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Πυροσβεστικής Διάταξης "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε 
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Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
"Ξενοκράτης" 
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47. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών 

(Σχέδιο Ξενοκράτης ΦΕΚ 423/ 10-4-2003/ τεύχ. Β). 

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου σύμφωνα 

με το άρθρο 25 του Ν. 998/79. Την περίοδο αυτή ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται 

έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Οι ιδιαίτερα 

επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται 

στο Π.Δ. 575/1980.  

Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά 

μικρή στη χώρα μας, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία 

επιδιώκεται η άρση των αιτίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 

στόχο να καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.  

Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.  

1. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές 

εκτάσεις (βελτίωση - συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, εγκατάσταση δεξαμενών νερού και 

πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς διευκόλυνση του έργου της καταστολής. 

2. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχομένη 

πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές 

ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών-

πόλεων.  

3. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων που ανήκουν στους Δήμους.  

4. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων 

εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

6. Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως μέτρο που συμβάλει στην 

προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών, με την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, σε περιοχές στις 

οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή 

πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. 
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7. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς 

δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης 

πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός. 

8. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά 

τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση πυρκαγιών. 

9. Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων με θέμα τη λήψη μέτρων 

πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.  

Οι στρατηγικές επιλογές της κεντρικής διοίκησης καθώς και οι πόροι που θα διατεθούν σε κεντρικό 

επίπεδο από τους φορείς για την πρόληψη και ετοιμότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών θα 

ιεραρχήσουν και δρομολογήσουν τα έργα και τις δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των 

Περιφερειών και των Δήμων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν 

άμεσα με βάση τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους 

πόρους που έχουν ήδη διατεθεί, ή θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.  
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων. Βασική 

προϋπόθεση στο σχεδιασμό για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων, αποτελεί η αποσαφήνιση 

των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται ανά δράση.  
 

1.1 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας 

δασών και δασικών εκτάσεων και η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας τους από τον κίνδυνο των 

πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Ν. 2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Δ. 402/1988, ΚΥΑ 23111/2010). 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων 

έργων και εργασιών που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, με έμφαση στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου σε περιοχές 

που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. 

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που έχουν την 

ευθύνη συντονισμού και  εποπτείας της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο 

Νομού καθώς και την εποπτεία εκτέλεσης τούτων (Ν. 2503/1997, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν3852/2010), 
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παρακαλούμε να υποβάλουν πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στο Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ολοκληρωμένη πρόταση για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής 

προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, έχοντας υπόψη:  

 τα εγκεκριμένα προγράμματα των Δ/νσεων Δασών των Νομών για έργα και εργασίες αντιπυρικής 

προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται σε αυτές, καθώς και τις χορηγούμενες 

πιστώσεις που διατίθενται για την υλοποίησή τους 

 την έγγραφη γνώμη των Περιφερειακών Διοικητών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρ. 1του Ν. 2612/1998 

 τη συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού 

δικτύου, με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 τα έργα που έχουν αναλάβει ή προτίθενται στο άμεσο μέλλον να αναλάβουν οι Δήμοι ή οι 

Σύνδεσμοι Δήμων σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση από 

την Κεντρική Διοίκηση ή άλλη πηγή, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών 

εκτάσεων της περιοχής τους 

 τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων που θα συγκληθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πριν την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 

των πυρκαγιών 

Η πρόταση αυτή μετά την οριστική της διαμόρφωση από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και των οικείων Περιφερειών και Δήμων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 

Θέματα που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν3852/2010) από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (καθαρισμοί 

δασικής βλάστησης, κλπ) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 53 του Ν. 4042/2012    (ΦΕΚ 24/Α΄/2012). 

Ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει με ευθύνη 

των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 210/1992. Η συντήρηση των 

πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει από τους φορείς των δικτύων ύδρευσης, μετά από υπόδειξη της 

οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους. Τυχόν εγκατάσταση νέων υδροστομίων 

γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Ν. 1590/1986) και η δαπάνη 

βαρύνει τους φορείς των δικτύων ύδρευσης (Εγκύκλιος 79/03-02-2006 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώματος). 
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1.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της 

βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και 

εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται 

λόγω της φύσεώς τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κλπ) αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους 

ανήκει ο χώρος (Πυρ. Διατάξεις 4/1987, 9/2000, 9Α/2005, Ν. 998/1979, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Η 

εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. 

Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων για την: 

 εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε 

περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ),  

 απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους 

από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/87),  

 εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' 

υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης 

δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους 

συγκροτημάτων, 

θα δρομολογηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Για 

την κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων θα ληφθεί υπόψη η κατ΄  άρθρ. 8 Ν. 3013/2002 σχετική εισήγηση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση της υπόροφης βλάστησης σε δάση, ως μέτρο πρόληψης, 

εφαρμόζεται κατά κανόνα εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, επαρχιακό και εθνικό) σε επικίνδυνα 

σημεία, σε αντιπυρικές ζώνες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, καθώς και σε τεχνητά άλση 

και πάρκα.  

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της 

βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. (άρθρ. 7 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999)  

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποτελεί υποχρέωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, η 

εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων (άρθρ. 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Η αυτή υποχρέωση βαρύνει και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την 

προστασία των αεροδρομίων ή και ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις (άρθρ. 24 Ν. 998/ 

1979). 

Για τη ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων που αφορούν προληπτικό κλάδεμα 

δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, 

αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την 
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πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία 

της ΔΕΗ με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Δήμους. 

Για τον ΟΣΕ αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικών παράπλευρων καθαρισμών 

της βλάστησης σε επικίνδυνες περιοχές από τις οποίες διέρχονται σιδηροδρομικές γραμμές από συνεργεία 

του, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 24 Ν. 998/79, άρθρ. 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης απαιτούν τη συνεργασία του ΟΣΕ με 

τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την 

εφαρμογή της παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 οφείλει για λόγους πρόληψης δασικών 

πυρκαγιών με έγγραφό της να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες της που έχουν την 

αρμοδιότητα συντήρησης των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητάς της, για 

την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή 

δρόμων ή χώρους στάθμευσης. Σημειώνεται ότι στην έννοια της συντήρησης των οδών, περιλαμβάνεται η 

συντήρηση και ο καθαρισμός των φυτεμένων νησίδων και πρανών των οδών. (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-

03-2007, ΦΕΚ 398/Β΄/2007). 

Για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων 

με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που οι συμβάσεις τους 

έχουν κυρωθεί και τα εν λόγω τμήματα έχουν δοθεί για λειτουργία από τις παραχωρησιούχες εταιρίες, η 

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Λειτουργία και Συντήρηση Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο 

Τομέας Παραχωρήσεων και Υποστήριξης της Εγνατίας Οδού Α.Ε., ως αρμόδιες υπηρεσίες για την 

παρακολούθηση των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης αυτών, 

παρακαλούνται να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παραχωρησιούχους για την εκτέλεση των 

ανάλογων έργων και εργασιών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους. 

Περαιτέρω προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των 

Περιφερειαρχών και των Δημάρχων κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους, όπως αυτό 

ορίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των πρώην Κρατικών Περιφερειών της 

χώρας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρ. 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 132/ τεύχ. Α΄).  

Νοείται ότι η εκτέλεση τέτοιων έργων, που εντάσσονται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων 

στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συντελείται σε θέσεις 

όπου το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από δάση περιοχών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για 

εκδήλωση πυρκαγιών (Π.Δ. 575/1980). 

Πέραν των προβλεπομένων είναι αυτονόητο ότι η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με 

έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις κρατικών 
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φορέων ή ΟΤΑ όταν βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων αποτελεί, για λόγους 

ασφάλειας, υποχρέωση των διοικήσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, 

δεξαμενές καυσίμων, κατασκηνώσεις, κλπ, σε δάση και δασικές εκτάσεις, κινδύνευσαν κατά το παρελθόν 

από την έλλειψη έργων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από τις υποδομές τους. Οι εργασίες 

αυτές απαιτούν τη συνεργασία των διοικήσεών τους με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για 

εξασφάλιση άδειας, όταν αυτό απαιτείται. 

Σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι έχουν την μέριμνα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από 

τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται 

εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και 

την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 

υπόχρεων.  
 

1.3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το 2011, όπως 

και τα προηγούμενα έτη, συνέχισε τη συστηματική καταγραφή όλων των εν ενεργεία χώρων ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων των Δήμων, με έμφαση στην εκτίμηση κινδύνου πρόκλησης 

πυρκαγιάς από τη λειτουργία τους. Η καταγραφή βασίστηκε στις τυποποιημένες εκθέσεις που 

συντάχθηκαν μετά από αυτοψία από τις επιτροπές ελέγχου των χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 

απορριμμάτων των Δήμων.  

Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων 

προληπτικών μέτρων που αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς από 

τη λειτουργία τους το 2012, θα δρομολογηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εξασφάλιση των 

σχετικών πιστώσεων. 

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, νοείται ότι επιβάλλεται να ληφθούν από τους 

Δήμους και στους χώρους μεταφόρτωσης απορριμμάτων που λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων. 

Θέματα που αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 

απορριμμάτων των Δήμων κατ' εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005, έχουν δρομολογηθεί με 

το 8838/27-12-2011 έγγραφό μας. 

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι των ανωτέρω επιτροπών πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 20η Απριλίου 

2012 και οι εκθέσεις να υποβληθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού και τη Δ/νση 
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Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι την 4η Μαΐου 2012 για 

τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005. 

Ειδικότερα, η Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα 

υποβληθούν οι εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιήσει άμεσα στους Δήμους της περιοχής 

αρμοδιότητάς της, τις εκθέσεις για τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων που λειτουργούν 

με ευθύνη τους, για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης 

πυρκαγιών από τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού στην 

οποία θα υποβληθούν ομοίως οι εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα τις αποστείλει στην αρμόδια 

Εισαγγελία. 

Αντίγραφα επίσης όλων των εκθέσεων των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιηθούν μέχρι την 18η Μαΐου 

2012, με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ/νση 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς 

ενημέρωσή της. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005 επιβάλλεται στους χώρους 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του 

οικείου Δήμου, όταν βάσει του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται δείκτης επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 

(κατάσταση συναγερμού). Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται και όποιο άλλο 

μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε αυτούς τους χώρους. 
 

1.4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ  

 

Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση 

υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική 

Διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄) και 

από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ 142/ Β΄/29-1-2004 

όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, ΦΕΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αρμόδιες για την εφαρμογή 

τους είναι οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά 

από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον 

προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην 

Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. Ο δείκτης επικινδυνότητας προσδιορίζεται από τον ημερήσιο χάρτη 

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 
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1.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 

δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την 

πυροπροστασία του, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Ν.3511/2006).  

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, αποτελεί 

υποχρέωση των κατά τόπους Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και των αρμοδίων κατά 

τόπους οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού 

μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  
 

1.6 ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και 

σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (αρθρ. 5) 

καθώς και του εγκεκριμένου "Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών", η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα 

εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2012, ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών 

υπό μορφή θεματικού χάρτη. Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού 

αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και 

τον κρατικό συντονισμό καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης 

δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς 

που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι 

μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και 

δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους συνδυαζόμενα με 

καταγραφές παλαιοτέρων ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών). 

Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των 

Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο θα 

εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, 

υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4.  Η κατηγορία με 

αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση 

Συναγερμού. 
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Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

περιγράφονται παρακάτω: 

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, 

μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της. 

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους. 

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος 

αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές 

συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ). 

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών 

που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά 

μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.  

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των 

πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν 

ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι 

πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές. 

Για την πλήρη αξιοποίηση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι διαφορετικές 

κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους αφορά.  

Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε 

κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου 

καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.  

Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), 

χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, 

αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ως 

υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει τους φορείς σε 

εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου ετοιμότητας.  

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου, μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή, αλλά αποτελεί μέτρο 

του κινδύνου ανάφλεξης και δυσκολίας ελέγχου. Σημειώνεται ότι με τη συστηματική ενημέρωση των 

πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη 
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δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους της έκδοσης του 

ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.  

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή έως εξαιρετικά υψηλή 

(κατάσταση συναγερμού), εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της 

Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, µε αποδέκτες τις 

Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών που βρίσκονται σε 

αυτές. Περαιτέρω προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τους υπεύθυνους 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας 

των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. 

Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του χάρτη 

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού 

κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη θα ρυθμισθούν με νεότερο έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Σημειώνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

χαρτογράφηση του κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ. 575/1980.  
 

1.7 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με απόφαση του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και μετά από σχετική απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), μπορεί να ορίζονται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας, όπως με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία 

με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την 

εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε 

εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο 

χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν σε 

συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου.  
 

1.8 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών 

οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για επισήμανση πυρκαγιών, 
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προσδιορίζονται σε συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων που πραγματοποιούνται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές 

καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γίνονται για λόγους υποστήριξης του έργου του.  

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τους Διοικητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Νομών να 

υποβάλουν στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη πρόταση ανά Δήμο, για δράσεις σχετικές με τη 

συμπληρωματική επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου με στόχο την άμεση αναγγελία πυρκαγιάς.  

Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές, 

μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών 

και των Δήμων.  

Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι 

ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των 

επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα ( ΣΤΟ) των Δήμων. 
 

1.9 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ) ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, ο προσδιορισμός των οποίων θα γίνει 

όπως έχει ήδη αναφερθεί με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στα πλαίσια αυτά και με την εποπτεία του Περιφερειάρχη θα συγκληθούν από τους αρμόδιους 

Αντιπεριφερειάρχες ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων  Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 

των Περιφερειακών Ενοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν το αργότερο έως τις 16 Μαρτίου 2012. 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν οι φορείς και ο χρόνος υλοποίησης έργων 

πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Βασικός στόχος των συνεδριάσεων θα 

είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και 

ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των 

δασικών πυρκαγιών.  

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά τη σύγκληση των 

Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα 

κοινοποιήσουν άμεσα στην οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τα πρακτικά της 

συνεδρίασης. 
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Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μετά τη λήψη των πρακτικών των Συντονιστικών 

Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα προχωρήσει στην 

ομαδοποίηση των έργων και δράσεων που αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα και θα 

αποστείλει άμεσα στον Περιφερειάρχη συγκεντρωτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι 

προτάσεις έργων και δράσεων της Περιφέρειας.  

Μετά την  υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Περιφερειάρχη, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 

Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 και 

στο γραφείο του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Περιφερειακή Διοίκηση 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 

Αποκεντρωμένη Διοίκησης για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας (η οποία θα 

πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο ως τις 10 Απριλίου 2012), θα προχωρήσουν άμεσα στη λήψη 

αποφάσεων σχετικών με το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  τους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

την 24η  Απριλίου 2012. 
 

1.10 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΤΟ) 

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που 

συνδέονται με τη πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, θα συγκληθούν μέχρι τις 28 Μαρτίου 2012 τα Συντονιστικά Τοπικά 

Όργανα (ΣΤΟ).  

Στις συσκέψεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

• την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 

• την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

• το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές 

πυρκαγιές, με ειδική αναφορά στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, 

κατ' εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) 

• τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη 

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
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καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο στην πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 

κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Οι Σύνδεσμοι Δήμων που θα αναλάβουν έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών 

οφείλουν να υλοποιήσουν, κατά προτεραιότητα, τα έργα και τις δράσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και με τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές κρίθηκε αναγκαία η 

αναθεώρηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το 

οποίο συντάχθηκε το 2010 στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ 

του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) 

Στα πλαίσια αυτά η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε σε 

όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις και εξέδωσε την 2η αναθεωρημένη έκδοση, η οποία εγκρίθηκε από τον 

Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 8-7-2011. 

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών, απεστάλει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό της 

Το ανωτέρω σχέδιο, τόσο στην 1η  όσο και στη 2η  αναθεωρημένη έκδοσή του στοχεύει στην άμεση και 

συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους. 

Επισημαίνεται ότι στην Προσθήκη ΣΤ΄ της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών έχουν ενσωματωθεί οι νέες 

κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σε εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν 

3613/2007 (σχετικό 2795/29-04-2011 έγγραφό μας). 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο του 2012, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα 

ακόλουθα: 

 Ενεργοποίηση σχεδίου 

To Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ενεργοποιείται και 

εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται 

εκτός της αντιπυρικής περιόδου) με κριτήρια κλιμάκωσης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4.3.1 

(Μέρος ΙΙ. Κύριο Μέρος παρ. 4.3.1  σελ 21-22). 
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Για την ενεργοποίηση του ανωτέρω σχεδίου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό 

απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της 

περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άλλης σχετικής απόφασης των Αποκεντρωμένων Οργάνων 

Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ, 

ΣΟΠΠ, κλπ).  

 Επικαιροποίηση του Ειδικού Παραρτήματος Ι΄  

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αντίστοιχα και η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό στο 

ειδικό Παράρτημα Ι΄ του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την 

υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου.  

Στα πλαίσια αυτά και στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, και τους 

πόρους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας, επιβάλλεται η επικαιροποίηση του ειδικού Παραρτήματος 

Ι΄ και η εν συνεχεία κοινοποίησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατήματος Ε΄ του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (2η Αναθεωρημένη έκδοση). 

Η ανωτέρω επικαιροποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 30-4-2012. Νοείται ότι στις 

περιπτώσεις επικαιροποίησης του Παραρτήματος Ι΄, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων, θα κοινοποιήσουν άμεσα αντίγραφό του στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του 

Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και 

πληρέστερης ενημέρωσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση ως την 30-4-2012 θα πρέπει εγγράφως να 

ενημερώσουν ότι ισχύει το υφιστάμενο. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του αρθ.6 παρ. 2 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713/Β΄/1999). 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα ενημερωθεί από τους Γενικούς Γραμματείς των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους, όπως προβλέπεται από την 

παρούσα, καθώς και για τυχόν προβλήματα και δυσκολίες στην υλοποίησή του. 

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλούνται 

να συμβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες 

μονάδες, κατά το μέρος που τα αφορά και εμπλέκονται (συμμετοχή στα ΣΟΠΠ,  ΣΤΟ, κλπ) 

Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων της παρούσας, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις περί 

ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας. 
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9. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής  
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων & Ειδικών Μονάδων ΛΣ (ΔΕΜΕΜ) 

10. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) 
11. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) 
12. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 

α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου  
β. Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Τομέας Ασφάλειας Εγκ/σεων/ΠΣΕΑ 
γ. Γενική Δ/νση Διανομής 

13. Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 
α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 
β. Υπηρεσία ΠΣΕΑ 

14. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
15. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 

α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών 
δ. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ε. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
α.  Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας  
β.  Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 

  γ.  Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής 
3. Υπουργείο Εξωτερικών 

α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα 
γ. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής 
α. Γραφείο κ. Υπουργού  
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

5. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
γ.  Γενική Δ/νση Πρόνοιας/Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης 
δ.  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)/Γραφείο κ. Προέδρου 

7. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
Γραφείο κ. Υπουργού 

8. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Υφυπουργού Δημοσίων Έργων 
γ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων 
δ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
ε.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών 
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9. Υπουργείο Επικρατείας 
α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης 

10. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) 
11. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)  
12. Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
13. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 
14. Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΠΑΕ) 
15. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
16. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 
17. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
18. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) 
19. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) 
20. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
21. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
22.  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

α. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη 
β. Δ/νση Υποστήριξης Δικτύου/Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης  
γ. Τομέας Παραχωρήσεων και Υποστήριξης 

23. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
24. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 
25. ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. 
26. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
27. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
6. Κ.Ε.Π.Π.   
7. Δ/νσεις Γ.Γ.Π.Π. 

 




