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5. Ο Ν. 3274/2004 "Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ 

βαζκνύ" (ΦΔΚ 195, ηεύρ. Α΄) 

6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 

237, ηεύρ. Α΄) 

7. Ο Ν.2612/98 "Αλάζεζε ηεο δαζνππξόζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 112, ηεύρ. 
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9. Ο Ν.1892/1990 "Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη αλάπηπμε & ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 101, ηεύρ. Α΄) 

10. Ο Ν. 3208/2003 "Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη ελ γέλεη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 303, ηεύρ. Α΄) 

11. O N. 998/1979 "Πεξί πξνζηαζίαο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ελ γέλεη ηεο Υώξαο" (ΦΔΚ 289, ηεύρ. Α΄). 

12. Σν Π.Γ. 575/1980 "Πεξί θεξύμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρώλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ 

σο επηθηλδύλσλ" (ΦΔΚ 157, ηεύρ. A΄).  

13. Σν Π.Γ. 402/1988 Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (ΦΔΚ 187, ηεύρ. Α΄) 

14. Ο Ν.2637/1998 "ύζηαζε Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 200, ηεύρ. Α΄)  

15. Ζ ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο, ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηε Γαζηθή Τπεξεζία, ηνπο Ο.Σ.Α., ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

θαη άιινπο θνξείο θαη πξόζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ" (ΦΔΚ.713, ηεύρ. Β΄). 

16. Ζ εγθύθιηνο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ην 

736/20-5-1999 έγγξαθό καο. 

17. Ζ 1299/7-4-2003 έγθξηζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (ΦΔΚ 423, ηεύρ. Β΄) 

18. Ζ 3384/9-6-2006 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ "πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθό ρέδην «Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ» " (ΦΔΚ 

776, ηεύρ. Β΄) 

19. Σν Π.Γ 151/2004 "Οξγαληζκόο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 107 ηεύρ. Α΄). 

20. Ζ 2244/18-6-2004 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα ηε ζηειέρσζε Τπεξεζηώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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21. Ζ 2243/18-6-2004 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα ζύζηαζε θαη ζηειέρσζε Οξγαληθώλ Μνλάδσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

22. Σν 2033/3-4-2007 έγγξαθό καο "ύληαμε Δηδηθώλ ρεδίσλ εθηάθησλ αλαγθώλ αλά θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο» " 

23. Ζ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 4/1987 γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ ζε νηθόπεδα.(ΦΔΚ 724, ηεύρ. Β΄) 

24. Ζ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9/2000 "Καλνληζκόο ξύζκηζεο κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ 

ζε δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο".(ΦΔΚ 1459, ηεύρ. Β΄) 

25. Ζ Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 9Α/2005 "Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο ππ' αξηζκ. 9/2000 

Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο "Καλνληζκόο ξύζκηζεο κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ζε 

δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο" (ΦΔΚ 1554, ηεύρ. Β΄) 

26. Οη "Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο" ΚΤΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΔΚ 142, ηεύρ. Β΄)  

27. Ζ "Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 568/125347/201.1.2004 Κνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ζρεηηθά κε ηνπο Κώδηθέο 

Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο" ΚΤΑ 140920/2005 (ΦΔΚ 1710, ηεύρ. Β΄) 

28. Ο Ν. 1590/1986 "Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν1481/1984, θιπ" (ΦΔΚ 49, ηεύρ. Α΄). 

29. Ο Ν. 1481/1987 "Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο" (ΦΔΚ 152, ηεύρ. Α΄) 

30. Σν Π.Γ. 210/1992 "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ ηνπ θαλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο" (ΦΔΚ 99, ηεύρ. Α΄) 

31. Σν Ν.Γ. 57/1973 "Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθώο αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο 

ησλ δηεπνπζώλ ηνλ ζεζκόλ ηεο απνξίαο δηαηάμεσλ" (ΦΔΚ 149, ηεύρ. Α΄)  

32. Σελ ΚΤΑ 2673 Π2/νηθ.2673/29-8-2001 "Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Πξνγξακκαηηθώλ Απνθάζεσλ πεξί 

παξνρήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 1185, ηεύρ. Β΄). 

33. Σν Ν.2800/2000 "Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηώλ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο, ύζηαζε Αξρεγείνπ ΔΛΑ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 41, ηεύρ. Α΄). 

34. O N 3536/2007 "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ θιπ, ΤΠΔ" (ΦΔΚ 42, ηεύρ. Α΄) 

35. Ο Ν 3613/2007 "Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, θιπ" (ΦΔΚ 263, ηεύρ. Α΄) 

36. Ο Ν. 3585/2007 "Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 148, ηεύρ. Α΄) 

37. Σν Π.Γ. 205/2007 "πγρώλεπζε Τπνπξγείσλ" (ΦΔΚ 231, ηεύρ. Α΄) 

38. Ο Ν. 3481/2007 "Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζίαο γηα ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 162, ηεύρ. Α΄) 

39. Σελ ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καζνξηζκόο ησλ νδώλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ 

ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

" (ΦΔΚ 398, ηεύρ. Β΄) 

40. Σν. Π.Γ. 242/1999, "Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο" (ΦΔΚ 201, ηεύρ. Α΄) 

41. Σν Π.Γ. 4/2008 "ύζηαζε Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ Έξγσλ Μειεηώλ – Καηαζθεπώλ, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 

Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΦΔΚ 13, ηεύρ. Α΄) 

42. Ζ ΚΤΑ ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Δθρώξεζε θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Δηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «Δγλαηία Οδόο Αλώλπκε Δηαηξεία» πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρέηξηζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο 

παξαρώξεζεο" (ΦΔΚ 668, ηεύρ. Β΄) 

43. Σν Π.Γ. 184/2009 «ύζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

(ΦΔΚ 213, ηεπρ. Α΄) 
 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ  

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη θαηλόκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

(ρέδην Ξελνθξάηεο ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεύρ. Β). 

Ζ αληηππξηθή πεξίνδνο ζηε ρώξα καο πξνζδηνξίδεηαη από 1
εο

 Μαΐνπ κέρξη 31
εο

 Οθησβξίνπ ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 998/79. Σελ πεξίνδν απηή ν ππξνζβεζηηθόο κεραληζκόο ηεο ρώξαο νξγαλώλεηαη 

έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνύλ. Οη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο αλαθέξνληαη 

ζην Π.Γ. 575/1980.  

Με δεδνκέλν όηη ε πξόθιεζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ από θπζηθά αίηηα (πηώζε θεξαπλώλ) είλαη ζρεηηθά 

κηθξή, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ κε ηα νπνία επηδηώθεηαη ε κείσζε 

ησλ αηηίσλ πνπ νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα νπνία κέηξα ζα 

θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθό.  
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Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα καο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο.  

1. Πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο (βειηίσζε - ζπληήξεζε δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, εγθαηάζηαζε δεμακελώλ λεξνύ θαη 

ππξνθπιαθίσλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, θιπ) πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο. 

2. Πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο θαη πξνζηαζίαο από επεξρνκέλε 

ππξθαγηά κε απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από ππνδνκέο θαη πεξηνρέο 

ηδηαίηεξεο αμίαο (αξραηνινγηθνί ρώξνη, άιζε, πάξθα, θιπ), θαζώο θαη ζηε δώλε κίμεο δαζώλ-

πόιεσλ.  

3. Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ 

ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ Α΄.  

4. Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο από ηελ εθηέιεζε γεσξγηθώλ θαη άιισλ 

εξγαζηώλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηελ ύπαηζξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. 

5. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

6. Έθδνζε εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο σο κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηελ 

πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθό ζπληνληζκό γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ 

ππξθαγηώλ, κε ηελ άκεζε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο, ζε πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη πςειόο θίλδπλνο. 

7. Πξνιεπηηθή απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνύο 

δξπκνύο, δάζε θαη πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ν θίλδπλνο εθδήισζεο 

ππξθαγηάο ζεσξείηαη πςειόο. 

8. πκκεηνρή εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε δξάζεηο επηηήξεζεο δαζώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε ππξθαγηώλ. 

9. ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) θαη πληνληζηηθώλ Σνπηθώλ Οξγάλσλ 

(ΣΟ) κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.  

Με δεδνκέλε ηελ επαλάιεςε ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θπξίσο ησλ ζεξηλώλ κελώλ, πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιόγεζε ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη 

δξάζεσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. 

Ζ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ θαηά ην 2010 ζα βαζηζηεί ζε έλα πλνιηθό Δζληθό ρεδηαζκό πνπ ζα 

γίλεη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζε Κεληξηθό Δπίπεδν θαη ζε έλα 

Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό πνπ ζα γίλεη κε επζύλε ησλ 13 Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθέξεηαο.  

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκόδην ζεζκνζεηεκέλν επηηειηθό όξγαλν ηεο 

πνιηηείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ην ζπληνληζκό δξάζεσλ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα ηελ 
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αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο (άξζξ. 6 Ν. 3013/2002). 

ηα πιαίζηα απηά, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, ζα 

αθνινπζήζεη ζύζθεςε ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ζέκα ην ζπληνληζκό ηεο Γηνίθεζεο ζε Δζληθό Δπίπεδν γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ 2010.  

ηε ζύζθεςε απηή, νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζα αλαθνηλώζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζηνλ ηνκέα 

επζύλεο ηνπο, θαζώο θαη ηνπο πόξνπο πνπ ζα δηαζέζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο. Θα 

αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ππξθαγηώλ.  

 Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαζώο θαη νη πόξνη πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε θεληξηθό 

επίπεδν από ηνπο θνξείο γηα ηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζα 

ηεξαξρήζνπλ θαη δξνκνινγήζνπλ ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ, ν νπνίνο πξέπεη λα πινπνηεζεί άκεζα κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεώζεηο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ηνπο πόξνπο πνπ έρνπλ ήδε δηαηεζεί, ή ζα δηαηεζνύλ 

γηα ην ζθνπό απηό.  

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ  

2. ΔΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΔΧΝ Δ ΔΡΓΑ, ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ, έρεη απνδεηρζεί όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ απαηηείηαη ζπληνληζκόο θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. Βαζηθή 

πξνϋπόζεζε ζην ζρεδηαζκό γηα ηε ιήςε ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ, απνηειεί ε απνζαθήληζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη αλά δξάζε.  

 

2.1 ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΧΝ ΚΑΙ ΓΑΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 

Ζ επζύλε έθδνζεο νδεγηώλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ε εθπόλεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπο από ηνλ θίλδπλν ησλ 

ππξθαγηώλ, απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Ν. 

2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Γ. 402/1988). 

ηα πιαίζηα απηά παξαθαινύκε ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ρξεκαηνδόηεζεο πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ πνπ θξίλνληαη άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο 

γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ην ηξέρνλ έηνο, κε έκθαζε ζηε 

ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνύληαη πςεινύ θηλδύλνπ. 
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Οη Γ/λζεηο Γαζώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ θαη επνπηείαο ηεο ζύληαμεο 

ησλ πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζε απηέο (Ν. 2503/1997, ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999), έρνληαο ππόςε:  

 ηα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ησλ Γ/λζεσλ Γαζώλ ησλ Ννκώλ γηα έξγα θαη εξγαζίεο αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο, θαζώο θαη ηηο ρνξεγνύκελεο 

πηζηώζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

 ηελ έγγξαθε γλώκε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξ. 1ηνπ Ν. 2612/1998 

 ηε ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ Α΄ πνπ ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηά ηνπο, ζηε ζπληήξεζε 

θαη βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, κε ηηο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

 ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ή πξνηίζεληαη ζην άκεζν κέιινλ λα αλαιάβνπλ νη ΟΣΑ Α΄ ή νη 

ύλδεζκνη Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ρξεκαηνδόηεζε 

από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ή ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή άιιε πεγή, γηα ηελ 

αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο 

 ηηο απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) πνπ ζα ζπγθιεζνύλ ζηελ έδξα 

ηνπ θάζε Ννκνύ, ην αξγόηεξν σο ηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ 

παξαθαινύκε λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν σο ηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζην Γεληθό Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ πξόηαζε απηή κεηά ηελ νξηζηηθή ηεο δηακόξθσζε από ην 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζα απνηειέζεη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε εθηέιεζε εηδηθώλ δαζνηερληθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ, πιελ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (Γ΄ θαηεγνξίαο θπξίσο), ε νπνία θαηά θαλόλα 

αξρίδεη λα εθηειείηαη κεηά ην πέξαο ησλ εαξηλώλ βξνρνπηώζεσλ. Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε Ν. 

3208/2003 (άξζξν 1, παξ. 11, ΦΔΚ 303/Α΄/2003) ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 998/1979 

εηδηθά δαζνηερληθά έξγα, πιελ ησλ έξγσλ δαζηθήο νδνπνηίαο, πνπ εθηεινύληαη από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ δαζηθώλ εδαθώλ δελ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3010/2002 θαη σο εθ ηνύηνπ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο δελ απαηηείηαη 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 

Οη ΟΣΑ Α΄ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε κειέηε θαη εθηέιεζε δαζνηερληθώλ έξγσλ (θαζαξηζκνί δαζηθήο 

βιάζηεζεο, θιπ) ζε δεκόζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξάςεη 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Γεληθή 
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Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

αξζ.57 παξ.13 ηνπ Ν.2218/1994 (ΦΔΚ 90 ηεύρ Α). Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δελ απαηηείηαη όηαλ ην ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ 

δελ απαηηεί ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ ή ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 9 ηνπ 

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ 120 ηεύρ Α). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη κόλνλ ε άδεηα ηνπ Γ/ληε Γαζώλ ηεο 

πεξηνρήο (91874/1845/13-12-96 απόθαζε Τπνπξγνύ Γεσξγίαο). 

Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη κε επζύλε 

ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 210/1992. Ζ ζπληήξεζε ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη από ηνπο θνξείο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο, κεηά από ππόδεημε ηεο 

νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρό ηνπο. Σπρόλ εγθαηάζηαζε λέσλ πδξνζηνκίσλ 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο (Ν. 1590/1986) θαη ε δαπάλε 

βαξύλεη ηνπο θνξείο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (Δγθύθιηνο 79/03-02-2006 ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο) 

 

2.2 ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΒΛΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ κε ηελ πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε κέξνπο ηεο 

βιάζηεζεο (εξγαζίεο θαζαξηζκνύ), γύξσ από πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθελώζεηο, αξραηνινγηθνί ρώξνη, άιζε, πάξθα, θιπ) θαη πεξηνρέο πνπ ζεσξνύληαη 

ιόγσ ηεο θύζεώο ηνπο πςεινύ θηλδύλνπ (ζεκεία δηέιεπζεο δηθηύσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

δεμακελέο θαπζίκσλ, ρώξνη ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ, θιπ) απνηειεί επζύλε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 

αλήθεη ν ρώξνο (Ππξ. Γηαηάμεηο 4/1987, 9/2000, 9
Α
/2005, Ν. 998/1979, ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Ζ 

εθηέιεζε απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΟΣΑ Α΄ γηα ηελ: 

 εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ, ζε 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (άιζε, πάξθα, θαηαζθελώζεηο, θιπ) πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ Α΄,  

 απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο πνπ ελεξγείηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο 

από ηδηνθηήηεο ζε πεξηβάιινληεο ρώξνπο θαηνηθηώλ θαη νηθνπεδηθέο εθηάζεηο (Ππξ. Γηάηαμε 4/87),  

 εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο από ηνπο ΟΣΑ Α΄ θαζ' 

ππόδεημε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο θπξίσο ζηε δώλε κίμεο δαζώλ - 

πόιεσλ θαη νηθηζκώλ γηα ιόγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ πνιενδνκηθώλ ηνπο ζπγθξνηεκάησλ, 

ζα θαζνξηζηνύλ κε λεόηεξν έγγξαθό καο  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απνκάθξπλζε ηεο ππόξνθεο βιάζηεζεο ζε δάζε, σο κέηξν πξόιεςεο, 

εθαξκόδεηαη θαηά θαλόλα εθαηέξσζελ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (δαζηθό, επαξρηαθό θαη εζληθό) ζε επηθίλδπλα 

ζεκεία, ζε αληηππξηθέο δώλεο, ζηε δώλε κίμεο δαζώλ – πόιεσλ θαη νηθηζκώλ, θαζώο θαη ζε ηερλεηά άιζε 

θαη πάξθα.  
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Γηα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαζαξηζκνύ ηεο 

βιάζηεζεο εληόο θαη γύξσ από ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. (άξζξ. 7 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999)  

Γηα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ απνηειεί ππνρξέσζε, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ε 

εθηέιεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο εληόο θαη πιεζίνλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 8 ηεο 

ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Ζ απηή ππνρξέσζε βαξύλεη θαη ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αεξνδξνκίσλ ή θαη ειηθνδξνκίσλ πνπ ζπλνξεύνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο (άξζξ. 24 Ν. 998/ 

1979). 

Γηα ηε ΓΔΖ απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ πξνιεπηηθό θιάδεκα 

δέλδξσλ ζε πεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Μ/Σ, Υ/Σ θαη Τ/Σ, 

απνςίισζε ρώξσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από ζεκεία δεύμεο θαζώο θαη ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πξόιεςε ππξθαγηώλ (άξζξ. 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Οη εξγαζίεο απηέο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία 

ηεο ΓΔΖ κε ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο, Πνιενδνκηθέο Αξρέο θαη ΟΣΑ Α΄. 

Γηα ηνλ ΟΔ απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθώλ παξάπιεπξσλ θαζαξηζκώλ 

ηεο βιάζηεζεο ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο από ζπλεξγεία 

ηνπ, θαζώο θαη ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ (άξζξ. 24 Ν. 998/79, άξζξ. 8 ηεο 

ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔ κε 

ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξ 7 ηνπ άξζξ. 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999 νθείιεη γηα ιόγνπο πξόιεςεο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ κε έγγξαθό ηεο λα δώζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο πνπ έρνπλ ηελ 

αξκνδηόηεηα ζπληήξεζεο ησλ νδώλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ 

απηνθηλεηνδξόκσλ αξκνδηόηεηάο ηεο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο 

βιάζηεζεο, ζε θπηεκέλεο λεζίδεο, πξαλή δξόκσλ ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο. εκεηώλεηαη όηη ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ νδώλ, πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκόο ησλ θπηεκέλσλ λεζίδσλ θαη 

πξαλώλ ησλ νδώλ. (ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007, ΦΔΚ 398/Β΄/2007). 

Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα «Γξόκνη Αλάπηπμεο» ησλ έξγσλ 

κε ύκβαζε Παξαρώξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο 

έρνπλ θπξσζεί θαη ηα ελ ιόγσ ηκήκαηα έρνπλ δνζεί γηα ιεηηνπξγία από ηηο παξαρσξεζηνύρεο εηαηξίεο, ε 

Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ) ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ν 

Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ Α.Δ., σο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηώλ, 

παξαθαινύληαη λα δώζνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηνπο παξαρσξεζηνύρνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

αλάινγσλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ θαηά κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηάο ηνπο. 
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Πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκόο θαη εθηέιεζε έξγσλ πξόιεςεο ππξθαγηώλ γίλεηαη κε επζύλε ησλ 

Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ, ησλ Ννκαξρώλ θαη ησλ Γεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ 

θαηά κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηάο ηνπο, όπσο απηό νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ 

Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Ν. 

3481/2006 (ΦΔΚ 132/ ηεύρ. Α΄).  

Ννείηαη όηη ε εθηέιεζε ηέηνησλ έξγσλ, πνπ εληάζζνληαη θαηά θαλόλα ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ 

ζηνηρεηώδνπο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, έρεη νπζηαζηηθό απνηέιεζκα όηαλ ζπληειείηαη ζε ζέζεηο 

όπνπ ην Δζληθό θαη Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν δηέξρεηαη κέζα από δάζε πεξηνρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα εθδήισζε ππξθαγηώλ (Π.Γ. 575/1980). 

Γηα ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ππελζπκίδεηαη όηη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαλέκεη εηεζίσο πόξνπο γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ βειηίσζεο, 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ ηνπο δηθηύνπ. 

Πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ είλαη απηνλόεην όηη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ κε 

έξγα πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από θηηξηαθέο ππνδνκέο ή εγθαηαζηάζεηο θξαηηθώλ 

θνξέσλ ή ΟΣΑ όηαλ βξίζθνληαη εληόο ή πιεζίνλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ απνηειεί, γηα ιόγνπο 

αζθάιεηαο, ππνρξέσζε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο. Τπελζπκίδεηαη όηη εγθαηαζηάζεηο, όπσο Ννζνθνκεία, 

δεμακελέο θαπζίκσλ, θαηαζθελώζεηο, θιπ, ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, θηλδύλεπζαλ θαηά ην παξειζόλ 

από ηελ έιιεηςε έξγσλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από ηηο ππνδνκέο ηνπο. Οη εξγαζίεο 

απηέο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο κε ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

γηα εμαζθάιηζε άδεηαο, όηαλ απηό απαηηείηαη. 

 

2.3 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΧΡΧΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΔΝΑΠΟΘΔΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ 

ΣΟΤ ΟΣΑ 
 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην 2009, όπσο 

θαη ηα πξνεγνύκελα έηε, ζπλέρηζε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή όισλ ησλ ελ ελεξγεία ρώξσλ αλεμέιεγθηεο 

ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ησλ ΟΣΑ Α΄, κε έκθαζε ζηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ πξόθιεζεο 

ππξθαγηάο από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ θαηαγξαθή βαζίζηεθε ζηηο ηππνπνηεκέλεο εθζέζεηο πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά από απηνςία από ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο 

απνξξηκκάησλ ησλ ΟΣΑ Α΄. Από ηελ θαηαγξαθή πξνέθπςε όηη ζπλνιηθά ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα είρακε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ελ ελεξγεία ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επζύλε ησλ ΟΣΑ Α΄. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΟΣΑ Α΄ γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9/2000, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 
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θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 9
Α
/2005, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο από 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 2010, ζα θαζνξηζηνύλ κε λεόηεξν έγγξαθό καο. 

Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο από ηνπο ΟΣΑ Α΄ λνείηαη όηη επηβάιιεηαη λα 

ιεθζνύλ θαη ζηνπο ρώξνπο κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επζύλε ησλ ΟΣΑ Α΄. 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 4 ηνπ άξζξ 7 ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνηεκέλεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 

9
Α
/2005, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δήηεζε ήδε κε ην 8871/24-12-2009 έγγξαθό ηεο 

από ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηώλ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηελ έθδνζε ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο 

απνξξηκκάησλ αλά Ννκό, έηζη ώζηε νη έιεγρνη ησλ επηηξνπώλ λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ηελ  26
ε
 Μαξηίνπ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη νη εθζέζεηο ηνπο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννκνύ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 1
ε
 Μαΐνπ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. Έξγν ησλ 

αλσηέξσ επηηξνπώλ είλαη ε δηελέξγεηα απηνςηώλ ζηνπο ρώξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ππαξρόλησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ πξόηαζε 

ησλ ειιεηπόλησλ. 

Ζ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνύλ νη εθζέζεηο ησλ επηηξνπώλ 

ειέγρνπ, ζα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηνπο ΟΣΑ Α΄ ηηο εθζέζεηο γηα ηνπο ρώξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο 

απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επζύλε ηνπο, γηα ηε ιήςε ησλ πξνηεηλόκελσλ από ηηο επηηξνπέο 

ειέγρνπ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ππξθαγηώλ από ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Σαπηόρξνλα ε αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία ζα ππνβιεζνύλ νκνίσο νη εθζέζεηο ησλ 

επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα ηηο απνζηείιεη ζηελ αξκόδηα Δηζαγγειία.  

Αληίγξαθα επίζεο όισλ ησλ εθζέζεσλ ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, λα θνηλνπνηεζνύλ κέρξη ηηο 7 Μαΐνπ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε επζύλε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε Γ/λζε 

ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο 

ελεκέξσζή ηεο. Δπίζεο, νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ζα πξνρσξήζνπλ κέρξη ηελ 

31
ε
 Μαΐνπ 2010 ζηελ ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ από ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ζην Ο.Π.. Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ην 1672/4-3-2010 έγγξαθό καο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ελεκεξσκέλα, αμηόπηζηα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνηρεία, ηα νπνία ζα είλαη 

άκεζα πξνζβάζηκα από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9
Α
/2005 επηβάιιεηαη ζηνπο ρώξνπο 

αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ε παξνπζία πδξνθόξνπ νρήκαηνο κε κέξηκλα ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο, όηαλ βάζεη ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνβιέπεηαη δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο 4 (πνιύ πςειή) θαη 5 
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(θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ). Ννείηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη όπνην άιιν 

κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο. 

 

2.4 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΚΣΑΗ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ  
 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ππξόο ζηελ ύπαηζξν γηα δηαθόξνπο ιόγνπο, θαζώο θαη ηελ θαύζε 

ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ από 1
εο

 Μαΐνπ κέρξη 31
εο

 Οθησβξίνπ, ξπζκίδνληαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή 

Γηάηαμε 9/2000 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 9
Α
/2005 (ΦΔΚ 1554, ηεύρ. Β΄) θαη 

από ηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (ΚΤΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΔΚ 142/ Β΄/29-1-2004 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΚΤΑ 140920/2005, ΦΔΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αξκόδηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο είλαη νη θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ε θαύζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ επηηξέπεηαη κόλν κεηά 

από άδεηα πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

πξνβιεπόκελν δείθηε επηθηλδπλόηεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9
Α
/2005. Ο δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ εκεξήζην ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

2.5 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζία ηνπ, γίλεηαη ζε θεληξηθό επίπεδν, θαη’ αληηζηνηρία, από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηε Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο (Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα, Ν.3511/2006).  

Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό ησλ αλσηέξσ, απνηειεί 

ππνρξέσζε ησλ θαηά ηόπνπο Γαζηθώλ θαη Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ θαζώο θαη ησλ Γ/λζεσλ θαη 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο.  

 

2.6 ΔΚΓΟΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

Ζ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, σο κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κέζσ ηεο εηνηκόηεηαο ηνπ θξαηηθνύ 

κεραληζκνύ θαη ηεο άκεζεο ιήςεο πξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 

πςειόο θίλδπλνο, απνηειεί επζύλε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ρέδην Ξελνθξάηεο 

ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεύρ. Β).  
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Ζ παξνρή κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνγλώζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο 

θηλδύλνπ ππξθαγηάο γίλεηαη από ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. ηελ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξέρνπλ επίζεο 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ην Ππξνζβεζηηθό 

ώκα, ηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη Αηγαίνπ, ε Γ.Δ.Ζ., νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρώξαο, θαζώο θαη άιινη θνξείο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, µε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο ζε εκεξήζηα βάζε, ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη σο ζηόρν λα ππνδείμεη, ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ηηο πεξηνρέο πνπ γηα ην επόκελν 24σξν, ε αζξνηζηηθή 

επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο θπζηθώλ 

θαη αλζξσπνγελώλ αηηίσλ, πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. εκεηώλεηαη όηη ν ράξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ 

ππξθαγηάο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ θηλδύλνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζην Π.Γ. 

575/1980.  

ηνλ εκεξήζην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο δηαθξίλνληαη πέληε θαηεγνξίεο θηλδύλνπ: 

ρακειή, κέζε, πςειή, πνιύ πςειή θαη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, βαζµνινγνύµελεο αληίζηνηρα µε αξηζκνύο 

από ην 1 έσο ην 5.  

Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, νη δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο θηλδύλνπ απαηηνύλ θαη αληίζηνηρε θιηκάθσζε εηνηκόηεηαο θαη ιήςε κέηξσλ από όινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά.  

Ζ εληαία αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θηλδύλνπ (εηδηθά ησλ θαηεγνξηώλ θηλδύλνπ 1,2,3), 

ρσξίο αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ζην ζρεδηαζκό ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, 

αμηνπνηεί κεξηθώο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, σο 

ππνζηεξηθηηθνύ εξγαιείνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο θνξείο ζε 

εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ επίπεδνπ εηνηκόηεηαο.  

Ζ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία πςεινύ ή πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ, κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε θαη ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή απηή, αιιά απνηειεί κέηξν 

ηνπ θηλδύλνπ αλάθιεμεο θαη δπζθνιίαο ειέγρνπ. εκεηώλεηαη όηη κε ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηώλ κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, κπνξεί λα απνηξαπνύλ ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ έλαξμε 

δαζηθήο ππξθαγηάο από ακέιεηα. Απηό απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο έθδνζεο ηνπ 

εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο.  

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ πςειή έσο εμαηξεηηθά πςειή 

(θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ), εθδίδεηαη ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα από ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 
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Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, µε απνδέθηεο ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο, θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ηεο ρώξαο ζε θαηεγνξία πνιύ πςεινύ 

θηλδύλνπ, απνηειεί επζύλε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Δηδηθόηεξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε ζα ξπζκηζζνύλ κε λεόηεξν έγγξαθν ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

2.7 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

Όπσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ), κπνξεί λα νξίδνληαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο, 

όπσο κε απόθαζή ηνπο, λα εμνπζηνδνηνύλ θαηά πεξίπησζε ηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα (ΝΟ) 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη 

παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνύο δξπκνύο, δάζε θαη "εππαζείο" πεξηνρέο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ 

ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο 

ηνπο. Οη αθξηβείο πεξηνρέο, ν ρξόλνο απαγόξεπζεο θαζώο θαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ θαζνξίδνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ ΝΟ.  

 

2.8 ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληηθώλ 

νξγαλώζεσλ ζηελ επηηήξεζε ησλ δαζώλ γηα επηζήκαλζε ππξθαγηώλ, πξνζδηνξίδνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο 

ησλ πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο 

πεξηόδνπ. Οη δξάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη από ην Ππξνζβεζηηθό ώκα θαη γίλνληαη γηα ιόγνπο 

ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ.  

ηα πιαίζηα απηά παξαθαινύκε ηνπο Γηνηθεηέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ννκώλ λα 

ππνβάινπλ ζην Γξαθείν ηνπ Ννκάξρε πξόηαζε αλά ΟΣΑ, γηα δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

επηηήξεζε ησλ δαζώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε ζηόρν ηελ άκεζε αλαγγειία 

ππξθαγηάο. Σηο δξάζεηο απηέο κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ δηάθνξνη θνξείο, ή νη εληαγκέλεο ζην ΝΟ από ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Ννκό. 

Οη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθαινύληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ Α΄. Σνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε 

έληαμήο ηνπο θαη όηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα 
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απνηεινύλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα από ηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά 

Όξγαλα (ΝΟ) ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα ( ΣΟ).  

 

2.9 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΝΟ) 

Ο Πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο ζα πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξάζεηο, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νπνίσλ ζα γίλεη 

όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

ηα πιαίζηα απηά ζα ζπγθιεζεί από ην Ννκάξρε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ 

Οξγάλνπ (ΝΟ) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν σο ηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ηελ 

επνπηεία ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθέξεηαο. 

ηε ζπλεδξίαζε απηή ζα θιεζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ νη θνξείο θαη ν ρξόλνο πινπνίεζεο έξγσλ 

πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο ζε επίπεδν Ννκνύ. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζπλεδξίαζεο ζα είλαη ν ζπληνληζκόο 

θαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή 

πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.  

Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Ννκνύ, εληόο δύν εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζύγθιεζε ηνπ 

πληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΝΟ), ζα θνηλνπνηήζεη ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ζα θνηλνπνηεζνύλ άκεζα θαη ζηε Γ/λζε Γαζώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, 

θαζώο θαη ζηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο.  

Οη απνθάζεηο ηνπ πληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΝΟ) ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζην 

ζρεδηαζκό ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.  

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηώλ, έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ 

Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ) θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο (ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ην 

αξγόηεξν σο ηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο), ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθώλ κε 

ην ζρεδηαζκό γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 1 Μαΐνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αληηππξηθήο πεξηόδνπ. 

 

2.10 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΣΟ) 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ δξνκνιόγεζε επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, λα ζπγθιεζνύλ κε ηελ επνπηεία ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθέξεηαο, σο 

ηηο 30 Απξηιίνπ 2009, ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα (ΣΟ).  

ηηο ζπζθέςεηο απηέο ζα εμεηαζζνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: 
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• ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

• ην ζπληνληζκό ζε ηνπηθό επίπεδν ζηε δηάζεζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο 

• ην ζπληνληζκό ζε ηνπηθό επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ 

• ηα κέηξα εηνηκόηεηαο θαηά ηηο εκέξεο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο βάζεη ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

• ηε ελεκέξσζε ησλ ινηπώλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ ησλ ΟΣΑ 

θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα θξίλεηαη απαξαίηεην ζηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Οη ύλδεζκνη Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ππξθαγηώλ νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα, ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνύλ ζην 

ζρεδηαζκό ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  
 

 3. ΔΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ 

ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 
 

   

3.1 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΦΟΡΔΧΝ 

ΜΔ ΣΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ ΧΜΑ  

Ο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη 

ζην άξζξ. 1 ηνπ N. 3511/2006, απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ 

αλήθεη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

Ζ ζπλεξγαζία θνξέσλ κε ην Ππξνζβεζηηθό ώκα γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, ξπζκίδεηαη ζηελ ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999. Δηδηθόηεξα ζέκαηα, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

απηό θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ξπζκίδνληαη θαη δξνκνινγνύληαη από ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηώλ, νη Ννκάξρεο θαζώο θαη νη Γήκαξρνη θαη Πξόεδξνη 

Κνηλνηήησλ έρνπλ ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ, γηα ηε δηάζεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέζσλ , ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ηα 

νπνία ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, πνπ απνηειεί επζύλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Ν. 

2612/1998, N. 3511/2006, Ν. 3013/2002, ΚΤΑ 12030/Φ109.1/1999).  
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Η ζύγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΝΟ) ή ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ 

Οξγάλνπ (ΣΟ), ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθαινύληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο, 

γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Ννκάξρε ή ηνπ 

Γεκάξρνπ, όπσο απηό πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζηα άξζ. 12 θαη 13 ηνπ Ν. 3013/2002. Ννείηαη 

όηη ε ζύγθιεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ έρεη ζηόρν ηνλ ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε 

δπλακηθνύ θαη κέζσλ θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο θαη όρη ηνλ έιεγρν ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηλνκέλνπ, ν νπνίνο απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 

 Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη θηλεηώλ 

πξαγκάησλ, σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ δύλαηαη λα πξνθύςεη θαη ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ 

Ν.3536/2007. Οη δηαηάμεηο ηδίσο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 θαη 23 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 δελ 

εθαξκόδνληαη εθεμήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξό εηξήλεο, εθόζνλ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, δελ εθαξκόδεηαη θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ είλαη 

αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηάζσζε πνιηηώλ ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθαινύληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. Ζ ελ ζπλερεία κεηαθνξά ησλ 

δηαζσζέλησλ, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ζε Τγεηνλνκηθά Κέληξα είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Δ.Κ.Α.Β. (άξζξ 8 

ΚΤΑ12030/ Φ109.1/1999).  

 

3.2 ΔΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ 

ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΝΔΠΔΙΧΝ 

3.2.1 Δκπινθή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ 

Μεηά ηελ επίζεκε αλαγγειία δαζηθήο ππξθαγηάο, πνπ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο, νη Γήκαξρνη θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπο ξόινπ, θαηά 

θαλόλα δξνκνινγνύλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

 ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κε ηε δηάζεζε κέζσλ θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Π, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

 ηνλ ζπληνληζκό δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από 

ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο αξζ. 13 Ν. 3013/2002 

 ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο 

ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 

18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007). 
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Δηδηθόηεξα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ππξθαγηά εθδειώλεηαη εληόο ή πιεζίνλ ρώξνπ δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ ν Γήκαξρνο/Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο θηλεηνπνηεί απηεπάγγειηα ηηο αξκόδηεο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ Γήκνπ/Κνηλόηεηαο γηα πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ή γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ρώξνπ. 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ αξκνδηόηεηάο ηνπ ν Γήκαξρνο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ην πληνληζηηθό 

Σνπηθό Όξγαλν. Σν ΣΟ ζπγθαιείηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη.  

Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ην Γξαθείν Κνηλόηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ: 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ Π, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί 

δεηεζνύλ από ην Π. 

 πιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηελ 

αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ 

εμέιημε απηήο από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο θαη ηε 

Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Σεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Π.., θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ/Πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλόηεηαο. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επηπιένλ πόξσλ. 

Ζ απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζην Π πόξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ 

Γεκάξρνπ/Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο κεηά ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ 

δηνηθεί ην ζπκβάλ. Ζ απνθιηκάθσζε ησλ ινηπώλ δηαηηζεκέλσλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ 

Γεκάξρνπ/Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο. 
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3.2.2 Δκπινθή Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ 

Μεηά ηελ επίζεκε αλαγγειία δαζηθήο ππξθαγηάο, πνπ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο, νη Ννκάξρεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπο ξόινπ, θαηά θαλόλα δξνκνινγνύλ άκεζα δξάζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε: 

 ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κε ηε δηάζεζε κέζσλ θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Π, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

 ηνλ ζπληνληζκό δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από 

ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 3013/2002, θαζώο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΣΑ Α΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 ηελ Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ απόθαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο πεξηνρώλ δώλεο επζύλεο ηεο Ν.Α. θαη εθδίδεη απηή ηελ απόθαζε, κεηά από 

εμνπζηνδόηεζε ηνπ ΓΓΠΠ, ζε πεξηπηώζεηο ηνπηθώλ θαηαζηξνθώλ κηθξήο έληαζεο, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 3013/2002 

 ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο 

ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 

18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007). 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ αξκνδηόηεηάο ηνπ ν Ννκάξρεο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ην πληνληζηηθό 

Ννκαξρηαθό Όξγαλν. Σν ΝΟ ζπγθαιείηαη κε απόθαζε Ννκάξρε, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη.  

Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ: 

 Αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκό ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο Ν.Α. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη ηε 

Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ Π, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί 

δεηεζνύλ από ην Π. 

 Δλεξγνπνηεί ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ Ν.3013/2002 

αξζ.14  θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Σνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ 

απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ πξέπεη λα απνηεινύλ κέξνο ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ΣΟ θαη ΝΟ 



 18 

 πιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηελ 

αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ 

εμέιημε απηήο από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ελεκεξώλεη ην Ννκάξρε. 

 Σεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Π.., θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Ννκάξρε. 

Ζ απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζην Π πόξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ Ννκάξρε κεηά ηελ 

ζρεηηθή απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. Ζ απνθιηκάθσζε ησλ 

ινηπώλ δηαηηζεκέλσλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ Ννκάξρε. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο  ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο, όπνπ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθό θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Ννκνύ, ν 

ζπληνληζκόο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3013/2002. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) 

απνηεινύλ επζύλε ηνπ Ννκάξρε. 

 

3.2.3 Δκπινθή Πεξηθεξεηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη 

δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ 

Μεηά ηελ επίζεκε αλαγγειία δαζηθήο ππξθαγηάο, πνπ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο, νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπο ξόινπ, θαηά 

θαλόλα δξνκνινγνύλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

 ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κε ηε δηάζεζε κέζσλ θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Π, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

 ηνλ ζπληνληζκό δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από 

ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 , θαζώο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 ηελ Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ απόθαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο πεξηνρώλ δώλεο επζύλεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθδίδεη απηή ηελ απόθαζε, κεηά από 

εμνπζηνδόηεζε ηνπ ΓΓΠΠ, ζε πεξηπηώζεηο ηνπηθώλ θαηαζηξνθώλ κηθξήο έληαζεο, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 



 19 

 ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο 

ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 

18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007). Ζ απόθαζε απηή ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Ννκάξρεο, Γεκάξρνπο θαη Πξνέδξνπο 

Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην  άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007). 

Ζ Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο: 

 Αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκό ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη 

Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ιόγνπο ακνηβαίαο 

ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 πιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηηο 

αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ 

εμέιημε απηήο από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ελεκεξώλεη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο . 

 Σεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Π.., θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ Π, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί 

δεηεζνύλ από ην Π. 

Ζ απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζην Π πόξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

Ζ απνθιηκάθσζε ησλ ινηπώλ δηαηηζεκέλσλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο  πεξηθεξεηαθήο κηθξήο έληαζεο, 

όπνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθό θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκόο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3013/2002. ε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινύλ επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 
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3.3 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΜΔΧΝ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 

Ο ξόινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ ζπληνληζκό ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάζεζε κέζσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ πνπ θαηεπζύλεηαη από ην Ππξνζβεζηηθό ώκα, θαζώο θαη ζην ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ κε ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρώλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Ζ πεξαηηέξσ κεζνπξόζεζκε θαη καθξνπξόζεζκε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηώλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, ηελ ρνξήγεζε 

δαλείσλ θαη εληζρύζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ, δξνκνινγείηαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο, θαζώο θαη 

θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθό ξόιν πνπ αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκό ηνπ δπλακηθνύ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

επηρεηξνύλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζή ηνπο, θαζώο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνύ 

θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο από ηε Γεληθή Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθόηεξσλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαηαβνιή 

απνδεκηώζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο.  

 Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΔΠΠ) απνηειεί ππνρξέσζε όισλ ησλ θνξέσλ, πνπ νξίδνληαη ππεύζπλνη ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν3013/2002, γηα επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο θαη νξγάλσζε ησλ θνξέσλ ζηε δηάζεζε κέζσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ζηε άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (Παξάξηεκα Γ, ρέδην Ξελνθξάηεο ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεπρ. Β).  

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ελ εμειίμεη θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ 

πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, 
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κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΣΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ηθαλνπνηεζνύλ από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο: 

 ηνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, όπνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 

δπλακηθνύ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη από άιινπο Ννκνύο, Πεξηθέξεηεο ή θαη από θεληξηθέο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο, ν ζπληνληζκόο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Κ..Ο.Π.Π., ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηνπ Ν. 3013/2002. 

 πεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο, όπνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 

δπλακηθνύ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη από άιιεο Πεξηθέξεηεο ή θαη από θεληξηθέο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο, ν ζπληνληζκόο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Κ..Ο.Π.Π., ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηνπ Ν. 3013/2002. 

 γεληθή θαηαζηξνθή, όπνπ ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Υώξαο, ν ζπληνληζκόο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ 

Τπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

Κ..Ο.Π.Π., ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 

3.4 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 

ε πεξηπηώζεηο πνπ ιόγσ ησλ επηρεηξεζηαθώλ ηνπ αλαγθώλ θξίλεηαη από ην Ππξνζβεζηηθό ώκα όηη ην 

δπλακηθό θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζε εζληθό επίπεδν δελ επαξθνύλ, 

δύλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα δηεζλνύο ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο 

αξκόδηα γηα ηνλ ζπληνληζκό παξνρήο βνήζεηαο από θαη πξνο άιιεο ρώξεο (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007). 

Σα αηηήκαηα γηα δηεζλή ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ από άιιεο ρώξεο 

δπλακηθνύ θαη κέζσλ. εκεηώλνπκε όηη ζηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αηηνύκελα 

κέζα (ηύπνο, αξηζκόο) θαζώο θαη ν επηρεηξεζηαθόο ρώξνο δξάζεο ηνπο. Σα αηηνύκελα κέζα, κεηά ηελ 

είζνδό ηνπο ζηε ρώξα, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ην νπνίν θαη αλαιακβάλεη 

ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό ηνπο. 
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3.5 ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΟΛΙΣΧΝ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 

3.5.1 Θεζκηθό πιαίζην θαη εκπιεθόκελνη θνξείο 

ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3013/2002, ζην ζθνπό ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ από θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο.     

    Μεηαμύ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ, είλαη θαη 

ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από 

εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.  

ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ην 

όξγαλν πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο είλαη ν Γήκαξρνο ή ν Πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη ν νπνίνο έρεη θαη ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν ή ν αξκόδηνο Ννκάξρεο, όηαλ ε 

εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν ή Κνηλόηεηα, θιπ.  

ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηώζεηο γεληθήο θαηαζηξνθήο, ή πεξηθεξεηαθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο) ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002/ΦΔΚ102/ηεύρ. Α, (πεξί 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο), ε αλσηέξσ απόθαζε ιακβάλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ή ην Γελ. Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο αληίζηνηρα θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο 

Ννκάξρεο, Γεκάξρνπο θαη Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ. 

Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζξ. 18 Ν 3613/2007, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο 

εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ 

εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.  

     ηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ν έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ε επζύλε 

πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημή ηνπ αλήθεη ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα (N. 3511/2006).  ηα 

πιαίζηα απηά αξκόδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ είλαη ν εθάζηνηε 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ. 

      Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από θαηαζηξνθέο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ππνζηεξίδεηαη 

ζεζκηθά από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθό ώκα. (Ν.2800/2000 ΦΔΚ 41/ηεύρ.Α΄, Ν. 

3511/2006 ΦΔΚ258/ηεύρ Α, ΚΤΑ12030/ Φ109.1/1999, ΦΔΚ 713/ηεύρ Β). Δηδηθόηεξα, ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 3 ηνπ άξζξ. 4 ηεο ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 θαη ηνπ 

άξζξ. 8 ηνπ Ν 2800/2000, έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

πνιηηώλ. Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εληνπηζκό θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ απνκάθξπλζή 
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ηνπο όηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε, κε ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά 

ηελ απνκάθξπλζε, θαζώο θαη πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρόλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή, απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθώλ 

Αξρώλ κε ζεκαληηθή βαξύηεηα. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε δξάζε απηή αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ή πεξηιακβάλεη 

άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, 

γηα ιόγνπο παξνρήο άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιόγσ αξκνδηόηεηαο (Ν. 1579/85 ΦΔΚ 

217/ηεύρ Α΄). Δπίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε 

πισηώλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηόπνπο Ληκεληθώλ Αξρώλ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε (Π.Γ. 242/30-9-1999/ΦΔΚ 201, ηεύρ. Α΄).  

    Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007, πέξαλ ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεηαη θαη ε πιεξόηεηα ησλ 

ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ζπληάζζνληαη θαη' απαίηεζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (Τ.Α.1299/7-4-2003, ΦΔΚ423, ηεπρ. 

Β), όπνπ αλαθέξεηαη κεηαμύ ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ γηα ηελ επηινγή θαη νξγάλσζε ρώξσλ ππνδνρήο ησλ πιεγέλησλ.      

  Ζ απαίηεζε απηή θαζηζηά πξνθαλέο όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ιήςε ηεο απόθαζεο ιακβάλεηαη από ηνπο 

αξκνδίνπο Γεκάξρνπο ή Πξόεδξνπο Κνηλνηήησλ, ν Ννκάξρεο ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζή ηεο, όηαλ απηό 

απαηηείηαη, κε ηα κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη.   

     Ζ δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή όηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ πνπ 

επξίζθνληαη εληόο ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππό ηελ επνπηεία ή δηέπεηαη από εηδηθόηεξεο 

λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ζρεηηθή (παξ. 2 

άξζξ. 18 Ν 3613/2007), απνηειεί επζύλε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη 

σκάησλ Αζθάιεηαο, Ννζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, Παηδηθώλ Δμνρώλ – Καηαζθελώζεσλ, θιπ).  

    Οη απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ δηνηθήζεσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ή κε ησλ αηόκσλ πνπ επξίζθνληαη εληόο 

ησλ αλσηέξσ ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ εθάζηνηε 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 

επηπηώζεηο ζε άηνκα. 

   Δηδηθόηεξα γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο- θαηαζθελώζεηο ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

αηόκσλ πνπ επξίζθνληαη θαη δηαβηνύλ εληόο ησλ ππνδνκώλ ηνπο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαζνξίδεηαη κέζα από ηα ζρέδηα εθθέλσζήο ηνπο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε 

ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (παξάγξαθνο 3, άξζξν 8 ηεο 

ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). 
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Ννείηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα 

ζην Γήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη, όπσο επίζεο θαη ζην 

Ννκάξρε, γηα ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ δηνηθήζεσλ από πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

3.5.2 Βαζηθέο  πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

   ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, ην όξγαλν πνπ εηζεγείηαη θαη ην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη θαηά 

πεξίπησζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο 

ηα εμήο: 

 Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ  

πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελώ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ από νξηζκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ηνπηθό επίπεδν.  

 Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε, από ηελ 

έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο εμ αηηίαο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ 

παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, θαζώο θαη από ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

νξγαληζκνύ ζε παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αησξνύκελα ζσκαηίδηα, θαύηξεο, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη 

ζηελ αηκόζθαηξα. πλεπώο, ην ζθεπηηθό όισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

πνιηηώλ εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδύλνπο. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο ππάξρεη εκπινθή θαη θαύζε θαη άιισλ 

εηδώλ θαύζηκεο ύιεο, πέξαλ ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, όπσο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, απνξξηκκάησλ, θιπ, ν 

θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαύζηκεο ύιεο.  

 Ζ έθδνζε γεληθώλ νδεγηώλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ από παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αησξνύκελα 

ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, 

απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ γεληθώλ νδεγηώλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα 

ηηο έρεη ππόςε ηνπ, ν θνξέαο πνπ εθηηκά θαη εηζεγείηαη ζε ηνπηθό επίπεδν, θαζώο θαη ην όξγαλν πνπ 

απνθαζίδεη ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ννείηαη όηη ε πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε, γύξσ από ην όιν ζέκα, γίλεηαη κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηνκέα 

πγείαο ζε ηνπηθό επίπεδν.  

 Ζ απόθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ από κηα πεξηνρή 

πνπ ηεθκεξησκέλα απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή, ιακβάλεηαη όηαλ ε 

πξνζσπηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν πνπ εθηηκάηαη από ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο 

όηη δελ κπνξεί λα κεησζεί θαη ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ρεηξνηέξνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ε 

απόθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ιακβάλεηαη θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηώλ πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ 
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θαηλνκέλνπ αλακέλεηαη λα πιεγεί, είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο ζηνλ νπνίν 

δύλαηαη λα εθηεζνύλ θαηεπζπλόκελνη πξνο αζθαιή ρώξν. 

 Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ όηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε 

γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεζε πεξίπησζε ε δξάζε απηή εύθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κεγαιύηεξεο ζπλέπεηεο - απώιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζύλε ηεο νπνίαο 

ζην ρεξζαίν ρώξν, έρεη ην Ππξνζβεζηηθό ώκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Ν3511/2006).  

    Ζ εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ θαη επηρείξεζεο δηάζσζεο βαζίδεηαη 

ζην γεγνλόο όηη ζηε κελ πξώηε πεξίπησζε νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμ αηηίαο ηεο παξακνλήο ηνπο 

πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη κηα δαζηθή ππξθαγηά, ή ζε θάπνηα απόζηαζε από ηελ πνξεία 

εμέιημήο ηεο, ελώ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζε επαθή, ή εληόο ηνπ θιεγόκελνπ ρώξνπ 

θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα δηαηξέρεη άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν πνπ απαηηεί ηελ παξνρή βνήζεηαο, ην 

ηαρύηεξν δπλαηόλ, ώζηε λα κελ ππάξμνπλ απώιεηεο. 

   Καηά ζπλέπεηα ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο, θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, ελώ ε δηάζσζε είλαη δξάζε 

ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλόλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηώλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη 

πεξηνξηζκέλν ρώξν, ζε επαθή, ή εληόο ηεο θιεγόκελεο δώλεο κηαο  δαζηθήο ππξθαγηάο.  

    Η δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή 

πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθό, βαζηδόκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ 

θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρώξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απόθαζε 

ηεο απνκάθξπλζεο. 

     Ζ απνκάθξπλζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νξγάλνπ 

πνπ έιαβε ηελ απόθαζε, δειαδή εληόο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο πνπ πιήηηεηαη ή ζε όκνξνπο Γήκνπο ή 

Κνηλόηεηεο ή εληόο ηνπ Ννκνύ, αλάινγα κε ην εάλ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γήκαξρν/ Πξόεδξν 

Κνηλόηεηαο, ή ην Ννκάξρε. Ζ απαίηεζε απηή, εθ όζνλ είλαη εθηθηή, απνβιέπεη ζηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό 

θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο - πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ όηη δύλαηαη λα δξνκνινγείηαη από ην ίδην 

ηνπηθό όξγαλν πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο. Σν απηό ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ή θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ όηη νη απνθάζεηο ηνπο εθηεινύληαη από ηα αλσηέξσ όξγαλα (Γήκαξρν/ 

Πξόεδξν Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρε). 

   Οη ρώξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα ζπγθεληξσζνύλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξύλνληαη κε νξγαλσκέλν ηξόπν  

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη  αζθάιεηαο θαη λα απνθιείνπλ 

ην ελδερόκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ απνκάθξπλζή ηνπο από ην ρώξν ή ηνπο ρώξνπο  απηνύο.   
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       Ζ θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο ρώξνπο απηνύο θαη ν έιεγρνο 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη εμ αηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο (απώιεηα ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ, 

θιπ) θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα.  

3.5.3 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ιήςε απόθαζεο 

   Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο θαη έρνληαο ππόςε ηε δηεζλή εκπεηξία θαη 

πξαθηηθή ζην ζρεδηαζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ από κηα πεξηνρή, 

θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζνύλ ηα αθόινπζα. 

    Ο εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο 

ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ έρνληαο ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε 

ηεο θαηαζηξνθήο είλαη ν κόλνο αξκόδηνο λα εηζεγεζεί ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε. ηα πιαίζηα 

απηά, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε 

δξάζε, κε βάζε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. 

    Σν όξγαλν πνπ απνθαζίδεη, έρνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εηζήγεζε, θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν 

ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρώξν), ζην νπνίνλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ 

πνπ  θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηό δελ είλαη 

άκεζα εθηθηό, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, 

ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία, ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζώο θαη ν 

ζπληνληζκόο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ζεηηθή απόθαζε γηα απνκάθξπλζε.  

   Δλ ζπλερεία ην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη, πιαηζησκέλν από ηνπο επηθεθαιείο ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απόθαζε,  πξέπεη εγθαίξσο λα εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη ηα εμήο: 

o Σνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ή βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή απηή 

γηα δηαθόξνπο ιόγνπο (παξαζεξηζηέο, ηνπξίζηεο, θιπ). Ζ απνκάθξπλζε, κε βάζε ηνλ θίλδπλν, 

ελδερνκέλσο λα κελ αθνξά ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ, αιιά κέξνο απηώλ (άηνκα παηδηθήο  ή ηξίηεο 

ειηθίαο, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, θιπ). 

o Σνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνύλ θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαηά ην ρξόλν πνπ ζα δνζεί ε εληνιή πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Ζ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ απνκάθξπλζεο απνηειεί 

θξίζηκε παξάκεηξν ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο. Δπίζεο κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί 

είλαη θαη ε δπλαηόηεηα απηo-απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ κε δηθά ηνπο κέζα, από θαζνξηζκέλα  

δξνκνιόγηα ζηα νπνία  έρεη εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. 

     ην ζεκείν απηό είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη ε εμεύξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απόθαζε ζύκθσλα κε ηα 



 27 

νξηδόκελα ζην άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007(ΦΔΚ 42, ηεύρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απόθαζε 

Πξσζππνπξγνύ κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ (παξ. 3 άξζξ. 41 Ν.3536/2007).  

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 θαη 23 ηνπ Ν.Γ 17/1974 δελ εθαξκόδνληαη εθεμήο, θαζώο 

θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007.  

   Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηώλ, κπνξεί λα γίλεη από θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή από θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (θαηά ηόπνπο 

ΚΣΔΛ, θιπ). ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο),  ηα 

κέζα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθό επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά 

ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερόκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο 

ηνπο, κέζσ ελόο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

o Σνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) γηα ηελ ελ ζπλερεία 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά.  

    ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ πνιηηώλ πνπ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά (ηνπξίζηεο, 

θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ όζνλ είλαη εθηθηό, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζήο 

ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο 

θαη ηε δεκηνπξγία θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ ππνζηήξημήο ηνπο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο όηαλ ιεθζεί ε 

απόθαζε, ν θαηά ηόπνπο ππεύζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξώλεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην όπνην ελ ζπλερεία 

ελεκεξώλεη ην Τπ. Δμσηεξηθώλ (Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη αξκνδίσο 

ηηο Πξεζβείεο ησλ αιινδαπώλ πνιηηώλ.  

o Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε  ησλ πνιηηώλ εληόο ησλ  νξίσλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν εληνπηζκνύ θαη 

εηδνπνίεζήο ηνπο (πόξηα–πόξηα, αλαθνηλώζεηο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θιπ). ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ πνιηηώλ (ηνπξίζηεο, θιπ), ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα 

αλάινγε μελόγισζζε αλαθνίλσζε. 

o Σε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε όια ηα ελαιιαθηηθά δξνκνιόγηα πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ εθηηκώκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πνιηηώλ. Ζ δπλαηόηεηα απηή αθνξά δξνκνιόγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν από ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο ησλ πνιηηώλ, όζν θαη από ηα κέζα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη  πνιίηεο πνπ 

απην-απνκαθξύλνληαη κεηά ηε ιήςε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.   
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     Ννείηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

πξέπεη λα παξελνρινύλ ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, θαζώο θαη νρεκάησλ άιισλ 

θνξέσλ πνπ ζπεύδνπλ λα εληζρύζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ 

(πδξνθόξεο, αζζελνθόξα ΔΚΑΒ, θιπ).  

o Σε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκόο ηνπο, θαζώο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ  

κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

o Σελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη ζε επηιεγκέλνπο αζθαιείο ρώξνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

o Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή (π.ρ. γηα 6 ώξεο) κέρξη 

λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν απνκαθξύλνληαη. Ζ εθηίκεζε απηή αθνξά θπξίσο ηνπο 

πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζηε πεξηνρή.  

o Σε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλζεθαλ θαη δηαβηνύλ ζηελ πεξηνρή,  

εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. 

    Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκόδηνη 

Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, όηαλ απηό είλαη εθηθηό ζηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ 

επηηξέπεη ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ, κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ άκεζα ην πληνληζηηθό Σνπηθό Όξγαλν 

(ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη νη Ννκάξρεο ην πληνληζηηθό Ννκαξρηαθό Όξγαλν (ΝΟ). 

   Δμάιινπ, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην ππ άξζξ. 2706/7-4-2008  έγγξαθό καο, ε ζύγθιεζε ησλ αλσηέξσ 

νξγάλσλ έρεη σο θύξην ζηόρν ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ην ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ γηα ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηέο, θαζώο θαη ηε δηάζεζε κέζσλ, πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ ελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.    

  Ννείηαη όηη όινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζπκβάιινπλ θαη ζπλεξγάδνληαη, 

κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ηα νξηδόκελα από ην ζεζκηθό ηνπο πιαίζην, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ ελόο θνξέα από ηνλ άιιν γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, ππό ην γεληθό 

ζπληνληζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

   Τπελζπκίδεηαη όηη ε θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο εμ αηηίαο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ 

αλαγθώλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηε ζπλέρεηα, 

δηα ησλ αξκνδίσλ Γηεπζύλζεσλ Πξόλνηαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ.  

3.5.4 ρέδην δξάζεο 

  Οη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνύληαη ζε κηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ πεξηγξάθνληαη σο 

εμήο : 
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1. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πξνο ηνλ αξκόδην Γήκαξρν/ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρε θιπ. 

2.  Άκεζνο θαζνξηζκόο ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ)  

από ην αξκόδην όξγαλν πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο (Γήκαξρνο/ Πξόεδξνο 

Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρεο, θιπ).  Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελέξγεηα απηή, δελ απνθιείεη ηελ επηηόπνπ 

ζύγθιεζε, εθόζνλ ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ ην επηηξέπεη, ησλ θαηά ηόπνπο αξκόδησλ πληνληζηηθώλ 

Σνπηθώλ Οξγάλσλ (ΣΟ), ή πληνληζηηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ (ΝΟ).  

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, από ηνλ αξκόδην Γήκαξρν/ Πξόεδξν 

Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρε ή ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ή ην Γεληθό Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζ.18 ηνπ Ν 3613/2007 θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Μέξνο Γεύηεξν, παξάγξαθνο 2.1). 

4. Δλεκέξσζε θνηλνύ, όηαλ έρεη ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Ζ δεκόζηα αλαθνίλσζε 

ηεο απόθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε επζύλε ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε 

ηελ απόθαζε. Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : 

 Πνηνο έιαβε ηελ απόθαζε θαη πνηνο έρεη ηελ επζύλε εθηέιεζήο ηεο. 

 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν ηα όξηα ηεο πεξηνρήο κέζα από ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνύλ, θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εάλ παξακείλνπλ ζε απηή. 

 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν εάλ ζπληξέρεη ιόγνο γεληθήο απνκάθξπλζεο όισλ ησλ 

πνιηηώλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδεη θαηά πξνηεξαηόηεηα  (άηνκα 

κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο, ειηθησκέλνη, θιπ).  

 Να πξνζδηνξίδεη πνύ θαη πόηε ζα ζπγθεληξσζνύλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) νη πνιίηεο, εθόζνλ 

ρξεηάδνληαη κεηαθνξά, θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ καδί 

ηνπο. 

 Να πξνζδηνξίδεη ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο, θαζώο θαη ηνλ ηόπν 

πξννξηζκνύ. 

 Να θαηνλνκάδεη ηα αζθαιή νδηθά δξνκνιόγηα θαζώο θαη ηπρόλ κνλνδξνκήζεηο πνπ κπνξνύλ 

λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε απην-απνκάθξπλζεο κε δηθά ηνπο κέζα. 

 Να αλαθέξεη  ηελ δηαζέζηκε πξνλνηαθή ππνζηήξημε  ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. 

 Να αλαθέξεη νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη. 

    εκεηώλεηαη όηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα Μ.Μ.Δ. πνπ ζα δερηνύλ λα αλακεηαδώζνπλ ηελ 

αλαθνίλσζε, λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κίαο θαη κνλαδηθήο ζπλνιηθήο εηθόλαο αληηκεηώπηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο πξνο ην θνηλό.  

   Ωζηόζν πέξαλ ησλ Μ.Μ.Δ. ηνπηθήο ή παλειιαδηθήο εκβειείαο πνπ ζα αλακεηαδώζνπλ ηελ 

αλαθνίλσζε, ε θύξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε απόθαζεο θαη ηελ έλαξμε 
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ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζε κεζόδνπο θαη 

πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε ηνπηθό επίπεδν πεξηζζόηεξν ηνλ εληνπηζκό θαη ελ ζπλερεία ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζηελ 

πεξηνρή (πόξηα–πόξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρόκελν όρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο 

πιεξνθνξίεο, ζπλδπαζκόο θαη ησλ δπν κεζόδσλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο έρνπλ  νη θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο  Αξρέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί από ππαιιήινπο ηεο Κνηλόηεηαο, ή από δεκνηηθνύο ππάιιεινπο, ή θαη από ηε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία, όηαλ απηή πθίζηαηαη. Έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ε ελεκέξσζε κε 

ηηο κεζόδνπο απηέο, είλαη θαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

απνκαθξπλζνύλ αιιά δελ δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα, ή ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαθίλεζε (αζζελείο, 

άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θιπ). Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθόηεξε 

εθηίκεζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ. 

5. Δθηέιεζε/δξνκνιόγεζε επηκέξνπο ελεξγεηώλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί λα 

αθνινπζήζνπλ  όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο, ππό ην γεληθό 

ζπληνληζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά 

ηελ απνκάθξπλζε, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρόλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο 

ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή, απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο 

Αζηπλνκηθώλ Αξρώλ. 

6. Σεξκαηηζκόο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά από ζρεηηθή 

αλαγγειία, ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ην γεληθό ζπληνληζκό.   

7. Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ, από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

    Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εκπιεθόκελνη θνξείο, 

απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεύεηαη θπξίσο από ηελ αλακελόκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ηνπο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.     

    Οη πνιίηεο θαη ηα όξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη ζαθώο λα θαηαιάβνπλ πνηνο απνθαζίδεη ή 

έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο (Γήκαξρνο/Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρεο) 

θαη θαη’ επέθηαζε έρεη ην γεληθό ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο. 

3.5.5 Σειηθέο ξπζκίζεηο 

    Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ ζε πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από 

εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ. 
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   Οη δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκό γηα ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εθδήισζε πάζεο θύζεσο θαηαζηξνθώλ κέζσ ησλ  Δηδηθώλ ρεδίσλ πνπ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ νη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄, Πξνζζήθε 2 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (ΤΑ 1299/2003/ΦΔΚ 423, 

ηεύρ. Β΄).   

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο κε ην ππ αξηζκ. 

2033/3-4-2007 έγγξαθό ηεο θαζόξηζε ηε δνκή θαη πεξηέγξαςε ην πεξηερόκελν ησλ Δηδηθώλ ρεδίσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο, έηζη ώζηε λα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα νξηδόκελα ζην Γεληθό 

ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο". Δπίζεο κε ην αλσηέξσ έγγξαθν 

δηεπθξίληζε όηη ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη αλαιύνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε 

κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εηδηθά ζρέδηα, 

θαηά θαλόλα, απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε ε ελόηεηα 3.4 ηεο παξνύζεο λα ελζσκαησζεί σο 

θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ, ζε 

όια ηα πθηζηάκελα εηδηθά ζρέδηα δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α, Πξνζζήθε 2 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (Τπ. 

Δζληθήο Άκπλαο, Π, ΔΛΑ, Πεξηθέξεηεο Κξάηνπο, Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο).   

Δπίζεο ζηα πιαίζηα απηά, παξαθαινύκε ηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, θαζώο θαη ηνπο 

Πξόεδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ζπληάμεη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα  ζηελ παξ. 4.1 ηνπ παξόληνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε δξάζε ηεο  

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ. Από ηελ ππνρξέσζε απηή, εμαηξνύληαη νη Γήκνη ησλ όπνησλ ηα 

πνιενδνκηθά ηνπο ζπγθξνηήκαηα δελ θηλδπλεύνπλ από ππξθαγηέο πνπ εθδειώλνληαη ζηελ ύπαηζξν. 

 

3.6 ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ ΣΟΤ ΠΛΗΓΔΝΣΔ 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ 

θαη Β΄ βαζκνύ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ (δηακνλή – δηαηξνθή) 

θαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Γηεπζύλζεσλ 

Πξόλνηαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ.  

Με ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

θαζνξίδνληαη ηα όξηα, πξνϋπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 

πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θύξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε 

νηθνζθεπήο, θηι. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Πξώησλ Κνηλσληθώλ 

Βνεζεηώλ ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη 
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θαη από ηνλ νηθείν ινγαξηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Φ220 ΚΑΔ 2739) 

(Ν.Γ. 57/1973, ΦΔΚ 149/Α΄/1973 – ΚΤΑ 2673 Π2/νηθ.2673/29-8-2001, ΦΔΚ 1185/Β΄/2001). ε 

πεξηπηώζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθώλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθόηεξεο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ από δαζηθέο ππξθαγηέο 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (Ν.1190/1981, ΦΔΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΔΚ 25/Α΄/1998). 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο έθηαζεο ησλ δεκηώλ, 

ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ, Δζσηεξηθώλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.  

Σνλίδεηαη όηη γηα ηελ ιήςε απόθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζε 

θηίξηα απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ 

Πεξηθέξεηα πξνο ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, αθνύ πξνεγεζνύλ απηνςίεο πνπ 

δηελεξγνύληαη από Μεραληθνύο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (ΑΠ 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθύθιηνο ηνπ Τθππνπξγνύ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) 

 

3.7 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΜΔΝΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 

Ζ θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθώλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ θαη γίλεηαη 

θαηόπηλ γξαπηήο ελεκέξσζήο ηνπο από ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο πνπ είραλ θαη 

ηελ επζύλε θαηάζβεζήο ηνπο (ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Αληίγξαθα ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ Γειηίσλ 

Γαζηθώλ ππξθαγηώλ ησλ αξκόδησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ, πνπ ζπκπιεξώλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηε 

Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ζύκθσλα κε ηελ 86064/1095/29-3-2000 εγθύθιην ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

απνζηέιινληαη θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (έγγξαθν 4525/28-9-2005 ηεο ΓΓΠΠ). 

 

3.8 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο ε παξνρή νδεγηώλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεπεηώλ γίλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ην ΚΟΠΠ αλάινγα κε ηελ 

θιηκάθσζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, κε δειηία ηύπνπ.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζεο ή πεξηθεξεηαθή κηθξήο 

έληαζεο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινύλ επζύλε ηνπ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ζπληνληζκνύ θαη επίβιεςεο (Ννκάξρεο ή Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο αληίζηνηρα). 
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Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ από ηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν ζπληνληζηή Αμησκαηηθό ηνπ Π ή ζε 

πεξίπησζε θσιύκαηόο ηνπ, από άιιν βαζκνθόξνο ηνπ Π νξηζκέλν από απηόλ (ΚΤΑ12030Φ.109.1, 

αξζ.1,παξ.8). 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

(επίδξαζε θαπλνύ, θιπ), θαζώο θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ 

(αξηζκόο αζζελώλ, ηξαπκαηηώλ, ζαλόλησλ από αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, εγθαύκαηα, θιπ) απνηεινύλ 

επζύλε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.    

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε αζζελώλ, ηξαπκαηηώλ, ζαλόλησλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛ.Α. 

   

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ  

4.1 ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 

Σν εγθεθξηκέλν Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ"     

(ΤΑ 1299/07-04-2003), όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 3384/9-6-2006 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

“πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε 

ην Δηδηθό ρέδην «Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ»” (ΦΔΚ 776, ηεύρ. Β΄), απνηειεί ηε βάζε 

ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ γηα ηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ εθδήισζε πάζεο θύζεσο θαηαζηξνθώλ ζε όια ηα επίπεδα δηνίθεζεο.  

ύκθσλα κε ην Ν. 3013/2002 (άξζξ. 17, παξ. 2), κέρξη ηελ ζύληαμε θαη έγθξηζε ησλ λέσλ εηδηθώλ 

ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ από ηα Τπνπξγεία, ηζρύνπλ ηα ήδε εγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ 

εθπνλήζεθαλ βάζεη ηεο ΤΑ 2025/19-01-1998 (Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ από 30.12.1997 

Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡAΣΖ" – ΦΔΚ 12/Β΄/1998). 

πλεπώο ηα πθηζηάκελα ζρέδηα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζύληαμε 

λέσλ ζρεδίσλ βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνβνύλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δξάζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαζώο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο 

Φνξείο. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα πξνβιεπόκελα από ηα πθηζηάκελα ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ 

από δαζηθέο ππξθαγηέο θαη γηα ιόγνπο θαιύηεξεο εθαξκνγήο ηνπο, παξαθαινύληαη νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ, λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ, ή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη 

ζπληαρζεί λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ. Τπελζπκίδεηαη όηη ην κλεκόλην ελεξγεηώλ απνηειεί 

έλα απιό έγγξαθν κε εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ζην νπνίν δίδνληαη κε ζαθήλεηα απαληήζεηο ζηα πέληε 
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εξσηήκαηα (πνηνο, ηη, πόηε, πνπ, γηαηί), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ΄ ηνπ ρεδίνπ 

Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/10-4-2003/ηεύρ. Β΄).  

 Μλεκόλην ελεξγεηώλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ θαη εθαξκόζνπλ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α΄ (Γήκνη, Κνηλόηεηεο) γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο 

ππξθαγηέο (ρέδην Ξελνθξάηεο /ΦΔΚ 423/10-4-2003/ηεπρ. Β). Γηα ηνπο Γήκνπο ε ζύληαμε ηνπ κλεκνλίνπ 

ελεξγεηώλ απνηειεί επζύλε ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί 

ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο νξγαλσηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο (άξζξ 13, Ν3013/2002).  

ηα αλσηέξσ κλεκόληα ελεξγεηώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ ΟΣΑ, λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη δξάζεηο 

νη νπνίεο πξνβιέπνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα θαη κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα 3.4 ηεο παξνύζεο. 

ε έλα κλεκόλην ελεξγεηώλ θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

πξνβνύλ νη αξκόδηεο κνλάδεο (Γ/λζεηο, Σκήκαηα, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκό πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ην ζεζκηθό ηνπο πιαίζην. Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζαθήο 

δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηεο θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζώο θαη ε ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ 

μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ. 

Σν κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ 

θηλδύλνπ κε βάζε ηνλ, ζε εκεξήζηα βάζε εθδηδόκελν, ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, αλαθέξεηαη 

ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνξέαο ζύληαμεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εηνηκόηεηαο δηάζεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ θνξέα.  

Σν κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θνξέαο ζύληαμεο γηα ηελ δηάζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνύ θαη 

κέζσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ θνξέα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηεο ππξθαγηάο από ην 

Ππξνζβεζηηθό ώκα θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

Δηδηθόηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ππξθαγηάο πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (δειαδή ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ δηακνλήο, δηαηξνθήο θιπ) ζηνπο 

πνιίηεο πνπ επιήγεζαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηώλ, θιπ. 

Κάζε κλεκόλην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θνξέα επίζεκεο ελεκέξσζεο γηα εηνηκόηεηα ή θηλεηνπνίεζε.  

 Πίλαθα ελεκέξσζεο αλά δξάζε (πεξηιακβάλεη πξνηεξαηνπνηεκέλε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ππεπζύλσλ πξνο ελεκέξσζε θαζώο θαη ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπο κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). 
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 Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο (πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ηειέθσλν, ηειενκνηνηππία, 

αζύξκαην - θαη ηα ζρεηηθά ρξεζηκνπνηνύκελα έληππα θαζώο θαη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο 

γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ησλ ππεπζύλσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο). 

 Δπηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ζύληαμεο, γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ, θιπ). 

Τπελζπκίδεηαη όηη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ κέζσλ 

θαη πξνζσπηθνύ θαη ηελ κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, ξπζκίδνληαη από ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.  

Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζώο θαη ησλ ΟΣΑ Α΄ γηα ιόγνπο 

άκεζεο θηλεηνπνίεζεο πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ 

εδξεύνπλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ. 

Γηα ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ θαη 

εθηάθησλ αλαγθώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, ε ζύληαμε αλάινγνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ απνηειεί 

ππνρξέσζή ηνπο. (Παξάξηεκα Α , ρεδίνπ Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/10-4-2003/ηεύρ. Β΄). Γηεπθξηλίδεηαη όηη 

γηα ηνπο θνξείο απηνύο δελ πξνθύπηεη ε ππνρξέσζε ζύληαμεο ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζύκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο 2 ηνπ ρεδίνπ Ξελνθξάηεο. 

 

4.2 ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ην Ν. 3013/2002, άξζξ. 6, παξ. 2ζη΄, έρεη ηελ 

επζύλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνύ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθέο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».  

ηνλ αλσηέξσ εηδηθό θάθειν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, 

θαζώο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνύ δξάζεο ησλ 

επί κέξνπο αξκόδησλ θνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο 

παξόκνησλ θαηλνκέλσλ. 

ηα αλσηέξσ πιαίζηα, όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη 

ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκό ησλ επηπηώζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 
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Με βάζεη ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ λα 

ζπγθεληξώλνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηώζεηο 

πεξηθεξεηαθώλ θαηαζηξνθώλ ή ηνπηθώλ θαηαζηξνθώλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο ππξθαγηώλ θαη λα ηα 

ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην ηαρύηεξν δπλαηό. ηηο πεξηπηώζεηο γεληθώλ 

θαηαζηξνθώλ ε ζπιινγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο 

ζα γίλεηαη κε ζρεηηθό αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο. 

 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα ελεκεξσζεί από ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο 

Πεξηθεξεηώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπο, θαζώο θαη γηα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα πινπνηήζνπλ νη ΟΣΑ θαη άιινη θνξείο κε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηώλ ζα 

αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηέιεζή ηνπο.  

Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο 

κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε 

έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΔΠΤ, ΔΚΑΒ, Γεληθή Γ/λζε Πξόλνηαο) 

παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, 

κε ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ  θαηά ην κέξνο πνπ εκπιέθεηαη θαη έρεη αξκνδηόηεηα, θαζώο θαη 

ζρεηηθώλ εληνιώλ πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπ.  

Ζ πιήξεο θαη έγθαηξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξνύζαο, είλαη απηνλόεην όηη δηέπεηαη από ηηο πεξί 

επζπλώλ δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο αλά θνξέα λνκνζεζίαο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε λενηέξαο ζρεηηθήο. 

Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν ηεο Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr. 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΠΟΤΦΗ 

http://www.civilprotection.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
1. Πεξηθέξεηεο Κξάηνπο 

α.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

β.  Γ/λζε Γαζώλ Πεξηθέξεηαο (Άκεζε επίδνζε) 

γ.  Γ/λζε  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο   

     θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζε  όινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

δ.  Γ/λζε Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  

ε.  Γ/λζε Διέγρνπ θαη πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) 

   

2. Δληαίεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Κξάηνπο, έδξεο 

3. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο 

α.  Γξαθεία θ.θ. Ννκαξρώλ  

β.  Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

γ.  Γ/λζεηο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

4. Δπαξρεία ηνπ Κξάηνπο (Γξαθεία θ.θ. Δπάξρσλ) 

5. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ 

γ.  ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ 
 

6. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

γ.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

δ.  Γ/λζε πληήξεζεο Οδηθώλ Έξγσλ (Γ3) 

ε.  Γ/λζε Οδηθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9) 

ζη. Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ) 

δ.  ΔΤΓΔ/πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ (ΔΤΓΔ/Α) 

ε.  ΔΤΓΔ/Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ) 

ζ.  ΔΤΓΔ/ Βόξεηνπ Οδηθνύ Άμνλα Κξήηεο (ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ) 
 

7. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

α.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο 
 

8. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ 
 

9. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α.) 

α.  Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο 

β.  Γ/λζε Σξνραίαο 
 

10. Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

α.  Γ/λζε Γαζνππξόζβεζεο 

β.  Γ/λζε Ππξόζβεζεο – Γηάζσζεο 
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11. Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο  

Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζσλ & Δηδηθώλ Μνλάδσλ Λ (ΓΔΜΔΜ) 

 

12. Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

 

13. Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.) 
 

14. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Α.Δ. (ΓΔΗ Α.Δ.) 

α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ  

β. Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ 

γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο 
 

15. Οξγαληζκό ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (ΟΔ) 

α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ 

β. Τπεξεζία ΠΔΑ 

 

16. ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ. 

 

17. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) 
 

 

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

γ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

δ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

 

2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

α.  Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

β.  Γξαθείν Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

γ.  Γξαθείν Αξρεγνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο 

 

3. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

α. Γξαθείν Τπεξεζηαθνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

β. Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

 

5. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

β. Τθππνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 

 

6. Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  
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7. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

γ.  Γεληθή Γ/λζε Πξόλνηαο/Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγύεο 

δ.  Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.)/Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

 

8. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

 

9. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

γ.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δπηθνηλσληώλ 

 

10. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο 
 

11. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  Δπηθνηλσλίαο  
 

12. Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ (ΔΤΠ) 

13. Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (ΔΜΤ)  

14. Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

15. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.) 

16. Έλσζε Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (ΔΝΑΔ) 

17. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ & Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ) 

18. Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνύζεο Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

19. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 

20. Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο (ΔΤΑΘ Α.Δ.) 

21. Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΔΓΔΤΑ) 

22. ΑΣΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 

23.  ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

α. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληε 

β. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηύνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο  

γ. Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο 

24. ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

25. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ 

26. ΜΧΡΔΑ Α.Δ. 

27. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ. 

28. ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Α.Δ. 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο 

5. Κ.Δ.Π.Π.   

6. Γ/λζεηο Γ.Γ.Π.Π. 

 


