περιοχής. 

- Εφαρµογή διατάξεων της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας για την προστασία και 
ανάπτυξη των προστατευοµένων περιοχών. 

- Προσδιορισµός των κινδύνων που απειλούν τις προστατευόµενες δασικές περιοχές. 
- Εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης σε προστατευόµενες δασικές περιοχές και περιαστικά 
δάση. 

       
2.11. Χειρισµός πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 

- Επιχειρησιακή εκµετάλλευση των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Λειτουργία, οδήγηση και συντήρηση πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Αξιοποίηση αντλητικού συγκροτήµατος. Χρήση, συντήρηση πυροσβεστικών αντλιών 
και λοιπού εξοπλισµού πυροσβεστικών οχηµάτων. 

- Χρησιµοποίηση επιβραδυντικών ουσιών και αφρών στη δασοπυρόσβεση. Μέτρα 
προφύλαξης. 

- Λειτουργία, χρήση, συντήρηση ατοµικού εξοπλισµού δασοπυροσβεστών. 
 
2.12. Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας δασεργατών - παροχή πρώτων βοηθειών. 

- Αξιολόγηση των επιπτώσεων του εργασιακού περιβάλλοντος στους δασεργάτες. 
- Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση και αξιοποίηση εργαλείων, 

εξοπλισµού, µηχανικών µέσων και επικίνδυνων υλικών στις δασικές εργασίες. 
- Οργάνωση και επιστασία δασικών εργασιών. Λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 
αποτροπή ατυχηµάτων. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων στις δασικές εργασίες.  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός ∆ασικής Προστασίας 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός ∆ασικής Προστασίας εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
3.1.2.1. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές 

- Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. 
- Χρήση και συντήρηση εργαλείων και µέσων κατάσβεσης. 
- Χρήση και συντήρηση συστηµάτων επικοινωνίας - ασύρµατοι. 
- Λήψη - µεταβίβαση εντολών. 
- Οργάνωση και λήψη προληπτικών µέτρων. 
- Επιστασία εκτέλεσης και συντήρησης προκατασταλτικών έργων και εργασιών. 
- Λειτουργία παρατηρητηρίων πυρκαγιών, φύλαξη. 
- Περιπολίες αποτροπής και ανίχνευσης πυρκαγιών. 
- Οργάνωση και καθοδήγηση εθελοντών δασοπυροσβεστών. 

 
3.1.2.2. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από ασθένειες και προσβολές 

- Αναγνώριση βλαβών από αβιοτικούς παράγοντες και λήψη µέτρων. 
- Αναγνώριση βλαβών από φυτικά παράσιτα και µύκητες. 
- ∆ιάκριση, αναγνώριση εδωδίµων και δηλητηριωδών ή µη µανιταριών . 
- Αναγνώριση βλαπτικών εντόµων και προκαλουµένων βλαβών. 
- Καταπολέµηση ασθενειών και εντόµων. Βιολογική καταπολέµηση. 
- Αναγνώριση και καταπολέµηση ασθενειών και ζηµιών σε δασικά φυτώρια. 

 
3.1.2.3. Έλεγχος δασικών παραβάσεων 

- Προσδιορισµός δασικών παραβάσεων. 
- Σύνταξη µηνύσεων, εκθέσεων αυτοψίας, πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, 
εκθέσεων κατασχέσεως. 

- Σύνταξη ∆ασικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, αποδεικτικού τοιχοκόλλησης, επίδοση 
εγγράφων κλπ. 

- Τεκµηρίωση δασικών παραβάσεων, κατάσχεση και φύλαξη πειστηρίων. 
- ∆ιαδικασία πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης σχετικών εγγράφων. 
- Χαρακτηρισµός των αδικηµάτων, υποστήριξη διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας 
ενώπιον των δικαστηρίων. 

 
3.1.2.4. Εφαρµογή των διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 

- Εφαρµογή συνταγµατικών διατάξεων για τα δάση και το περιβάλλον. ∆ασική 



  

 
 

 
 

Σελίδα 11 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νοµοθεσία. 
- ∆ιάκριση δάσους, δασικών εκτάσεων, δασικών εδαφών. 
- ∆ιάκριση µορφών δασικής ιδιοκτησίας και διαδικασίες αναγνώρισης. 
- Εφαρµογή δασικών διαχειριστικών ρυθµίσεων και εργαλείων για την άσκησή τους. 
- Εκµετάλλευση δασών. 
- Άσκηση αρµοδιοτήτων στα πλαίσια της δασοπολιτικής επιτήρησης του κράτους στα 

δάση. 
- ∆ιάκριση ∆ασικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους. 
- ∆ιάκριση των κατηγοριών ∆ασικών Υπαλλήλων και των αρµοδιοτήτων τους. 

 
3.1.2.5. Μακροσκοπική αναγνώριση και προστασία δασικής βλάστησης. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση της βλάστησης µε έµφαση στα ξυλώδη φυτά. 
- ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών θρέψης και αύξησης των δασικών ειδών. 
- ∆ηµιουργία φυσικού περιβάλλοντος µε άριστη σύνθεση φυτικών ειδών. 
- Αναγνώριση των δασικών ειδών στο δάσος. 
- Συλλογή, ξήρανση, εκκόκκιση δασικών σπόρων. 
- Αναγνώριση σπάνιων φυτών της ελληνικής χλωρίδας. 
- Αναγνώριση και προστασία των απειλουµένων µε εξαφάνιση φυτών. 

 
3.1.2.6. Επιστασία και παρακολούθηση της παραγωγής δασικών προϊόντων. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση της δοµής του ξύλου των κυριοτέρων δασικών ειδών. 
- Αναγνώριση των τεχνικών σφαλµάτων ισταµένων δένδρων και υλοτοµηµένων 
ακατέργαστων κορµών. 

- ∆ιαµόρφωση του ξύλου στο δάσος. Κατηγορίες παραγόµενου ξύλου µε κριτήρια τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη µελλοντική χρήση του. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής ξυλανθράκων και της 
ρητινοκαλλιέργειας. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής δευτερευόντων δασικών προϊόντων. 
- ∆ιάκριση κατηγοριών πριστής ξυλείας. 
- Παραγωγή πρωτογενών βιοµηχανικών προϊόντων ξύλου. 

 
3.1.2.7. Αναγνώριση και επισήµανση κινδύνων καταστροφής του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

- Εντοπισµός των πηγών ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. 
- Αναγνώριση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
- Αναγνώριση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των ρυπαντών. 
- Εντοπισµός των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  
- Αναγνώριση των προσβολών σε χλωρίδα και πανίδα. Αποτροπή της καταστροφής 
υλικών σωµάτων και κατασκευών. 

- Εντοπισµός και αποτροπή των κινδύνων ρύπανσης του εδάφους και του 
περιβάλλοντος από απορρίµµατα, µπάζα κλπ. 

- Παρακολούθηση και έλεγχος για την αποτροπή βλαβών στο περιβάλλον από 
εξορυκτικές δραστηριότητες και την κατασκευή τεχνικών έργων. Αποκατάσταση 
βλαβών. 

- Εφαρµογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για το περιβάλλον και εφαρµογή 
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τους στην πράξη. 
 
3.1.2.8. Αναγνώριση, βιολογία, οικολογία και προστασία άγριας πανίδας. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση των ειδών της ελληνικής άγριας πανίδας. 
- ∆ιατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της άγριας πανίδας. 
- Εφαρµογή µέτρων για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διατροφής και 
αναπαραγωγής της. 

- ∆ηµιουργία τεχνητού περιβάλλοντος διαβίωσής της. Ζωολογικοί κήποι. 
 
3.1.2.9. Θηραµατική διαχείριση και αλιεία ορεινών υδάτων. 

- Αναγνώριση των κυριότερων θηραµάτων της Ελλάδας. 
- Επισήµανση και αναγνώριση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των θηραµάτων και των 
βιολογικών συνήθειών τους. 

- Εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων θήρας. 
- Λειτουργία και φύλαξη ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών. 
- Πάταξη λαθροθηρίας. 
- Εκτροφή θηραµάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον. 
- Παρακολούθηση και προστασία καταφυγίων θηραµάτων. 
- Έλεγχος άσκησης της θήρας. 
- Λήψη µέτρων προστασίας της θήρας. 
- Λειτουργία κυνηγετικών συλλόγων, υποχρεώσεις και δικαιώµατα, σχέσεις µε τις 
∆ασικές Υπηρεσίες. 

- Έλεγχος της άσκησης αλιείας ορεινών υδάτων. 
 
3.1.2.10. Προστασία προστατευόµενων δασικών περιοχών. 

- Αναγνώριση των προϋποθέσεων για κήρυξη µιας περιοχής ως προστατευόµενης 
δασικής περιοχής. 

- Εφαρµογή διατάξεων της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας για την προστασία και 
ανάπτυξη των προστατευοµένων περιοχών. 

- Προσδιορισµός των κινδύνων που απειλούν τις προστατευόµενες δασικές περιοχές. 
- Εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης σε προστατευόµενες δασικές περιοχές και περιαστικά 
δάση. 

 
3.1.2.11. Χειρισµός πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 

- Επιχειρησιακή εκµετάλλευση των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Λειτουργία, οδήγηση και συντήρηση πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Αξιοποίηση αντλητικού συγκροτήµατος. Χρήση, συντήρηση πυροσβεστικών αντλιών 
και λοιπού εξοπλισµού πυροσβεστικών οχηµάτων. 

- Χρησιµοποίηση επιβραδυντικών ουσιών και αφρών στη δασοπυρόσβεση. Μέτρα 
προφύλαξης. 

- Λειτουργία, χρήση, συντήρηση ατοµικού εξοπλισµού δασοπυροσβεστών. 
 
3.1.2.12. Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας δασεργατών - παροχή πρώτων 
βοηθειών. 

- Αξιολόγηση των επιπτώσεων του εργασιακού περιβάλλοντος στους δασεργάτες. 
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- Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση και αξιοποίηση 
εργαλείων, εξοπλισµού, µηχανικών µέσων και επικίνδυνων υλικών στις δασικές 
εργασίες. 

- Οργάνωση και επιστασία δασικών εργασιών. Λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 
αποτροπή ατυχηµάτων. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων στις δασικές εργασίες.  
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός ∆ασικής Προστασίας, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
3.2.2.1. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές 

- Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. 
- Χρήση και συντήρηση εργαλείων και µέσων κατάσβεσης. 
- Χρήση και συντήρηση συστηµάτων επικοινωνίας - ασύρµατοι. 
- Λήψη - µεταβίβαση εντολών. 
- Οργάνωση και λήψη προληπτικών µέτρων. 
- Επιστασία εκτέλεσης και συντήρησης προκατασταλτικών έργων και εργασιών. 
- Λειτουργία παρατηρητηρίων πυρκαγιών, φύλαξη. 
- Περιπολίες αποτροπής και ανίχνευσης πυρκαγιών. 
- Οργάνωση και καθοδήγηση εθελοντών δασοπυροσβεστών. 

 
3.2.2.2. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων από ασθένειες και προσβολές 

- Αναγνώριση βλαβών από αβιοτικούς παράγοντες και λήψη µέτρων. 
- Αναγνώριση βλαβών από φυτικά παράσιτα και µύκητες. 
- ∆ιάκριση, αναγνώριση εδωδίµων και δηλητηριωδών ή µη µανιταριών . 
- Αναγνώριση βλαπτικών εντόµων και προκαλουµένων βλαβών. 
- Καταπολέµηση ασθενειών και εντόµων. Βιολογική καταπολέµηση. 
- Αναγνώριση και καταπολέµηση ασθενειών και ζηµιών σε δασικά φυτώρια. 

 
3.2.2.3. Έλεγχος δασικών παραβάσεων 

- Προσδιορισµός δασικών παραβάσεων. 
- Σύνταξη µηνύσεων, εκθέσεων αυτοψίας, πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, 
εκθέσεων κατασχέσεως. 

- Σύνταξη ∆ασικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, αποδεικτικού τοιχοκόλλησης, επίδοση 
εγγράφων κλπ. 

- Τεκµηρίωση δασικών παραβάσεων, κατάσχεση και φύλαξη πειστηρίων. 
- ∆ιαδικασία πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης σχετικών εγγράφων. 
- Χαρακτηρισµός των αδικηµάτων, υποστήριξη διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας 
ενώπιον των δικαστηρίων. 

 
3.2.2.4. Εφαρµογή των διατάξεων της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 

- Εφαρµογή συνταγµατικών διατάξεων για τα δάση και το περιβάλλον. ∆ασική 
Νοµοθεσία. 

- ∆ιάκριση δάσους, δασικών εκτάσεων, δασικών εδαφών. 
- ∆ιάκριση µορφών δασικής ιδιοκτησίας και διαδικασίες αναγνώρισης. 
- Εφαρµογή δασικών διαχειριστικών ρυθµίσεων και εργαλείων για την άσκησή τους. 
- Εκµετάλλευση δασών. 
- Άσκηση αρµοδιοτήτων στα πλαίσια της δασοπολιτικής επιτήρησης του κράτους στα 
δάση. 
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- ∆ιάκριση ∆ασικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους. 
- ∆ιάκριση των κατηγοριών ∆ασικών Υπαλλήλων και των αρµοδιοτήτων τους. 

 
3.2.2.5. Μακροσκοπική αναγνώριση και προστασία δασικής βλάστησης. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση της βλάστησης µε έµφαση στα ξυλώδη φυτά. 
- ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών θρέψης και αύξησης των δασικών ειδών« 
- ∆ηµιουργία φυσικού περιβάλλοντος µε άριστη σύνθεση φυτικών ειδών. 
- Αναγνώριση των δασικών ειδών στο δάσος. 
- Συλλογή, ξήρανση, εκκόκκιση δασικών σπόρων. 
- Αναγνώριση σπάνιων φυτών της ελληνικής χλωρίδας. 
- Αναγνώριση και προστασία των απειλουµένων µε εξαφάνιση φυτών. 

 
3.2.2.6. Επιστασία και παρακολούθηση της παραγωγής δασικών προϊόντων. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση της δοµής του ξύλου των κυριοτέρων δασικών ειδών. 
- Αναγνώριση των τεχνικών σφαλµάτων ισταµένων δένδρων και υλοτοµηµένων 
ακατέργαστων κορµών. 

- ∆ιαµόρφωση του ξύλου στο δάσος. Κατηγορίες παραγόµενου ξύλου µε κριτήρια τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη µελλοντική χρήση του. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής ξυλανθράκων και της 
ρητινοκαλλιέργειας. 

- Παρακολούθηση και επιστασία της παραγωγής δευτερευόντων δασικών προϊόντων. 
- ∆ιάκριση κατηγοριών πριστής ξυλείας. 
- Παραγωγή πρωτογενών βιοµηχανικών προϊόντων ξύλου. 

 
3.2.2.7. Αναγνώριση και επισήµανση κινδύνων καταστροφής του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

- Εντοπισµός των πηγών ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. 
- Αναγνώριση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
- Αναγνώριση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των ρυπαντών. 
- Εντοπισµός των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  
- Αναγνώριση των προσβολών σε χλωρίδα και πανίδα. Αποτροπή της καταστροφής 
υλικών σωµάτων και κατασκευών. 

- Εντοπισµός και αποτροπή των κινδύνων ρύπανσης του εδάφους και του 
περιβάλλοντος από απορρίµµατα, µπάζα κλπ. 

- Παρακολούθηση και έλεγχος για την αποτροπή βλαβών στο περιβάλλον από 
εξορυκτικές δραστηριότητες και την κατασκευή τεχνικών έργων. Αποκατάσταση 
βλαβών. 

- Εφαρµογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για το περιβάλλον και εφαρµογή 
τους στην πράξη. 

 
3.2.2.8. Αναγνώριση, βιολογία, οικολογία και προστασία άγριας πανίδας. 

- Μακροσκοπική αναγνώριση των ειδών της ελληνικής άγριας πανίδας. 
- ∆ιατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της άγριας πανίδας. 
- Εφαρµογή µέτρων για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διατροφής και 

αναπαραγωγής της. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- ∆ηµιουργία τεχνητού περιβάλλοντος διαβίωσής της. Ζωολογικοί κήποι. 
 
3.2.2.9. Θηραµατική διαχείριση και αλιεία ορεινών υδάτων. 

- Αναγνώριση των κυριότερων θηραµάτων της Ελλάδας. 
- Επισήµανση και αναγνώριση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των θηραµάτων και των 
βιολογικών συνήθειών τους. 

- Εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων θήρας. 
- Λειτουργία και φύλαξη ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών. 
- Πάταξη λαθροθηρίας. 
- Εκτροφή θηραµάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον. 
- Παρακολούθηση και προστασία καταφυγίων θηραµάτων. 
- Έλεγχος άσκησης της θήρας. 
- Λήψη µέτρων προστασίας της θήρας. 
- Λειτουργία κυνηγετικών συλλόγων, υποχρεώσεις και δικαιώµατα, σχέσεις µε τις 
∆ασικές Υπηρεσίες. 

- Έλεγχος της άσκησης αλιείας ορεινών υδάτων. 
 
3.2.2.10. Προστασία προστατευόµενων δασικών περιοχών. 

- Αναγνώριση των προϋποθέσεων για κήρυξη µιας περιοχής ως προστατευόµενης 
δασικής περιοχής. 

- Εφαρµογή διατάξεων της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας για την προστασία και 
ανάπτυξη των προστατευοµένων περιοχών. 

- Προσδιορισµός των κινδύνων που απειλούν τις προστατευόµενες δασικές περιοχές. 
- Εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης σε προστατευόµενες δασικές περιοχές και περιαστικά 
δάση. 

 
3.2.2.11. Χειρισµός πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 

- Επιχειρησιακή εκµετάλλευση των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Λειτουργία, οδήγηση και συντήρηση πυροσβεστικών οχηµάτων. 
- Αξιοποίηση αντλητικού συγκροτήµατος. Χρήση, συντήρηση πυροσβεστικών αντλιών 
και λοιπού εξοπλισµού πυροσβεστικών οχηµάτων. 

- Χρησιµοποίηση επιβραδυντικών ουσιών και αφρών στη δασοπυρόσβεση. Μέτρα 
προφύλαξης. 

- Λειτουργία, χρήση, συντήρηση ατοµικού εξοπλισµού δασοπυροσβεστών. 
 

3.2.2.12. Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας δασεργατών - παροχή πρώτων 
βοηθειών« 

-Αξιολόγηση των επιπτώσεων του εργασιακού περιβάλλοντος στους δασεργάτες. 
- Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση και αξιοποίηση 
εργαλείων, εξοπλισµού, µηχανικών µέσων και επικίνδυνων υλικών στις δασικές 
εργασίες. 

- Οργάνωση και επιστασία δασικών εργασιών. Λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 
αποτροπή ατυχηµάτων. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων στις δασικές εργασίες.  
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

4.1. Επαγγελµατική δραστηριότητα 1 
 

4.1.1. Αναφέρετε τις κυριότερες πυρόπληκτες φυτικές διαπλάσεις στην Ελλάδα.  
4.1.2. Αναφέρετε τους κυριότερους µετεωρολογικούς παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά 

στις δασικές πυρκαγιές.  
4.1.3. Περιγράψτε την ηµερήσια πορεία της δασικής πυρκαγιάς.  
4.1.4. ∆ιακρίνετε τα µέρη µιας δασικής πυρκαγιάς.  
4.1.5. Κυριότερα δασοπυροσβεστικά εργαλεία χειρός. Τρόπος και σκοπός χρησιµοποίησης ενός 

εκάστου.  
4.1.6. Πυροφυλάκια και η σηµασία τους στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.  
4.1.7. Περιγράψτε το φαινόµενο της καύσης και τι γνωρίζετε για το τρίγωνο της φωτιάς.  
4.1.8. Συµπεριφορά της χαλεπίου Πεύκης µε υπόροφο αείφυλλα - πλατύφυλλα στις πυρκαγιές.  
4.1.9. Κατονοµάστε τα κυριότερα αίτια των δασικών πυρκαγιών και αναφέρετε σχετικά 

παραδείγµατα.  
4.1.10. Επίδραση της θερµοκρασίας του αέρα και της ατµοσφαιρικής υγρασίας στην έναρξη και 

επέκταση των δασικών πυρκαγιών.  
4.1.11. Πώς επιδρά η περιεχόµενη στην καύσιµη ύλη υγρασία στην εκδήλωση και επέκταση των 

δασικών πυρκαγιών;  
4.1.12. Επίδραση του ανέµου και της ατµοσφαιρικής υγρασίας στις δασικές πυρκαγιές.  
4.1.13. Επίδραση τοπογραφικής διαµόρφωσης, υψοµέτρου και κλίσης του εδάφους στις δασικές 

πυρκαγιές.  
4.1.14. Αναφέρετε µέτρα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.  
4.1.15. Αναφέρετε τα κυριότερα προκατασταλτικά µέτρα για την επισήµανση και αντιµετώπιση των 

δασικών πυρκαγιών.  
4.1.16. Ορισµός αντιπυρικής ζώνης. - Σκοπός δηµιουργίας. - Είδη ζωνών.  
4.1.17. Αναφέρετε και περιγράψτε τα είδη των δασικών πυρκαγιών.  
4.1.18. Αναφέρετε µέτρα που λαµβάνονται µετά την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.  
4.1.19. Τι είναι το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας; Τι περιλαµβάνει και ποιος ο σκοπός του;  
4.1.20. Ποιοι φορείς εµπλέκονται στον αντιπυρικό αγώνα και ποια η συµµετοχή του καθενός;  
4.1.21. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών σε χλωρίδα και πανίδα;  
4.1.22. Αναφέρετε τα κυριότερα µέτρα για την προστασία από πυρκαγιά των κατοικιών, που 

βρίσκονται µέσα ή κοντά σε δάση.  
4.1.23. Αναφέρετε τα απαραίτητα δασοπονικά µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται µείωση του κινδύνου 

πυρκαγιάς στα δάση.  
4.1.24. Αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης. - Τύποι, ανεφοδιασµός σε πυροσβεστική ύλη, τρόπος δράσης 

και ιδιαιτερότητες ενός εκάστου.  
4.1.25. Άµεση προσβολή δασικής πυρκαγιάς. Πότε εφαρµόζεται, πλεονεκτήµατα- µειονεκτήµατα.  
4.1.26. Έµµεση προσβολή δασικής πυρκαγιάς. Πότε εφαρµόζεται, πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα.  
4.1.27. Τι είναι το αντίπυρ, πώς και πότε εφαρµόζεται;  
4.1.28. Ποια η διάρθρωση της ∆ασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο;  
4.1.29. Ποια είναι η επίδραση των πυρκαγιών στο υδατικό ισοζύγιο, στη διάβρωση και στο χούµο;  
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4.2. Επαγγελµατική δραστηριότητα 2 
 
4.2.1. Αναφέρετε τις κυριότερες βλάβες που προκαλούνται στα φυτά από υψηλές θερµοκρασίες.  
4.2.2. Ποια είναι η επίδραση της ξηρασίας στην ανάπτυξη των φυτών;  
4.2.3. Τι είναι οι παγορραγάδες, πού οφείλονται και πώς εµφανίζονται;  
4.2.4. Ονοµάστε τις κυριότερες βλάβες που προκαλούνται στη δασική βλάστηση από αβιοτικούς 

παράγοντες.  
4.2.5. Πού οφείλεται η έκσυρση φυταρίων και πώς αντιµετωπίζεται;  
4.2.6. Πού οφείλεται η χλώρωση και πώς αντιµετωπίζεται;  
4.2.7. Ονοµάστε τις δύο κυριότερες κλάσεις µυκήτων και το βασικό χαρακτηριστικό διάκρισης 

καθεµιάς.  
4.2.8. Τι είναι µυκόρριζα, πόσα είδη γνωρίζετε και ποια η επίδρασή της στα φυτά.  
4.2.9. Τι γνωρίζετε για την τήξη των φυταρίων στα δασικά φυτώρια και ποιοι οι τρόποι 

καταπολέµησης;  
4.2.10. Ποιο µέρος του δέντρου προσβάλλει ο µύκητας ARMILLARIA MELLEA και ποια είναι τα 

συµπτώµατα της προσβολής;  
4.2.11. Σε ποια δασοπονικά είδη εµφανίζεται η «σκούπα της µάγισσας», σε τι οφείλεται και πώς 

καταπολεµάται;  
4.2.12. Ονοµάστε τις βασικότερες ασθένειες της καστανιάς και τα συµπτώµατά τους.  
4.2.13. Ονοµάστε µέχρι τρία είδη µανιταριών από τις κατηγορίες: α) Εδώδιµα, β) ∆ηλητηριώδη και γ) 

Μη δηλητηριώδη.  
4.2.14. Ονοµάστε τα κυριότερα βλαπτικά έντοµα της ελάτης και της πεύκης.  
4.2.15. Να ορίσετε τις έννοιες «χηµική καταπολέµηση» «βιολογική καταπολέµηση».  
4.2.16. Χηµική καταπολέµηση εντόµων. Τρόποι και µέσα εφαρµογής.  
4.2.17. Με ποιους δασοκοµικούς χειρισµούς µπορούµε να περιορίσουµε τη βλαπτικότητα των 

εντόµων.  
4.2.18. Τι γνωρίζετε για τη βαµβακιά του πεύκου;  
4.2.19. Περιγράψτε το βιολογικό κύκλο της πυτιοκάµπης.  
4.2.20. Ονοµάστε τα κυριότερα βλαπτικά έντοµα της λεύκης.  
4.2.21. Πού οφείλεται η ξήρανση του κυπαρισσιού στην Ελλάδα;  
4.2.22. Ονοµάστε τα κυριότερα φυτικά παράσιτα και τα δασικά είδη στα οποία παρασιτούν. 
4.2.23. Τι γνωρίζετε για το ωίδιο της ∆ρυός και πώς καταπολεµάται;  
4.2.24. Τι γνωρίζετε για τη LYMANTRIA DISPAR, ποια δασικά είδη προσβάλλει και πώς 

καταπολεµάται;  
4.2.25. Τι γνωρίζετε για την πυτιοκάµπη, ποια δασικά είδη προσβάλλει και πώς καταπολεµάται;  
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4.3. Επαγγελµατική δραστηριότητα 3 
 
4.3.1. Αναφέρετε τα κυριότερα δασικά αδικήµατα.  
4.3.2. Από τα δασικά αδικήµατα ονοµάστε δύο (2) σε βαθµό πταίσµατος, δύο (2) σε βαθµό 

πληµµελήµατος και δύο (2) σε βαθµό κακουργήµατος.  
4.3.3. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης εκχέρσωσης δάσους ή δασικής έκτασης. Ποια είναι τα 

βασικά στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.4. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης κατάληψης δάσους ή δασικής έκτασης. Ποια είναι τα 

βασικά στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.5. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης υλοτοµίας δάσους ή δασικής έκτασης. Ποια είναι τα 

βασικά στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.6. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης κλαδονοµής δάσους ή δασικής έκτασης. Ποια είναι τα 

βασικά στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.7. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης ρητινοσυλλογής δάσους. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία 

της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.8. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης µεταφοράς δασικών προϊόντων. Ποια είναι τα βασικά 

στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.9. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης βοσκής ζώων σε δάσος ή δασική έκταση. Ποια είναι 

τα βασικά στοιχεία της µηνυτήριας αναφοράς;  
4.3.10. Να ορίσετε το αδίκηµα της παράνοµης θήρας. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της µηνυτήριας 

αναφοράς;  
4.3.11. Τι είναι, πότε συντάσσεται και πότε γίνεται οριστικό το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής;  
4.3.12. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του πρωτοκόλλου µηνύσεως για :  

α) παράνοµη εκχέρσωση δασικής έκτασης ή δάσους, 
β) παράνοµη κατάληψη δηµόσιας δασικής έκτασης; 

4.3.13. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του πρωτοκόλλου µηνύσεως για :  
α) παράνοµη υλοτοµία, 
β)παράνοµη υλοτοµία κατά παράβαση των όρων του πρωτοκόλλου εγκατάστασης; 

4.3.14. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του πρωτοκόλλου µηνύσεως για :  
α)παράνοµη µεταφορά δασικών προϊόντων χωρίς δελτίο µεταφοράς, 
β)παράνοµη µεταφορά δασικών προϊόντων µε ψευδές δελτίο µεταφοράς; 

4.3.15. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του πρωτοκόλλου µηνύσεως για:  
α) παράνοµη βοσκή ζώων , όταν ιδιοκτήτης και βοσκός είναι το ίδιο πρόσωπο, 
β) παράνοµη βοσκή ζώων, όταν ιδιοκτήτης και βοσκός είναι διαφορετικά φυσικά πρόσωπα; 

4.3.16. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης δασικών προϊόντων;  
4.3.17. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης πειστηρίων παράνοµης υλοτοµίας;  
4.3.18. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσης σύλληψης ζώων σε παράνοµη βοσκή;  
4.3.19. Ποιο είναι το περιεχόµενο του αποδεικτικού επίδοσης και θυροκόλλησης;  
4.3.20. Ποιο είναι το περιεχόµενο του αποδεικτικού δηµοσίευσης πράξεων και αποφάσεων της 

∆ασικής ∆ιοίκησης;  
4.3.21. Τι περιλαµβάνει η σύνταξη του σχεδίου αυτοψίας για παράνοµη εκχέρσωση;  
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4.4. Επαγγελµατική δραστηριότητα 4 
 
4.4.1. Τι προβλέπει το άρθρο 24 του Συντάγµατος για το περιβάλλον, τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις;  
4.4.2. Τι ορίζει το Σύνταγµα για τα δηµόσια ή ιδιωτικά δάση και τις δασικές εκτάσεις, που 

καταστρέφονται από πυρκαγιές ή αποψιλώνονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία; 
4.4.3. Ποιες µορφές δασικής ιδιοκτησίας γνωρίζετε;  
4.4.4. Κατατάξτε κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας τις διαχειριστικές µορφές «πρεµνοφυές 

δάσος», «σπερµοφυές δάσος», «διφυές δάσος».  
4.4.5. Τι είναι η άδεια απολήψεως (δασικών προϊόντων), από ποιον και υπέρ ποίου εκδίδεται;  
4.4.6. Σε τι αποσκοπεί ο έλεγχος των υλοτοµιών και από ποια όργανα διενεργείται;  
4.4.7. Τι είναι προσήµανση και πώς διενεργείται στην πράξη;  
4.4.8. Τι είναι το πρωτόκολλο εξελέγξεως και πώς συντάσσεται;  
4.4.9. Αναφέρετε τις περιπτώσεις για τις οποίες δε συντάσσεται πρωτόκολλο εξελέγξεως.  
4.4.10. Ποιο είναι το υποχρεωτικό συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς δασικών προϊόντων; Ποιος το 

εκδίδει και ποια στοιχεία περιλαµβάνει;  
4.4.11. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των πολιτών που αντιλαµβάνονται πυρκαγιά σε δάσος ή δασική 

έκταση;  
4.4.12. Αναφέρετε τα άρθρα του Συντάγµατος που αφορούν το περιβάλλον, τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις καθώς και τους κυριότερους νόµους για την προστασία και ανάπτυξη των δασών.  
4.4.13. Να ορίσετε τις έννοιες του δάσους και της δασικής έκτασης. 
4.4.14. Πόσα είναι τα Νοµαρχιακά Συµβούλια ∆ασών, πού εδρεύουν και για ποια θέµατα 

γνωµοδοτούν;  
4.4.15. Τι γνωρίζετε για την Επιτροπή Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων;  
4.4.16. Τι είναι διαχειριστικές µελέτες και τι πίνακες υλοτοµίας; Περιγράψτε µε συντοµία το 

περιεχόµενο και τη χρησιµότητά τους.  
4.4.17. Ποια τυπική και ουσιαστική διαδικασία προηγείται της έναρξης των υλοτοµικών εργασιών στα 

δάση;  
4.4.18. Τι είναι και τι περιλαµβάνει το πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτοµιών α) δηµοσίων και β) 

ιδιωτικών δασών; Ποιος είναι ο χρόνος ισχύος του;  
4.4.19. Ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από τη δασική νοµοθεσία για τους Οργανισµούς κοινής 

ωφέλειας και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση;  
4.4.20. Πώς γίνεται τυπικά και στην πράξη η κάλυψη των ατοµικών αναγκών σε καυσόξυλα και 

χρήσιµη ξυλεία των δικαιούχων ορεινών πληθυσµών;  
4.4.21. Ποια είναι τα διαδοχικά στάδια αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας και ποιες Αρχές ή Όργανα 

έχουν την αποφασιστική αρµοδιότητα;  
4.4.22. Τι γνωρίζετε για τα Συµβούλια ∆ασών, πού εδρεύουν και ποιες είναι οι αρµοδιότητές τους;  
4.4.23. Τι γνωρίζετε για το Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, που εδρεύει και ποιες οι 

αρµοδιότητές του; 
4.4.24. Αναφέρετε τουλάχιστο δύο (2) περιορισµούς που βάζει το Κράτος στους δασοκτήµονες στα 

πλαίσια της δασοπολιτικής επιτήρησης και δικαιολογήστε τους.  
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4.5. Επαγγελµατική δραστηριότητα 5 
 
4.5.1. Ονοµάστε κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας τα χηµικά στοιχεία που συνθέτουν τα φυτά.  
4.5.2. Ονοµάστε τους τύπους των κυττάρων κωνοφόρων και πλατύφυλλων δασικών ειδών και 

επισηµάνετε τις διαφορές τους.  
4.5.3. Περιγράψτε µακροσκοπικά τα µέρη µιας εγκάρσιας τοµής κορµού κωνοφόρου από το κέντρο 

µέχρι την περιφέρεια.  
4.5.4. Τι είναι βάρος του ξύλου, πώς µετράται και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; ∆ώστε κατά 

προσέγγιση το βάρος ορισµένων δασικών ειδών της Ελλάδας.  
4.5.5. Τι είναι ρητινοφόροι αγωγοί και πόσα είδη γνωρίζετε; Περιγράψτε τη δοµή και τη χρησιµότητά 

τους και αναφέρετε δασικά δέντρα της Ελλάδας που φέρουν ρητινοφόρους αγωγούς.  
4.5.6. Ονοµάστε τα κυριότερα υπέργεια και υπόγεια όργανα των φυτών και περιγράψτε τη 

λειτουργία και τη χρησιµότητά τους.  
4.5.7. Τι είναι διαπνοή; Πόσα είδη διαπνοής γνωρίζετε; Περιγράψτε µε συντοµία το κάθε είδος 

χωριστά.  
4.5.8. Περιγράψτε µε συντοµία τι είναι και πού συντελείται η φωτοσύνθεση.  
4.5.9. Τι είναι µεριστική αύξηση και πού συντελείται;  
4.5.10. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ύπαρξη ενός δασικού είδους στην περιοχή;  
4.5.11. Ονοµάστε µερικά σπάνια ποώδη και δενδρώδη φυτά της ελληνικής χλωρίδας.  
4.5.12. Ονοµάστε µερικά απειλούµενα µε εξαφάνιση και προστατευόµενα φυτά της ελληνικής 

χλωρίδας.  
4.5.13. ∆ώστε τον ορισµό των αυξητικών δακτυλίων, αιτιολογήστε τη δηµιουργία τους και 

περιγράψτε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των αυξητικών δακτυλίων κωνοφόρων και 
πλατύφυλλων δασικών ειδών.  

4.5.14. Περιγράψτε τη µορφολογία των φυτικών κυττάρων µε ιδιαίτερη αναφορά στα βοθρία και τη 
λειτουργία τους. 

4.5.15. Περιγράψτε τη χηµική σύσταση του ξύλου και δώστε την ποσοστιαία συµµετοχή των 
στοιχείων που το συνθέτουν.  

4.5.16. Αναπτύξτε τις απόψεις σας για τα εξής ζεύγη εννοιών: ∆άσος - Ατµοσφαιρικός αέρας, ∆άσος 
- Νερό και ∆άσος - Έδαφος.  

 
 

4.6. Επαγγελµατική δραστηριότητα 6 
 
4.6.1. Ονοµάστε όσα κύρια και δευτερεύοντα δασικά προϊόντα γνωρίζετε.  
4.6.2. Ονοµάστε τα προϊόντα ξύλου πρωτογενούς κατεργασίας στο δάσος και στο εργοστάσιο.  
4.6.3. Ποιους καρπούς δασικών δέντρων γνωρίζετε; Αναφέρετε παραδείγµατα αξιοποίησής τους.  
4.6.4. Τι γνωρίζετε για την παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων; Ποια είδη χρησιµοποιούνται και 

ποια είναι η οικονοµική σηµασία της παραγωγής τους;  
4.6.5. Περιγράψτε µακροσκοπικά µια εγκάρσια τοµή κορµού δέντρου από το κέντρο προς την 

περιφέρεια. ∆ώστε τον ορισµό των αυξητικών δακτυλίων και αναλύστε τον τρόπο 
δηµιουργίας τους.  

4.6.6. Τι είναι το κάµβιο; Πού βρίσκεται στα δέντρα και ποια η λειτουργία του;  
4.6.7. Ποιος είναι ο µηχανισµός αύξησης των δέντρων σε ύψος και διάµετρο;  
4.6.8. Αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ξύλου που βοηθούν στη µακροσκοπική 



  

 
 

 
 

Σελίδα 23 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

αναγνώριση και περιγραφή του.  
4.6.9. Ποιες µονάδες όγκου και βάρους χρησιµοποιούνται για τις διάφορες κατηγορίες δασικών 

προϊόντων; ∆ώστε τις µονάδες µέτρησης για καυσόξυλα, πριστή ξυλεία και ξυλάνθρακες.  
4.6.10. Για ποια πλεονεκτήµατά του προτιµάται το ξύλο για κατασκευή στρωτήρων σιδηροδρόµου 

έναντι άλλων υλικών και προϊόντων;  
4.6.11. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του ξύλου για τη χρησιµοποίησή του στα µεταλλεία; Ποια 

ποιοτικά χαρακτηριστικά διακρίνουν το χρησιµοποιούµενο στα µεταλλεία ξύλο; 
4.6.12. Ποια δάση ρητινεύονται στη χώρα µας; Ποιος ο χρόνος και ο τρόπος ρητίνευσης (ρητινευτικό 

έτος, πάχος ρητινευοµένων δέντρων, πλάτος µετώπου ρητίνευσης, ύψος ετήσιου µετώπου, 
αριθµός µετώπων κλπ.);  

4.6.13. Ποια είναι και τι γνωρίζετε για τα προϊόντα που παράγονται από την απόσταξη της ρητίνης;  
4.6.14. Τι γνωρίζετε για την αξιοποίηση των ερεικορριζών; Ποιες ιδιότητες χαρακτηρίζουν το ξύλο 

τους για τη συγκεκριµένη χρήση;  
4.6.15. Τι γνωρίζετε για την αξιοποίηση του φλοιού των δασικών δέντρων και ποια προϊόντα του 

φλοιού γνωρίζετε;  
4.6.16. ∆ώστε τον ορισµό του ελαττώµατος ή σφάλµατος του ξύλου, αναφέρετε όσα ελαττώµατα 

γνωρίζετε και αναφερθείτε ειδικότερα στη στρεψοϊνια και ροζοβρίθεια.  
4.6.17. Τι είναι τα ξυλόφυλλα (καπλαµάδες), πώς παράγονται και πού χρησιµοποιούνται;  
4.6.18. Τι γνωρίζετε για την παραγωγή αντικολλητών (κόντρα πλακέ);  
4.6.19. Τι γνωρίζετε για τις µοριοπλάκες, µε ποιους τρόπους παράγονται και πού χρησιµοποιούνται;  
4.6.20. Τι γνωρίζετε για τις ινοπλάκες, µε ποιους τρόπους παράγονται, πού χρησιµοποιούνται και 

ποια είναι η κυριότερη διαφορά τους από τις µοριοπλάκες;  
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4.7. Επαγγελµατική δραστηριότητα 7 
 
4.7.1. Αναφέρετε τις µορφές µε τις οποίες φθάνουν οι ρυπαντές στο φυσικό περιβάλλον.  
4.7.2. Ονοµάστε όσους ρυπαντές του φυσικού περιβάλλοντος γνωρίζετε.  
4.7.3. Αναφέρετε τις κύριες πηγές από τις οποίες παράγονται οι παρακάτω ρυπαντές: 

 SO2 
 CO 
 CO2 
 NO 
 NO2  

4.7.4. Ποια είναι η βασική σύσταση του ατµοσφαιρικού αέρα;  
4.7.5. ∆ώστε τον ορισµό της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. Αναφέρετε µερικά 

παραδείγµατα ρύπανσης του ατµοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και των υπογείων υδάτων.  
4.7.6. ∆ώστε τον ορισµό του «Ρυπαντή». ∆ιακρίνετε τους ρυπαντές µε βάση τον τρόπο παραγωγής 

τους.  
4.7.7. ∆ώστε τον ορισµό της όξινης βροχής και αναφέρετε τις βασικότερες επιπτώσεις από αυτήν 

στα δάση.  
4.7.8. Αναφέρετε τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εµφάνιση καπνοµίχλης στις µεγάλες 

πόλεις.  
4.7.9. ∆ώστε τον ορισµό του ευτροφισµού.  
4.7.10. Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον;  
4.7.11. Τι είναι και πού οφείλεται το φαινόµενο του θερµοκηπίου; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του για 

τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά;  
4.7.12. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι καλύτεροι τρόποι εναπόθεσης των απορριµµάτων για την 

όσο το δυνατό µικρότερη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος ,αλλά και τη µείωση του 
κινδύνου πυρκαγιών στα δάση;  

4.7.13. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών κατά τη διάρκεια και µετά τη µεταλλευτική ή 
λατοµική εκµετάλλευση µιας περιοχής, σε σχέση µε τις βλάβες στο περιβάλλον; Σε τι 
αποβλέπουν οι διορθωτικές επεµβάσεις σ’ αυτές τις εκτάσεις και µε βάση ποια µέσα 
πραγµατοποιούνται;  

4.7.14. Ποιους εθνικούς και κοινοτικούς νόµους, συµβάσεις ή οδηγίες για το περιβάλλον γνωρίζετε; 
4.7.15. Ποιες επιπτώσεις έχει η χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων στα φυσικά υδάτινα και 

χερσαία οικοσυστήµατα, στα υπόγεια και επιφανειακά ρέοντα νερά;  
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4.8. Επαγγελµατική δραστηριότητα 8 
 
4.8.1. Τι είναι αποδηµητικά και τι ενδηµικά πτηνά; Αναφέρετε µερικά παραδείγµατα. Πώς 

δικαιολογείται η µετανάστευση;  
4.8.2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τάξης των σαρκοφάγων ζώων; Αναφέρετε 

άγρια σαρκοφάγα ζώα της πατρίδας µας.  
4.8.3. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρκούδας (Ursus arctos), τη γεωγραφική 

εξάπλωση στη χώρα µας, τα είδη βιοτόπων και τροφής που προτιµά και την περίοδο 
αναπαραγωγής της.  

4.8.4. Τι είδους βιοτόπων προτιµούν το ελάφι (Cervus elaphus) και το ζαρκάδι (Capreolus 
capreolus) και πού συναντώνται στη χώρα µας;  

4.8.5. Από ποια ιδιαίτερα γνωρίσµατα µπορεί να διαγνώσει κανείς το φύλλο και την ηλικία α) του 
ελαφιού (Cervus elaphus) και β) του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus);  

4.8.6. Αναφέρετε τα απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη θηλαστικών και πτηνών της χώρας µας.  
4.8.7. Ποια είναι η γεωγραφική εξάπλωση του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) στη χώρα µας και 

ποιοι οι βιότοποι που προτιµά;  
4.8.8. Ποιες είναι οι τροφικές συνήθειες, τα είδη βιοτόπων που προτιµά και η περίοδος 

αναπαραγωγής του αγριόχοιρου (Sus scrofa).  
4.8.9. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus), τους βιότοπους 

που προτιµά και την περίοδο και τις χαρακτηριστικές συνήθειες αναπαραγωγής του;  
4.8.10. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα είδη βιοτόπων που 

προτιµά, το είδος της τροφής και την περίοδο και τις συνήθειες αναπαραγωγής του ελαφιού 
(Cervus elaphus).  

4.8.11. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λύγκα ή ρήσου (Lynx lynx), τους βιότοπους που 
προτιµά και τους πληθυσµούς του είδους στη χώρα µας.  

4.8.12. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα του 
αγριόγατου (Felis silvestris).  

4.8.13. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρητικού αίγαγρου (Capra aegagrus cretica).  
4.8.14. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λαγού (Lepus timidus), τις συνήθειές του, τους 

βιότοπους που προτιµά, την περίοδο και το ρυθµό αναπαραγωγής του.  
4.8.15. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγριοκούνελου (Lepus cuniculus), τις συνήθειές 

του, τους βιότοπους που προτιµά, την περίοδο και το ρυθµό αναπαραγωγής του.  
4.8.16. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα είδη βιοτόπων που 

προτιµά, το είδος της τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής της αλεπούς (Vulpes vulpes).  
4.8.17. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα είδη βιοτόπων που 

προτιµά, τις συνήθειες διαβίωσης, το είδος της τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής του 
τσακαλιού (Canis aureus).  

4.8.18. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα είδη βιοτόπων που 
προτιµά, το είδος της τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής του λύκου (Canis lupus). 

4.8.19. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες της ορεινής πέρδικας (Alectoris 
graeca), τους βιότοπους που προτιµά και το χρόνο και τρόπο αναπαραγωγής της.  

4.8.20. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα, τους 
βιότοπους που προτιµά, το είδος τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής της βίδρας (Lutra 
lutra).  

4.8.21. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα είδη βιοτόπων που 
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προτιµά, τις συνήθειες διαβίωσης, το είδος της τροφής και την περίοδο αναπαραγωγής του 
ασβού (Meles tacus).  

 
 
4.9. Επαγγελµατική δραστηριότητα 9 

 
4.9.1. Αναφέρετε τους απαγορευµένους στη θήρα χώρους που γνωρίζετε.  
4.9.2. Τι είναι η άδεια θήρας και πόσα είδη αδειών υπάρχουν;  
4.9.3. ∆ώστε τον ορισµό της θήρας και περιγράψτε µε συντοµία το ρόλο και τον τρόπο άσκησής της 

από τον πρωτόγονο µέχρι το σηµερινό άνθρωπο.  
4.9.4. Τι είναι ενδηµικό, τι αποδηµητικό και τι µετατοπιστικό θήραµα; Από τα ενδηµικά θηράµατα 

ονοµάστε πέντε (5) θηλαστικά και πέντε (5) πτηνά.  
4.9.5. Ονοµάστε όλα τα ενδηµικά, τριχωτά και πτερωτά θηράµατα που γνωρίζετε.  
4.9.6. Ποιο χρονικό διάστηµα και σε ποιους χώρους επιτρέπεται η άσκηση της θήρας στη χώρα 

µας.  
4.9.7. Ονοµάστε όλα τα θηρεύσιµα θηλαστικά και πτηνά που γνωρίζετε.  
4.9.8. Αναφέρετε όσες από τις γενικές απαγορεύσεις θήρας γνωρίζετε.  
4.9.9. Ποιος εκδίδει τις άδειες θήρας και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση;  
4.9.10. Σε ποια συγκεκριµένα άτοµα απαγορεύεται η χορήγηση άδειας θήρας; Σε ποιες άλλες 

περιπτώσεις (χωρίς αναφορά σε πρόσωπα) απαγορεύεται η χορήγηση άδειας θήρας;  
4.9.11. Ποια είναι τα µέσα άσκησης της θήρας και ποιες οι υποχρεώσεις του κατόχου κυνηγετικού 

όπλου;  
4.9.12. Ποιες είναι οι τροφικές συνήθειες του αγριόχοιρου, τα είδη βιοτόπων που προτιµά και η 

περίοδος αναπαραγωγής του; 
4.9.13. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του ελαφιού, τους βιότοπους που προτιµά και την 

περίοδο και τις χαρακτηριστικές συνήθειες αναπαραγωγής του.  
4.9.14. Αναφέρετε τους τρόπους άσκησης του κυνηγίου του αγριόχοιρου, του λαγού και της 

µπεκάτσας.  
4.9.15. Ποια είδη περιστεριδών γνωρίζετε, ποιο είναι το µικρότερο και ποιο το µεγαλύτερο σε 

µέγεθος; Ποιος ο συνηθέστερος τρόπος κυνηγίου τους;  
4.9.16. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λαγού (Lepus timidus), τις συνήθειές του, την 

περίοδο αναπαραγωγής και τους τρόπους κυνηγίου του.  
4.9.17. Ποια η κυριότερη µορφολογική διαφορά ανάµεσα στην εγχώρια (ποτάµια) πέστροφα και την 

αµερικανική; Σε ποιους βιότοπους ευδοκιµεί η πέστροφα;  
4.9.18. Περιγράψτε τους βιοτόπους που προτιµά και ευδοκιµεί ο κυπρίνος (Cyprinus carpio) και 

αναφερθείτε στη δυνατότητα τεχνητής καλλιέργειας του είδους.  
4.9.19. Περιγράψτε τους βιοτόπους που προτιµά ο γουλιανός (Siluris glanis) και τα ιδιαίτερα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά του.  
4.9.20. Τι γνωρίζετε για το βιολογικό κύκλο του χελιού (Anguilla anguilla);  
4.9.21. Πού συναντάται η πέρκα (Perca fluviatilis) και ποια είναι η οικονοµική σηµασία της ως 

τροφής;  
4.9.22. Τι γνωρίζετε για την αναπαραγωγή της πέστροφας και για τον τεχνητό εµπλουτισµό ενός 

ρέµατος µε ιχθύδια πέστροφας;  
4.9.23. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγριοκούνελου (Lepus cuniculus), τις συνήθειές 
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του, την περίοδο αναπαραγωγής και τους τρόπους κυνηγίου του. 
4.9.24. Τι είναι εκτροφείο θηραµάτων, τι καταφύγιο θηραµάτων και τι Ελεγχόµενη Κυνηγετική 

Περιοχή; Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η ίδρυσή τους;  
4.9.25. Πώς λειτουργεί και πώς οργανώνεται µια Ελεγχόµενη Κυνηγετική Περιοχή;Τι περιλαµβάνει το 

ετήσιο πρόγραµµα θήρας που συντάσσεται γι’ αυτήν;  
4.9.26. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες της ορεινής πέρδικας (Alectoris 

graeca), τους βιότοπους που προτιµά, το χρόνο και τρόπο αναπαραγωγής και τον τρόπο 
κυνηγίου της.  

4.9.27. Αναλύστε την κοινωνικοοικονοµική πλευρά της θήρας.  
 
 

4.10. Επαγγελµατική δραστηριότητα 10 
 
4.10.1. Σε ποιες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν καθόλου Εθνικοί ∆ρυµοί;  
4.10.2. Ποιος υγροβιότοπος είναι κηρυγµένος και ως Εθνικός ∆ρυµός;  
4.10.3. Τι είναι το Σχέδιο ∆ιαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής;  
4.10.4. ∆ώστε τον ορισµό των προστατευοµένων περιοχών και ειδικότερα των Εθνικών ∆ρυµών.  
4.10.5. Ποιες επεµβάσεις απαγορεύονται στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών;  
4.10.6. Πώς είναι χαρακτηρισµένες οι περιοχές: Στενά Νέστου, ∆άσος Τιθορέας, Παρθένο ∆άσος 

Ροδόπης και σε ποιους νοµούς βρίσκονται;  
4.10.7. Σε ποιες κατηγορίες προστατευοµένων περιοχών ανήκουν οι παρακάτω: 

 - Φοινικόδασος Βάϊ 
 - Φραξιά Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας 
 - Λίµνη Κερκίνη 
 - Νήσος ∆ία 
 - Νήσος Σαπιέντζα 
 - Βίκος – Αώος;  

4.10.8. Σε τι συνίσταται η ιδιαίτερη αξία του δάσους ∆αδιάς - Λευκίµης – Σουφλίου;  
4.10.9. Τι εννοούµε µε τον όρο «ζωνοποίηση» και ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επιµέρους 

ζωνών, στις οποίες διακρίνεται µια προστατευόµενη περιοχή.  
4.10.10. Ποιος είναι ο σκοπός των περιφερειακών ζωνών στους Εθνικούς ∆ρυµούς; Πώς 

διαχειρίζονται οι ζώνες αυτές και ποια είναι η σχέση τους µε τη διαχείριση των αισθητικών 
δασών;  

4.10.11. Υπάρχει σήµερα οριστικά διαµορφωµένο και κατοχυρωµένο «σύστηµα προστατευοµένων 
φυσικών περιοχών» στη χώρα µας; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

4.10.12. Ποιες είναι οι αναγνωρισµένες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών στη χώρα µας, 
ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς και την αποτελεσµατικότητα 
διαχείρισής τους; ∆ώστε παραδείγµατα των περιοχών που γνωρίζετε σε κάθε κατηγορία.  

4.10.13. Ποιες περιοχές µας έχουν κηρυχθεί ως «βιοσφαιρικά αποθέµατα» (Biosphere Reserves) και 
ποιες ως « Περιοχές Παγκόσµιας Κληρονοµιάς»; Στην απάντησή σας δε θα λάβετε υπόψη τις 
καθαρά πολιτιστικές περιοχές.  

4.10.14. Ποιες περιοχές µας έχουν ενταχθεί στις ζώνες ειδικής προστασίας της Ε. Ε. ,σύµφωνα µε την 
οδηγία 79/409/ΕΟΚ; Αναφέρετε όσες περιοχές γνωρίζετε και τις κατηγορίες 
προστατευόµενων περιοχών στις οποίες αυτές ανήκουν.  
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4.11. Επαγγελµατική δραστηριότητα 11 
 
4.11.1. Αναφέρετε το συµπληρωµατικό εξοπλισµό (µόνιµο ή µη) που πρέπει να έχει ένα 

πυροσβεστικό όχηµα.  
4.11.2. Περιγράψτε τη διαδικασία συντήρησης των πυροσβεστικών οχηµάτων,σε περίπτωση που το 

κατασβεστικό υλικό δεν είναι γλυκό νερό.  
4.11.3. Σε ποιες περιπτώσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών εφαρµόζουµε : α) συµπαγή ή 

συγκεντρωτική βολή νερού και β) βολή οµίχλης;  
4.11.4. Ποια διαµετρήµατα πυροσβεστικών σωλήνων γνωρίζετε; Με ποια σειρά πρέπει να 

συνδεθούν µεταξύ τους για τη δηµιουργία εγκατάστασης κατάσβεσης των δασικών 
πυρκαγιών;  

4.11.5. Αναφέρετε επεµβάσεις που µπορούν να πραγµατοποιήσουν τα πυροσβεστικά οχήµατα εκτός 
των δασικών πυρκαγιών.  

4.11.6. Ποιος είναι ο αριθµός των δασοπυροσβεστών για τη συγκρότηση ιδανικής οµάδας 
δασοπυρόσβεσης και ποιος είναι ο βασικός ατοµικός εξοπλισµός τους;  

4.11.7. Ποια είναι η χρησιµότητα του αλυσοπρίονου στο έργο κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών;.  
4.11.8. Αναφέρετε τα βασικά εξαρτήµατα του αλυσοπρίονου και τον τρόπο συντήρησής τους.  
4.11.9. Ποια είναι τα στοιχεία ενός οχήµατος για να το κατατάξουµε στην κατηγορία των 

πυροσβεστικών οχηµάτων και ποια ειδικότερη κατάταξη έχουµε σ’ αυτά;  
4.11.10. Τι γνωρίζετε για τον τρόπο αξιοποίησης των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχηµάτων στο 

σύστηµα καταστολής των δασικών πυρκαγιών;  
4.11.11. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρµόζει ο οδηγός πυροσβεστικού οχήµατος 

για την καλή λειτουργία και συντήρησή του; 
4.11.12. Αναφέρετε τους τύπους αντλιών που γνωρίζετε. Ποιες αντλίες είναι κατάλληλες για 

πυροσβεστικά οχήµατα και γιατί;  
4.11.13. Αναφέρετε το συµπληρωµατικό πυροσβεστικό εξοπλισµό που πρέπει να έχει ένα 

πυροσβεστικό όχηµα. Περιγράψτε συνοπτικά τον τρόπο αξιοποίησης αυτού του εξοπλισµού.  
4.11.14. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρµόζει ο οδηγός αντλιοφόρου 

πυροσβεστικού οχήµατος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος 
κατάσβεσης πυρκαγιών;  

4.11.15. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρµόζει ο οδηγός αντλιοφόρου 
πυροσβεστικού οχήµατος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του συµπληρωµατικού 
πυροσβεστικού εξοπλισµού;  

4.11.16. Περιγράψτε τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρεί το προσωπικό σε περιπτώσεις χρήσης 
επιβραδυντικών ουσιών και αφρών από πυροσβεστικά οχήµατα.  

4.11.17. Περιγράψτε τους τρόπους αξιοποίησης α) των επιβραδυντικών ουσιών και β) των αφρών 
στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.  

4.11.18. Αναφέρετε τα διάφορα µηχανήµατα που µπορούν να αξιοποιηθούν στην κατάσβεση των 
δασικών πυρκαγιών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

4.11.19. Ποιες πηγές για ανεφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό γνωρίζετε; Αναφέρετε 
για κάθε πηγή τους τρόπους ανεφοδιασµού.  

4.11.20. Αναφέρετε κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνει 
ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήµατος για το όχηµα και το προσωπικό (πλήρωµα), σε 
περίπτωση εµπλοκής σε κατάσβεση πυρκαγιάς. Ποιο είναι το πρώτο µέληµα του οδηγού 
αµέσως µόλις φθάσει στον τόπο της πυρκαγιάς; 
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4.11.21. Τι γνωρίζετε για τους τρόπους χρήσης των επιβραδυντικών ουσιών και αφρών από τα 
πυροσβεστικά οχήµατα;  

 
 

4.12. Επαγγελµατική δραστηριότητα 12 
 
4.12.1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη χρήση (κατανάλωση) οινοπνευµατωδών ποτών κατά τη 

διάρκεια της εργασίας; 
4.12.2. Τι γνωρίζετε για τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού σε υγρά;  
4.12.3. Ποια είναι τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να περιλαµβάνει το φορητό φαρµακείο που 

φέρει µαζί της οµάδα δασεργατών κατά την απασχόλησή της στο δάσος;  
4.12.4. Ποια είναι η επίδραση του ψύχους και του καύσωνα στην απόδοση και υγιεινή των 

δασεργατών;  
4.12.5. Αναφέρετε τους κυριότερους κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση εργαλείων χειρός στις 

δασικές εργασίες.  
4.12.6. Τι γνωρίζετε για το αλυσοπρίονο; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, οι δυσκολίες και οι 

προφυλάξεις κατά τη χρήση του.  
4.12.7. Τι γνωρίζετε για τη χρήση θαµνοκοπτικών µηχανηµάτων; Ποιες προφυλάξεις πρέπει να 

παίρνονται κατά τη χρήση τους;  
4.12.8. Ονοµάστε τα είδη που συνθέτουν τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας των δασεργατών. 

Αναφερθείτε λεπτοµερέστερα στα είδη προστασίας της κεφαλής.  
4.12.9. Περιγράψτε τα µέσα προστασίας των ποδών, ανάλογα µε το είδος των δασικών εργασιών και 

το περιβάλλον εργασίας.  
4.12.10. Ποια είναι η χρησιµότητα των προειδοποιητικών σηµάτων κινδύνου και ποιοι λόγοι 

επιβάλλουν τη χρήση τους σε σχέση µε τις κυριότερες δασικές εργασίες;  
4.12.11. Ποιος είναι ο ατοµικός εξοπλισµός και ποια τα µέτρα προφύλαξης του δασεργάτη κατά την 

αναρρίχηση σε υψηλά δέντρα;  
4.12.12. Ποιες είναι οι γενικές αρχές προφύλαξης κατά τη ρίψη (υλοτοµία) των δέντρων; Αναφερθείτε 

χωριστά σε δέντρα χοντρά, λεπτά και κεκλιµένα.  
4.12.13. Ποιες είναι οι γενικές αρχές προφύλαξης κατά τη ρίψη (υλοτοµία) ξηρών και επικαθήµενων 

δέντρων και δέντρων σε επικλινή εδάφη; 
4.12.14. Ποια είναι τα µέτρα προφύλαξης κατά τη χειρωνακτική και µηχανική ανύψωση, φόρτωση, 

µεταφορά και εκφόρτωση ξυλείας;  
4.12.15. Ποια είναι τα µέτρα προφύλαξης κατά τη µετατόπιση του ξύλου α) µε ελκυστήρα και β) µε 

ζώα;  
4.12.16. Ποια είναι τα µέτρα προφύλαξης κατά τη στοίβαξη και αποστοίβαξη του ξύλου στο δάσος;  
4.12.17. Ποια µέτρα οφείλουν να παίρνουν οι δασεργάτες για την προφύλαξή τους από δαγκώµατα 

φιδιών και ποιες ενέργειες επιβάλλονται σε περίπτωση δαγκώµατος από φίδι;.  
4.12.18. Ονοµάστε τα είδη που συνθέτουν τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας των 

δασοπυροσβεστών. Αναφερθείτε λεπτοµερέστερα στα είδη προστασίας της κεφαλής.  
4.12.19. Τι γνωρίζετε για τον κίνδυνο ανατροπής οχηµάτων προς τα πίσω ή πλάγια; Αναφέρετε τις 

περιπτώσεις που µπορεί να συµβούν τέτοια ατυχήµατα, τα µέτρα και τις προφυλάξεις για την 
αποτροπή τους.  
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