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ΚΔΟΝΠ Η. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

1. Ηζηνξηθό Πύληαμεο 

Σν παξφλ ζρέδην ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 έγθξηζεο 

Τπνπξγνχ ΔΓΓΑ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» (ΦΔΚ 423 η. Β΄) θαη 

απνηειεί ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ.  

χκθσλα κε ηελ ΤΑ 1299/7-4-2003, ππφρξεα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α αλαθέξνληαη ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Άκπλαο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο1, θαη ην 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε2. 

Μεηά απφ ζεηξά ζπζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ έδξα ηεο ΓΓΠΠ κε φινπο ηνπο 

αλσηέξσ εκπιεθφκελνπο Φνξείο γηα ην δήηεκα απηφ θαη έρνληαο ππφςε φηη ην Ππξνζβεζηηθφ 

ψκα ζπληάζζεη θπξίσο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ, θξίζεθε 

αλαγθαία ε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο εθηάθησλ αλαγθψλ 

εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, φπνπ πέξαλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ησλ ππφρξεσλ 

ζρεδίαζεο, εκπιέθνληαη ζεζκηθά ρσξίο λα αλαθέξνληαη θαη άιινη Φνξείο πξψηεο αληαπφθξηζεο. 

Δηδηθφηεξα θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη Φνξείο φπσο ν ηνκέαο Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο, ε ΓΔΗ Α.Δ., ν ΓΔΜΗΔ Α.Δ. θαη νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο 

(Παξάξηεκα Α΄, ΤΑ 1299/2003 «Ξελνθξάηεο»).  

ηα πιαίζηα απηά, ε Γ.Γ.Π.Π. πξνρψξεζε, εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηεο ξφινπ (αξ 11, ΠΓ 151/2004), 

ζηε ζχληαμε ρεδίνπ κε ηίηιν «Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ». Σν ζρέδην απηφ, ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ θξίζεθε αλαγθαία,  ζηνρεχεη ζηελ 

άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ εμ αηηίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  

Σν αλσηέξσ ζρέδην  ζηάιζεθε ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ κε 

ην ππ αξζ  2043/22-3-2010  έγγξαθφ καο, γηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο.     

Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ, ην ζρέδην εγθξίζεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ 

Ν.3013/2002. 

Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαζνξίζηεθε βάζεη ηνπ  Δγρεηξηδίνπ γηα ηε ζχληαμε θαη 

ελαξκφληζε ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ Κεληξηθνχ 

                                                      
1 Αληί ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 

Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ζην ΤΠΔΚΑ) 

2 Αληί ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο 
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Φνξέα, πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ αξζ. 2033/3-4-2007 έγγξαθφ καο.  

Καηφπηλ έγθξηζήο ηνπ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ε 1ε έθδνζε ηνπ 

παξφληνο ζρεδίνπ ζηάιζεθε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε ην 4044/7-6-2010 έγγξαθφ 

καο. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη κε ηηο επειζνχζεο δηνηθεηηθέο αιιαγέο 

θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Μέξνπο V 

ηνπ παξφληνο. 

ηα πιαίζηα απηά ε Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ 

πξνρψξεζε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ θαη εμέδσζε ηελ 2ε 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε. 

Απφ ηε Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπκκεηείραλ ζηε αλαζεψξεζε, ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξφληνο νη εμήο : 

 Φνίβνο Θενδψξνπ,  Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

 Γεκήηξηνο Αιεμαλδξήο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Πξφιεςεο & Αληηκεηψπηζεο 

Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

Ννείηαη φηη ζηελ νινθιήξσζε θαη πιεξφηεηα  ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζπλέβαιαλ θαη φια ηα 

ζηειέρε  ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  ησλ Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη (Αξρεγείν ΔΛΑ, Π, Λ-ΔΛΑΚΣ, 

ΓΔΔΘΑ, ΤΤΚΑ, ΤΠΔΚΑ, ΓΔΗ, ΓΔΜΗΔ, θιπ) ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή 

ε έθδνζή ηνπ.  
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2. Ηζηνξηθό Αλαζεσξήζεσλ: 

2.1 Ξίλαθαο Αλαζεσξήζεσλ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 

Ρκήκαηα & Πειίδεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 
Ξαξαηεξήζεηο 
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2.2 Φύιιν Αλαζεσξήζεσλ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 
Πθνπόο Ξεξηγξαθή Όλνκα πνγξαθή 
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3. Σαξαθηεξηζκόο βαζκνύ αζθαιείαο: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

4. Ξίλαθαο Γηαλνκήο 

Παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η΄. 

5. Έλαξμε ηζρύνο θαη εμνπζηνδόηεζε εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ 

Η εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ (2ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε) νξίδεηαη ε 

08/07/2011 

χκθσλα κε ην Ν.3013/2003, ηελ ΤΑ 1299/2003 θαζψο θαη ην Ν.3852/2010, νη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο δηα ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη νη Γήκνη ηεο ρψξαο δηα ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εμνπζηνδνηνχληαη γηα ηελ 

αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ παξφληνο ρεδίνπ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη πξνβαίλνπλ 

ζηε ελαξκφληζε ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Δ΄. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε 2ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο εκπινθήο ηνπο ζε δξάζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ - ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε εκπινθή ηνπο βάζεη ηνπ λένπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ (Παξαξηήκαηα Γ9, Γ10 θαη Γ11), ην παξόλ ζρέδην απνηειεί ελ δπλάκεη θαη ην 

Δηδηθό Πρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, 

ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  θαη ησλ πόξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο 

ζρεδίνπ. 

ηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη 

Πεξηθέξεηεο θαζψο θαη νη Γήκνη, επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα πνπ ζα 

πξνζηεζεί ζην παξφλ ζρέδην (Παξάξηεκα Ι΄) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα,  πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 

ηνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο.  

Πην αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι΄ ζα πεξηγξάθνληαη ηα θάησζη: 

• νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο,  κε ηα 
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ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηφηεηα / εηδηθφηεηα, ηειέθσλα, 

θαμ) 

• θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ηνπο, γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ (κεραλήκαηα 

έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ) 

• κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην Δηδηθό Πρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ: 

• γηα ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζα απνηειείηαη απφ ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξφληνο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,Σ΄, ηεο Πξνζζήθεο 

Γ9 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε επζχλε ηεο 

Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο 

• γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο ζα απνηειείηαη απφ ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξφληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,Σ΄, ηεο Πξνζζήθεο Γ10 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε επζχλε ηεο Γ/λζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε (άξζ. 173 θαη 174 ηνπ  Ν.3852/2010). 

• γηα ηνπο Γήκνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξφληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,Σ΄, ηεο Πξνζζήθεο Γ11 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκαξρν (άξζ. 62 θαη 63 ηνπ  Ν.3852/2010). 

Μεηά ηελ πξνζζήθε θαη έγθξηζε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ απφ ηα απνθεληξσκέλα φξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο , ηα Δηδηθά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ, κε ηε δνκή θαη ηα 

πεξηερφκελα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζεσξνχληαη άκεζα εθηειεζηά θαη δελ ρξήδνπλ 

πεξεηαίξσ εγθξίζεσο, δεδνκέλνπ φηη ην παξφλ ζρέδην έρεη ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ Παξαξηεκάησλ Ι΄, κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεη ζχλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ Δηδηθψλ ρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη θνηλνπνίεζε αληηγξάθνπ ζηνπο ππεπζχλνπο 

ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα ηνπο, φπσο απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι΄ ηνπ 
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παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ αξκφδησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ, 

αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, επίζεο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νδεγηψλ ζρεδίαζεο απφ ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο πξνο ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο.  

ηα πιαίζηα απηά νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ζα πξνρσξήζνπλ 

ηαπηφρξνλα ζηε ζχληαμε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα ιφγνπο άκεζεο 

εηνηκφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Ννείηαη φηη νη Γήκνη ησλ νπνίσλ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πεξηβάιινληαη απφ άιια 

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα φκνξσλ Γήκσλ θαη γεληθψο δελ θηλδπλεχνπλ απφ ππξθαγηέο πνπ 

εθδειψλνληαη ζηελ χπαηζξν, ε εμεηδίθεπζε ηνπ παξφληνο δηα ηεο πξνζζήθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Ι΄, ζα αθνξά θπξίσο ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ή  γηα ηε ζπλδξνκή ζε φκνξνπο Γήκνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα. 

Δπίζεο, γηα ηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη ησλ Γ/λζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη Γήκνη, νη 

Πεξηθέξεηεο θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε κλεκνλίνπ 

ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά, ζηηο Πξνζζήθεο Γ9- 

Γ11 ηνπ Παξαξηήκαηνο  Γ΄. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην παξφλ ζρέδην (Αξρεγείν ΔΛΑ, Π, Λ-

ΔΛΑΚΣ, ΓΔΔΘΑ, ΤΤΚΑ, ΤΠΔΚΑ, ΓΔΗ, ΓΔΜΗΔ, θιπ), νη Γηνηθήζεηο ηνπο πξνβαίλνπλ ζηελ 

πινπνίεζή ηνπ, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ νδεγηψλ, ή δηαηαγψλ πξνο ηηο πθηζηάκελεο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπο. 

6. Νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ, γίλεηαη φηαλ ν κεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ, Πεξηθέξεηαο θαη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηρεηξήζεσλ: «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – 

Δπέκβαζε (ΦΑΗ 3)», νπφηε ηα Όξγαλα Διέγρνπ θαη πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ηξαηεγηθνχ 

επηπέδνπ ηίζεληαη ζε «Απμεκέλε εηνηκφηεηα». Η γλσζηνπνίεζε ηεο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ιφγσ 

εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα Κεληξηθά Όξγαλα Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη πληνληζκνχ 

επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαζψο θαη ηα Δηδηθά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο 



Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 
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Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ, ελεξγνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην ζηάδην 

επηρεηξήζεσλ «Απμεκέλε Δηνηκφηεηα (ΦΑΗ 2)», ιακβάλνληαο ππφςε ην Υάξηε Πξφβιεςεο 

Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηε ΓΓΠΠ. Σα επίπεδα εηνηκφηεηαο, νη 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπ Φνξέα ζε θάζε επίπεδν δηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ εηνηκφηεηαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε γεληθφηεξε εθηίκεζε 

θηλδχλνπ θαη ην δείθηε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο  γηα θάζε 

πεξηνρή. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

ζρεδίνπ ε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ή 

άιιεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κεηά απφ 

εηζήγεζε ησλ πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟ, ΟΠΠ, θιπ).  

Σν παξφλ ζρέδην ελεξγνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ (ή φηαλ απηφ απαηηείηαη εθηφο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ) κε θξηηήξηα 

θιηκάθσζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 4.3.1 ηνπ παξφληνο. 

 

7. Θαηάινγνο Δπνπηεπόκελσλ Νξγαληζκώλ & Ηδξπκάησλ, Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, Ξεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ ππόρξεσλ ζρεδίαζεο 

 Όιεο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο 

 Όιεο νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 Όινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗ. ΘΟΗΝ ΚΔΟΝΠ 

1. Πθνπόο 

Με ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ επηδηψθεηαη 

ε άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε Δπηηειηθφ (ηξαηεγηθφ – 

Πνιηηηθφ), Γηεπζχλζεσο θξίζεσλ (Δπηρεηξεζηαθφ) θαη Δθηειεζηηθφ (Σαθηηθφ) Δπίπεδν  

 γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ  

 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη  

ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 3 

2. Αληηθεηκεληθνί Πηόρνη 

 Πξνζδηνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε θάζε επίπεδν 

Γηνίθεζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 πληνληζκέλε δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθ ηεο απνζηνιήο ηνπο Φνξέσλ ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαγγειίαο γηα ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ επεηζνδίσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε αξρηθφ ζηάδην. 

 πληνληζκέλε δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Παξνρή πξφηππνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ κε νδεγίεο γηα ηελ πεξεηαίξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ ηεο ρψξαο, γηα ιφγνπο ηππνπνίεζεο θαη ελαξκφληζεο 

θαζψο θαη άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

                                                      
3 Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ γηα ηε δαζνππξφζβεζε, δελ απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 
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3. Αλάιπζε Θηλδύλνπ – Θαηάζηαζε – Ξαξαδνρέο – Ξξνϋπνζέζεηο- Ξαξάκεηξνη 

Πρεδηαζκνύ 

3.1. Αλάιπζε Θηλδύλνπ 

Οη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο αλαθέξνληαη ζην ΠΓ 575/1980, ην νπνίν εθδφζεθε θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 25 ηνπ Ν. 

998/1979 θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ράξηε 1 (Παξάξηεκα Β). 

Με βάζε ηα άξζξα 23 & 25 ηνπ Ν. 998/79 πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε (γηα ηνπο Φνξείο, πνπ 

αλαθέξνληαη γηα δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ) αλάπηπμεο κεραληζκνχ θαη ππνρξεσηηθήο ιήςεο κέηξσλ έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ απφ 1εο Μαΐνπ 

κέρξη 31εο Οθησβξίνπ. Η πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη σο αληηππξηθή πεξίνδνο (αξζ. 1, ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999).  

3.2. Θαηάζηαζε – Ξαξαδνρέο – Ξξνϋπνζέζεηο- Ξαξάκεηξνη Πρεδηαζκνύ 

Θαηάζηαζε: Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

Δίλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθά αίηηα (π.ρ. θεξαπλνί) ή απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (θάςηκν ζθνππηδηψλ, θιπ.). ηελ Διιάδα ν θίλδπλνο εθδήισζεο Γαζηθήο 

Ππξθαγηάο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη δηαπηζησζεί ζηαηηζηηθά φηη είλαη κεγάινο. 

Σα επαίζζεηα ζηηο ππξθαγηέο δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαιηαθή, ινθψδε θαη ππννξεηλή πεξηνρή, φπνπ θπξηαξρνχλ ελψζεηο θξπγάλσλ, δηαπιάζεηο 

αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη πεπθνδάζε. Οη πεξηνρέο απηέο κε πςφκεηξν 0-600 κ. απνδεδεηγκέλα 

ζεσξνχληαη δψλεο ζεκείσλ έλαξμεο ησλ πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Όκσο, δελ 

απνθιείεηαη ε εκθάληζή ηνπο θαη ζε πεξηνρέο κε κεγαιχηεξα πςφκεηξα (νξεηλφο φγθνο), ηδηαίηεξα 

ζε ρξνληέο κε επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο κε ηε δεκηνπξγία ηνπίσλ θαηαζηξνθήο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

αλζξψπηλε ςπρνινγία, έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαηαζηξέθνπλ ππνδνκέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ δεκηνπξγία θαηαζηξνθηθψλ 

πιεκκπξψλ κε ηαπηφρξνλε παξάζπξζε ησλ νξεηλψλ εδαθψλ πξνθαιψληαο ζηαδηαθή 

εξεκνπνίεζε ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ. 

Ξαξαδνρέο: Οη δαζηθέο ππξθαγηέο δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ: 

 Απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη αίζζεκα αλαζθάιεηαο ηνπ πνιίηε. 

 Άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ θαηαζηξνθέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (δαζηθά 

πξντφληα, γεσξγία, θηελνηξνθία), ζε δηάθνξεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο (δίθηπα ειεθηξηζκνχ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ.), θαζψο θαη ζπλέπεηεο ζηε δαζηθή αλαςπρή θαη ηνλ ηνπξηζκφ ελ γέλεη. 

 Γηαηάξαμε νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

Ξξνϋπνζέζεηο: Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 
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είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ ζε επίπεδν 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π 

θαη ηελ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηίαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ ηνπ παξφληνο. 

 Η ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 

 Η ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ εθ ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ Φνξέσλ, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο φπσο 

απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, είηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο θαηαζηξνθήο ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 

 Η εμαζθάιηζε εηνηκφηεηαο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε θάζε ζηάδην 

επηρεηξήζεσλ  

 Η δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ γηα 

ηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ.  

Ξαξάκεηξνη Πρεδηαζκνύ: Η ηαπηφρξνλε χπαξμε επεηζνδίσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεγάιεο 

έθηαζεο ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο.  

Με ηνλ φξν δαζηθέο ππξθαγηέο κεγάιεο έθηαζεο ζεσξνχληαη ηα επεηζφδηα απηά, ζηα νπνία δελ 

έρεη πεξηνξηζζεί  ε ππξθαγηά ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην θαη ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη, 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο, απαηηνχληαη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη απφ άιια γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. 

4. Ηδέα Δπηρεηξήζεσλ 

ηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο δξάζεσλ: 

      Α) Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβάληνο Γαζηθήο 

Ξπξθαγηάο (θαηαζηνιή Γαζηθήο Ξπξθαγηάο) πνπ γίλεηαη θαηαξρήλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο 

θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα απηψλ. Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα σο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαγγειία ηνπ ζπκβάληνο 

Γαζηθήο Ππξθαγηάο εηδνπνηεί ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη Φνξείο 

πνπ βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζε δπλακηθφ θαη κέζα ην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο [Γεκφζηνη (Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, Πεξηθέξεηεο , Γήκνη, Έλνπιεο Γπλάκεηο, ΔΛΑ, Λ-ΔΛΑΚΣ), Ιδησηηθνί Φνξείο, 

Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο εθπαηδεπκέλεο  απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θιπ] ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο θαη αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

θιηκάθσζε ησλ ηδίσλ πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα).  

Β) Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε 
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απηώλ, πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε επίπεδν 

Γήκνπ, Πεξηθέξεηαο. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη Κεληξηθφ επίπεδν θαη αλαιφγσο ηεο 

θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη αλσηέξσ δξάζεηο πινπνηνχληαη αξρηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Η αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν γίλεηαη αξρηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Π., ηνπ Γήκνπ, ηεο ΔΛΑ θαη ηνπ 

Λ-ΔΛΑΚΣ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (Σνκέαο Τγείαο, ΓΔΗ., θιπ), ζηε ρσξηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη εθδεισζεί θαη αλαπηχζζεηαη ε Γαζηθή Ππξθαγηά.  

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ην Γήκαξρν αθνξά ζηε δηαζχλδεζε ησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ Φνξέσλ, ζηελ εχξεζε θαη δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ πξνο 

 ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ εθηειείηαη απφ ην 

Π.., θαζψο θαη  

 ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Οη αλσηέξσ Φνξείο θαη Τπεξεζίεο ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην πληνληζηηθφ 

Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ). Σν ΣΟ, αζθεί ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην έξγν ηνπ Γεκάξρνπ θαη αθνξά ζην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθφζνλ απηή παξακέλεη ζε 

επίπεδν Γήκνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ  ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Γήκνπ, είηε ιφγσ έθηαζεο, είηε ιφγσ έληαζεο ηεο 

θαηαζηξνθήο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο. Οη Τπεξεζίεο θαη Φνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην πληνληζηηθφ 

Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ην νπνίν ζπγθαιείηαη κε 

εληνιή ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη εηζεγνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Π θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

θαζψο θαη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη φξγαλα ησλ Γήκσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη 
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απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο 

κνλάδεο θαη φξγαλα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν ζπληνληζκφο αλαιακβάλεηαη 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ).  

4.1. Βαζηθέο Αξρέο 

Βαζηθή αξρή εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαη ε ζπληνληζκέλε 

δξάζε ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Οη εκπιεθφκελνη Φνξείο 

ελεξγνπνηνχληαη ζε θάζε Φάζε ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ζπλήζεο 

εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε) ζχκθσλα κε 

ηα δηαγξάκκαηα ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηνπ παξφληνο. 

4.2. Πηάδηα Δπηρεηξήζεσλ 

ην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ λννχληαη σο νη 

θάζεηο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εληαρζεί 

γεληθά ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ζπλήζεο 

εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε- αξσγή) φπσο 

νξίδνληαη ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΤΑ 1299/2003). 

ην Παξάξηεκα Γ΄ αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαζψο θαη ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ 

γηα θάζε επίπεδν Γηνίθεζεο (Δπηηειηθφ – Δπηρεηξεζηαθφ – Σαθηηθφ) θαη γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

4.2.1. Φάζε 1ε Ππλήζεο Δηνηκόηεηα 

Καηά ηε θάζε απηή πινπνηνχληαη κέηξα θαη ελέξγεηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα γηα ηηο επφκελεο θάζεηο ελεξγεηψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ δειαδή ηελ 

θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, αλάινγα κε ηελ εκπινθή ηνπ θάζε Φνξέα ζηα 

ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην 

ζθνπφ ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ, δξάζεηο πξφιεςεο πνπ είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 1εο θάζεο (εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκέο θαη 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο, θιπ) δελ αλήθνπλ ζηελ 1ε θάζε θαη δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζε απηή. 

Καηά ηελ θάζε απηή γίλνληαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο/ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο 
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ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο (φπσο ζπληήξεζε, πξνκήζεηα πιηθψλ, θιπ).  

πγθεθξηκέλα, ζην ηξαηεγηθφ επίπεδν ιακβάλνληαη απνθάζεηο: 

α) γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πηζαλή κίζζσζε-

επίηαμε κεραλεκάησλ, πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηα πιηθψλ θιπ., θαη 

β) γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ. 

ε φια ηα επίπεδα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ξνήο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο αζθαινχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αμηνινγνχληαη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο, πξφβιεςεο θαη έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ βάζηκεο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. Γίλεηαη έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

ην Παξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, αξκνδηφηεηεο θαη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή. 

4.2.2. Φάζε 2ε Απμεκέλε Δηνηκόηεηα 

Σα επίπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζε θάζε επίπεδν θαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνβιεπφκελν 

επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηινγή επηπέδνπ 

εηνηκφηεηαο ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεη θαζεκεξηλά Υάξηε Πξφβιεςεο 

Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο  (ΤΑ 1299/2003 Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ»). ην 

Υάξηε απεηθνλίδνληαη πέληε (5) επίπεδα θηλδχλνπ ππξθαγηάο φπσο απηά εθηηκψληαη ζηα δηάθνξα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. ηνλ εκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 

εκθαλίδνληαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γαζαξρείσλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία θαη ζεσξνχληαη σο ην 

ειάρηζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν εθηηκάηαη ν θίλδπλνο. Μεηά ηελ έθδνζή ηνπ, ν ράξηεο 

απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο θαη ηαπηφρξνλα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαζνξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ.  

ην Παξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή. 

 4.2.3. Φάζε 3ε  Άκεζε Θηλεηνπνίεζε - Δπέκβαζε 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Γεληθνχ ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ζηελ 3ε θάζε ηνπ πζηήκαηνο 

Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηελ νπνία πξνυπνηίζεηαη ε εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 
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αληηκεησπίδνληαη ηα εμήο: 

1. Έιεγρνο - θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ κε επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Π) θαη 

βάζεη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπ ρεδίσλ. 

2. Γηάζεζε κέζσλ απφ ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο Φνξείο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο, θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο. 

3. Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ θαηά 

ηε θάζε εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κέρξη ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκνχ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αλαγγειία εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί κέξνο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Ν. 2612/98 «Αλάζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»). 

ην Παξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο (2) θαη (3). 

Πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θιηκάθσζε ηνπ θάζε θνξέα δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε γεληθφηεξε θιηκάθσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ε 

νπνία νξίδεηαη ζην Ν.3013/2002, αξζ. 2) θαη είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

Γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηα ζηάδηα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο 

θαη ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ, πξνζδηνξίζζεθαλ σο εμήο (5060/12-06-2008 έγγξαθφ καο): 

1. Αλαγγειία 

2. Θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ – Αξρηθή Δθηίκεζε Θαηάζηαζεο  

3. Αλάπηπμε Γπλάκεσλ - Δπέκβαζε  

4. Κεξηθόο Έιεγρνο 

5. Έιεγρνο - Φύιαμε 

6. Ξιήξεο Θαηάζβεζε 

7. Απνηίκεζε 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηαθηηθφ επίπεδν αθνινπζνχλ ηηο θάζεηο 

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη εληάζζνληαη ζηα αληίζηνηρα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαη κε ρξνληθή αιιεινπρία 

αθνινχζσο νη θχξηεο δξάζεηο θαηά αξκνδηφηεηα ησλ Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ θαη πεξηγξάθεηαη ε θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλαγγειία» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηε κεηαβίβαζε πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ηεο εμαθξηβσκέλεο 

πιεξνθνξίαο κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζέζε πνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηά, ε ψξα πνπ έγηλε 

αληηιεπηή θαη ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη. 
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Σν ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Θηλεηνπνίεζε Γπλάκεσλ-Αξρηθή Δθηίκεζε Θαηάζηαζεο» 

ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εθηίκεζε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ν 

νπνίνο κεηαβαίλεη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο. Με βάζε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ ν επηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζα νδεγεζεί ζηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ δξάζεο ζην επφκελν 

ζηάδην επηρεηξήζεσλ. 

ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – Δπέκβαζε» πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ δξάζεσο θαη 

πινπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη επέκβαζε ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο. Οη 

ινηπνί εκπιεθφκελνη Φνξείο ζπκκεηέρνπλ είηε ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηεο 

Γαζηθήο Ππξθαγηάο, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Κεξηθόο Έιεγρνο» ζεσξείηαη φηη, φηαλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ, ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ ππξφζβεζεο, έρεη πιήξσο θαηαζβεζηεί 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηκέηξνπ κηαο ππξθαγηάο θαη δελ αλακέλεηαη κεγάιε αχμεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο ππξθαγηάο. Σν έξγν ηεο θαηάζβεζεο ζπλερίδεηαη έηζη ψζηε λα νξηνζεηεζεί ε 

πεξίκεηξνο. ην ζηάδην απηφ δελ πξνβιέπεηαη απνθιηκάθσζε ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

έξγν ηεο απφ εδάθνπο θαηάζβεζεο. 

ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Έιεγρνο - Φύιαμε» ζεσξείηαη φηη ε πεξίκεηξνο ηεο ππξθαγηάο 

έρεη πιήξσο θαηαζβεζηεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη θχιαμε ηνπ ρψξνπ γηα ηπρφλ  αλαδσππξψζεηο θαη 

κεξηθή απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ 

ηνπ Π.. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δηαξθεί ε θχιαμε γηα ηπρφλ αλαδσππξψζεηο ζπλδέεηαη 

θαηά θαλφλα κε ην είδνο ηεο θαχζηκεο χιεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο, ηελ 

έθηαζε ηεο ππξθαγηάο, ηε κνξθνινγία  ηνπ εδάθνπο  θαη ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Ξιήξεο Θαηάζβεζε» ζεσξείηαη φηη ην ζπκβάλ έρεη ιήμεη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζέκελσλ γηα ηελ θαηάζβεζε θαη γηα ηε θχιαμε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ κεηά ηε ζρεηηθή ιήςε απφθαζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

4.2.4. Φάζε 4ε Απνθαηάζηαζε - Αξσγή  

ηε θάζε απηή γίλεηαη εθηίκεζε δεκηψλ, εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, παξέρεηαη άκεζε αξσγή 

ζηνπο πιεγέληεο θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ. 

ην Παξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

θνξέα θαη ζηε θάζε απηή. 
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4.2.5. Φάθεινο Θαηαζηξνθήο 

ηνλ εηδηθφ θάθειν θαηαζηξνθήο πνπ ηεξεί ε ΓΓΠΠ βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πεξηέρνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο 

αξκφδησλ Φνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο 

παξφκνησλ θαηλνκέλσλ. 

ηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη Φνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο Γεληθήο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθήο, ν 

θάθεινο ηεο θαηαζηξνθήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο Πεξηθεξεηαθψλ ή Σνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθψλ εμ αηηίαο 

ππξθαγηψλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ην θάθειν θαηαζηξνθήο 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη 

ππνβάιινληαη εληφο δχν (2) κελψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο Γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θάθειν θαηαζηξνθήο γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο. 

4.3. Θιηκάθσζε Δπηρεηξήζεσλ 

ην παξφλ Γεληθφ ρέδην Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ πξνζδηνξίδεηαη ε γεληθφηεξε θιηκάθσζε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Ν.3013/2002, αξζ. 2, θαη 

θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ηα ζπλνιηθά επίπεδα θιηκάθσζεο  

εκεηψλεηαη φηη ζηα ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ θαζψο θαη ζηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ (Π, ΔΛΑ, Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ΔΚΑΒ θιπ) 

πεξηγξάθεηαη ε θιηκάθσζε ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη 

ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

4.3.1. Θξηηήξηα Θιηκάθσζεο 

Α) Κξηηήξην θιηκάθσζεο γηα ηελ εηνηκόηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο ρεδίνπ είλαη ην εκεξήζην δειηίν πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 
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Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ 

ππφ κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ζπλνιηθά πέληε (5) θαηεγνξίεο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο, φπσο απηέο εθηηκψληαη ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο καο.  

Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ρακειή, κέζε, πςειή θαη πνιχ πςειή, βαζκνινγνχληαη αληίζηνηρα κε 

αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 4. Η θαηεγνξία κε αξηζκφ 5, πνπ θαηά θαλφλα εκθαλίδεηαη ζπάληα ζην 

ράξηε, αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε πλαγεξκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππξθαγηάο πνπ 

εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η εληαία αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ 

(εηδηθά ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ 1,2,3), ρσξίο αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ, αμηνπνηεί κεξηθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο Φνξείο ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ  

επίπεδνπ εηνηκφηεηαο.   

Νη δξάζεηο πνπ δξνκνινγνύληαη ζε θάζε επίπεδν θιηκάθσζεο εηνηκόηεηαο 

νξίδνληαη κε πάγηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ 

Πρεδίνπ ηνπ θάζε Φνξέα. 

Β) Κξηηήξηα θιηκάθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

ρεδίνπ είλαη: 

 Η αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν (αλεπάξθεηα δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ). 

 Η εμάπισζε ηεο Γαζηθήο Ππξθαγηάο πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ θάζε δηνηθεηηθνχ 

επηπέδνπ απφ ην θαηψηεξν πξνο ην αλψηεξν (έθηαζε θαηαζηξνθήο). 

 Σν κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δσή, ζηελ πγεία θαη ζηελ 

πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ, ζηα αγαζά, ζηηο παξαγσγηθέο πεγέο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο 

ππνδνκέο (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο). 

4.3.2. Δπίπεδα Θιηκάθσζεο 

Σα επίπεδα θιηκάθσζεο θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα γηα ηελ εηνηκόηεηα βαζίδνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο θηλδχλνπ Ππξθαγηάο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ 

Ππξθαγηάο ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Σα επίπεδα θιηκάθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ νξίδνληαη απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν σο αθνινχζσο: 

1. Σνπηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο ηεο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηάζβεζεο απφ ην Π θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλεηαη απφ ην 
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Γήκαξρν. 

2. Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο απφ ην Π θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή γίλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο. 

3. Πεξηθεξεηαθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηάζβεζεο απφ ην Π θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

γίλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε. 

4. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο απφ ην Π θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

5. Κεληξηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ην ΚΟΠΠ ή ζε πεξίπησζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο σο γεληθήο 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3013/2002, νξίδεη ηα αληίζηνηρα επίπεδα θιηκάθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ: 

1. Σνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ 

θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο 

δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη απφ ηνλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο 

2. Σνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε 

δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιινπο Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη απφ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο 

δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

3013/2002. 

3. Πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ θαη ηα 

κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

4. Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 
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δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο, ή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο ή θαη απφ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ.  

5. Γεληθή θαηαζηξνθή, ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Υψξαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαη ηνπ ΚΟΠΠ. 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο 

ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δχλαηαη λα αλαιακβάλεη, εληφο ηεο ρσξηθήο 

ηνπ αξκνδηφηεηαο  θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.4 

Η κεηάβαζε απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ 

απνθεληξσκέλσλ θαηά πεξίπησζε Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Πεξηθεξεηάξρεο ή Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζχκθσλα κε ηα αξ. 10-12 ηνπ Ν.3013/2002 πξνο ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Δπίζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεη ηηο απνθάζεηο γηα ηελ θήξπμε 

θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο θαη κηθξήο 

έληαζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δχλαηαη λα ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Η έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ην ζπληνληζκφ 

ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ Φνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, 

θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

4.4. Οόινη & Αξκνδηόηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ Νξγαληθώλ 

Κνλάδσλ ησλ Φνξέσλ 

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ 

Φνξέσλ αλά επίπεδν δηνίθεζεο (ηξαηεγηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ, Σαθηηθφ) ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

                                                      
4 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 

άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
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πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, 

άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε-αξσγή) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4.2 

ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαη παξαηίζεληαη ζηα Παξάξηεκα Γ΄. 

4.5. Ππλέξγεηα – Ππλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθνκέλνπο Γεκόζηνπο Φνξείο, 

Ηδησηηθνύο Φνξείο & Ηδηώηεο 

Γηα ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε ηνπο Φνξείο 

πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 

(ΦΔΚ 713 η. Β΄) 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ηε Φάζε ηεο Αληηκεηψπηζεο θαη Βξαρείαο Απνθαηάζηαζεο ε 

ζπλέξγεηα – ζπλεξγαζία ησλ Φνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ πεξηγξάθεηαη 

ζηηο Πξνζζήθεο Γ΄θαη Σ ηνπ παξφληνο. 

4.6. Οόινη & Αξκνδηόηεηεο Δζεινληηθώλ Νξγαλώζεσλ  

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ επηηήξεζε ησλ δαζψλ γηα επηζήκαλζε ππξθαγηψλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ 

Δπίζεο, νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο, κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ.  

Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη 

γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ 

κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα 

(ΣΟ) ησλ Γήκσλ. 

Οη εληαζζφκελνη ζην Μεηξψν Δηδηθεπκέλνη Δζεινληέο ππάγνληαη επηρεηξεζηαθά απεπζείαο ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ε νπνία θαη ηνπο θαηαλέκεη ζε αληίζηνηρεο νκάδεο 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, κε βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν ζηνλ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 
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4.7. Ππληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ηαπηόρξνλε ή επαθόινπζε εθαξκνγή άιισλ 

ζρεδίσλ. 

Η εθδήισζε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θαηαζηξνθέο (θπξίσο 

ηερλνινγηθέο), φπσο ππξθαγηέο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.  

Η δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη θαηαζηνιή ηνπο, δχλαηαη λα επηηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ην 

έξγν ηεο θαηαζηνιήο ηεο Γαζηθήο Ππξθαγηάο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Δθφζνλ νη επαγφκελεο ηεο Γαζηθήο Ππξθαγηάο θαηαζηξνθέο εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο 

(εγθεθξηκέλν Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο - 

ΑΣΑΜΔ, θιπ) φηαλ απηφ απαηηεζεί, παξάιιεια κε ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. Η παξάιιειε ελεξγνπνίεζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, απαηηεί ηελ 

άκεζε αμηνιφγεζε ησλ ζπκβάλησλ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθνκέλνπο Φνξείο θαη ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Η αξρηθή εηδνπνίεζε, ε εληνιή γηα ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ, νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ εθδήισζεο ησλ αλσηέξσ επαγφκελσλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ θαηαζηξνθψλ, νξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ 

ηξφπν ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ θαηά πεξίπησζε εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ.  

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επαγφκελσλ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη Φνξείο (Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, 

ΔΛΑ, Λ-ΔΛΑΚΣ θιπ), πξέπεη λα ζπλαμηνινγνχληαη, βάζεη ησλ επηπηψζεσλ ησλ επαγνκέλσλ 

θαηαζηξνθψλ, ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. Δπηθνηλσλίεο & Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηώλ 

Οη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ Φνξέσλ γηα δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Π ζηελ 

θαηαζηνιή Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλνληαη θαηά θαλφλα κε ηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε φια ηα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ.  

Γηα ηηο ελδνεπηθνηλσλίεο ηνπο νη εκπιεθφκελνη Φνξείο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δίθηπα 

αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπο.  

ε πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ζηαζεξή θαη θηλεηή 

ηειεθσλία) ιφγσ ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, νη θαηά ηφπνπο 

Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ή Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ, ησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ Γεκάξρσλ, πνπ αθνξά ηηο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίεο, κε ηε δηάζεζε 

πξνζσπηθνχ ή κέζσλ σο ζπλδέζκσλ κε δπλαηφηεηα ξαδηνεπηθνηλσλίαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη 

είλαη εθηθηφ. 

Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε απνζηνιή αηηεκάησλ, θιπ. πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, δχλαηαη λα αθνινπζείηαη κε ηελ απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο (FAX) 

φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 

Η αλαγγειία ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ απνηειεί επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο ην νπνίν θαη εμαζθαιίδεη ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, 

αξζ.1, παξ.4, αξζ.3, παξ.2). 

Οη επηθνηλσλίεο κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο ΙΙΙ θεθ. 5: 

Γηεζλείο & Πεξηθεξεηαθνί Οξγαληζκνί, Γηκεξείο ζπκθσλίεο θαη λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. 

1.1. Δπηηήξεζε, Ξξόβιεςε θαη Έγθαηξε Ξξνεηδνπνίεζε 

1.1.Α. Ξξόβιεςε θηλδύλνπ ππξθαγηάο 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε θηλδχλνπ ππξθαγηάο ξπζκίδνληαη κε ηελ έθδνζε απφ ηε 

ΓΓΠΠ ηνπ Ηκεξήζηνπ Γειηίνπ Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ππφ κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε. 

Δηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε ξπζκίδνληαη κε έγγξαθν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ζέκα «Έθδνζε εκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ 

Ππξθαγηάο απφ ηελ ΓΓΠΠ.», ην νπνίν απνζηέιιεηαη πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε 

εηήζηα βάζε. ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ν ρξφλνο έλαξμεο θαη 
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ιήμεο ηεο έθδνζεο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ αλσηέξσ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο απφ 

ηελ ΓΓΠΠ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, µε ηελ έθδνζε ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζε εκεξήζηα 

βάζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη θχξην ζηφρν λα ελεκεξψζεη, ηνπο θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην επφκελν 

24σξν είλαη κεγάιε ε αζξνηζηηθή επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηψλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο θπζηθψλ αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ επλντθφ πεξηβάιινλ γηα 

ηελ εκθάληζε ηνπο ζπλδπαδφκελα κε θαηαγξαθέο παιαηνηέξσλ εηψλ (ηζηνξηθφ αξρείν ππξθαγηψλ). 

εκεηψλεηαη φηη ν Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ θηλδχλνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην Μέξνο ΙΙ παξ. 3.1 ηνπ παξφληνο.  

ηνλ Ηκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, εκθαλίδνληαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ 

Γαζαξρείσλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία θαη ζεσξνχληαη σο ην ειάρηζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην 

νπνίν εθηηκάηαη ν θίλδπλνο. ηνλ αλσηέξσ ράξηε, δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θαλνληθέο θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ, ρακειή, κέζε, πςειή θαη πνιχ πςειή, βαζκνινγνχκελεο αληίζηνηρα κε αξηζκνχο απφ 

ην 1 έσο ην 4.  Η θαηεγνξία κε αξηζκφ 5, θαηά θαλφλα, εκθαλίδεηαη ζπάληα ζην ράξηε. Η 

θαηεγνξία απηή αληηζηνηρεί κε θαηάζηαζε πλαγεξκνχ. 

Πην αλαιπηηθά, νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ηνπ Ηκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Θαηεγνξία Θηλδύλνπ 1 (Σακειή): Ο θίλδπλνο είλαη ρακειφο. Η πηζαλφηεηα γηα εθδήισζε 

ππξθαγηάο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Δάλ εθδεισζεί ππξθαγηά, νη ζπλζήθεο (θαηάζηαζε θαχζηκεο 

χιεο, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο) δελ ζα επλνήζνπλ ηε γξήγνξε εμέιημή ηεο. 

Θαηεγνξία Θηλδύλνπ 2 (Κέζε): Ο θίλδπλνο είλαη ζπλήζεο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ππξθαγηέο 

πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ, αλακέλεηαη λα είλαη κέζεο δπζθνιίαο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Θαηεγνξία Θηλδύλνπ 3 (ςειή): Ο θίλδπλνο είλαη πςειφο. Δίλαη πηζαλφ λα εθδεισζεί 

απμεκέλνο αξηζκφο ππξθαγηψλ, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ φηαλ 

νη ηνπηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο (κνξθνινγία εδάθνπο, ηνπηθνί άλεκνη, θιπ). 

Θαηεγνξία Θηλδύλνπ 4 (Ξνιύ ςειή): Ο θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Ο αξηζκφο ησλ 

ππξθαγηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνχλ, πηζαλφλ λα είλαη κεγάινο αιιά, ην θπξηφηεξν, θάζε 

ππξθαγηά κπνξεί λα ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο εθφζνλ μεθχγεη απφ ηελ αξρηθή πξνζβνιή.  

Θαηεγνξία Θηλδύλνπ 5 (Θαηάζηαζε ΠΛΑΓΔΟΚΝ): Ο θίλδπλνο είλαη αθξαίνο. Ο αξηζκφο 

ησλ ππξθαγηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνχλ, πηζαλφλ λα είλαη πνιχ κεγάινο. Όιεο νη 

ππξθαγηέο πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ, κπνξεί λα ιάβνπλ γξήγνξα κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη λα 

αλαπηχμνπλ αθξαία ζπκπεξηθνξά ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο. Η δπζθνιία ειέγρνπ 

αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ κεγάιε κέρξη λα κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη νη ππξθαγηέο. 
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Σα επίπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζε θάζε επίπεδν θαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνβιεπφκελν 

επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

Η νκάδα έθδνζεο παξαδίδεη ηνλ Ηκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζην  Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ απνζηείιεη, κέζσ FAX, ζηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαζψο θαη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ γηα ελεκέξσζε. 

Δηδηθφηεξα ην 199 ΔΚΤΠ ζα δηαρεηξίδεηαη πεξαηηέξσ ηνλ Ηκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο 

Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Δπίζεο ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα απνζηέιιεη κέζσ FAX ηνλ εκεξήζην ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ.  

Η πεξαηηέξσ θνηλνπνίεζε ηνπ Ηκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο κέζσ FAX 

ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, απνηειεί επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, νη νπνίεο παξαθαινχκε λα έξζνπλ ζε ζπλελλφεζε 

κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ 

άκεζε αλακεηάδνζή ηνπ απφ απηέο, ζηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. Ννείηαη φηη νη 

Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα ελεκεξψλνπλ αξκνδίσο ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θαη ζα απνζηέιινπλ ηνλ Ηκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζηα 

ηκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζηνπο αξκφδηνπο. 

Η ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ/Φνξέσλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε απνηππψλεηαη ζην 

Γηάγξακκα Ρνήο ΓΡ0: Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε (Παξάξηεκα Γ΄). 

Ο εκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο είλαη δηαζέζηκνο ζε ειάρηζην ρξφλν απφ 

ηελ έθδνζή ηνπ, κε επζχλε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (www.civilprotection.gr).  

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή (θαηεγνξία κε 

αξηζκφ 4) έσο εμαηξεηηθά πςειή (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, θαηεγνξία κε αξηζκφ 5), εθδίδεηαη 

ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, µε απνδέθηεο ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο. Πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο πξνο ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο 

πξνο ηνπο Γήκνπο. Ννείηαη φηη νη Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα 

ελεκεξψλνπλ αξκνδίσο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ζα απνζηέιινπλ ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα 
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ζηα ηκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζηνπο αξκφδηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο(Γηάγξακκα Ρνήο ΓΡ0: Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε - Παξάξηεκα Γ΄). 

Η ελεκέξσζε γηα ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη ελεξγνπνίεζε ησλ Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηε ιήςε πξνζζέησλ κέηξσλ επηηήξεζεο 

κε ζηφρν ηελ άκεζε αλαγγειία ηπρφλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθψλ 

Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζα γίλεηαη απφ ηηο Γ/λζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ηα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ εθφζνλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.  

1.1.Β. Δπηηήξεζε 

Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν απνηεινχλ θχξηα δξάζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ην 

νπνίν αλαπηχζζεη κεραληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο επηζήκαλζεο ησλ Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ.4), ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ππξνθπιάθηα, πεξηπφινπο θαη ελαέξηα επηηήξεζε.  

Όινη νη ινηπνί Φνξείο δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο επηηήξεζεο, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπκθσλία κε ην Π. Οη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ 

θαζνξίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ΟΠΠ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

Ο ηξφπνο εκπινθήο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ 

επηηήξεζε, φπσο θαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ θαη δπλάκεσλ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ή ρεδίσλ Δπέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο φπσο θαη ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ. 

Δηδηθφηεξα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο θαη εληνπηζκνχ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ηα νπνία έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ ηνπ Κξάηνπο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα Παξαηήκαηα Ι΄ ησλ Γήκσλ, 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηνπ Κξάηνπο. Οη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο 

ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Π ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα 

κλεκφληα ελεξγεηψλ. 

Ννείηαη φηη νπνηνζδήπνηε θνξέαο ζε θεληξηθφ ή απνθεληξσκέλν επίπεδν ζπιιέμεη πξσηνγελείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε Γαζηθήο Ππξθαγηάο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη  άκεζα ηα 

αληίζηνηρνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ φξγαλα ηνπ Π, θαζψο θαη ηα αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρν, Πεξηθεξεηάξρε/αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, Γεληθφ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). 
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1.2. Αξρηθή Δηδνπνίεζε 

Ο αξκφδηνο Φνξέαο γηα ηελ έθδνζε αξρηθήο εηδνπνίεζεο – αλαγγειίαο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

Γαζηθήο Ππξθαγηάο νξίδεηαη εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Οπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ζεζκνζεηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ Φνξείο 

απνηειεί ρξήζηκε πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

Δθφζνλ εμαθξηβσζεί ε πιεξνθνξία γηα έλαξμε Ππξθαγηάο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία απηή πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ αξρηθή εηδνπνίεζε – αλαγγειία ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ: 

 Δλεκεξψλεη ην 199/ΠΔΚ. 

 Δηδνπνηεί ηε Γηνίθεζε ηεο ΠΤ Ννκνχ 

 Σε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ 

Σν 199/ΠΔΚ επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη ελεκεξψλεη ηηο εμήο Τπεξεζίεο/Φνξείο: 

 ΔΚΤΠ 

 Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 Σνπηθή Αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή  

 Σνπηθή Αξκφδηα Γαζηθή Τπεξεζία 

 Σνπηθφ Παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ 

 Λνηπνχο Φνξείο πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ 

Π. .(ΓΔΗ., θιπ) 

ηε ζπλέρεηα ν θάζε παξαιήπηεο ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

αξκφδηεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Φνξέα ηνπ.  

Ννείηαη φηη, ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ην αξκφδην θαη΄εληνιή ηεο 

Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε 

κε ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, πξνβαίλεη, εθ φζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ (θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, θιπ) 

πιεζίνλ ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηά. 

1.3. Θηλεηνπνίεζε  

Η θηλεηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ, 

αλαθέξεηαη ζηε θάζε ηεο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο θαη ζηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο (άκεζε 

θηλεηνπνίεζε – επέκβαζε). 

ηε θάζε ηεο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο ε θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ ησλ 
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ππεξεζηψλ/ ηδησηηθψλ Φνξέσλ/ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ γίλεηαη κε βάζε ην Ηκεξήζην Γειηίν 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαη κε ηελ εθαξκνγή απφ ηελ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλε νξγαληθή 

κνλάδα θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο).  

ηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη  

i) είηε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ηελ θχξηα επζχλε ηνπ νπνίνπ έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, 

ii) είηε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

άκεζεο/βξαρείαο απνθαηάζηαζεο απφ θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο) 

ηελ (i) πεξίπησζε, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πξνο ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο 

ηνπ θάζε Φνξέα (ΚΔΠΠ, Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο, Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ). 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά έρεη εθδεισζεί ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή ρψξν 

δηάζεζεο απνξξηκκάησλ νη Γήκαξρνη νθείινπλ λα ιάβνπλ φια ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.3463/2006, αξζ.75, παξ. β4). 

ηελ (ii) πεξίπησζε, ε θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ  

 ησλ θαηαιιήισλ ππεξεζηψλ ή  

 ησλ ηδησηηθψλ Φνξέσλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί έξγν ή 

  ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα δξάζεηο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζηα ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 

απνθαζίδεηαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δηα ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ, φπσο αλσηέξσ, αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ θιηκάθσζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, ε 

θηλεηνπνίεζε απνθαζίδεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη εθαξκφδεηαη δηα ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηινχληαη, απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, εγθαηαζηάζεηο φπσο λνζνθνκεία, θαηαζθελψζεηο θιπ.,  
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ην κέηξν ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ απνθαζίδεηαη  απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

Σα φξγαλα Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη πληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζην ζεκείν ηνπ 

ζπκβάληνο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά ή κέζσ αζπξκάησλ δηθηχσλ κε ηηο πξντζηάκελεο ππεξεζίεο 

ηνπο θαη ηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα ξνήο πιεξνθνξηψλ. 

Η ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε απηφ ην ζηάδην απνηππψλεηαη: 

 ζην Γηάγξακκα Ρνήο ΓΡ2α: Κηλεηνπνίεζε Φνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Παξάξηεκα Γ΄), 

θαη  

 ζην Γηάγξακκα Ρνήο: ΓΡ2β: Κηλεηνπνίεζε Φνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο) (Παξάξηεκα Γ΄) 

1.4. Κέζα & Ξξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο 

Κχξηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ηα δίθηπα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ηα 

αζχξκαηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο γηα ηελ 

ελδνεπηθνηλσλία ηνπο. 

Η επηθνηλσλία γίλεηαη αξρηθά ηειεθσληθά θαη δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη κε απνζηνιή ζρεηηθήο 

ηειενκνηνηππίαο (FAX), φηαλ απηφ απαηηείηαη (αηηήκαηα ζπλδξνκήο θιπ).  

Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ηειέθσλν, 

ηειενκνηνηππία, αζχξκαην - θαη ηα ζρεηηθά ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα θαζψο θαη ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ ζηε 

πεξίπησζε κηαο επαπεηινχκελεο (ελ δπλάκεη) ή ζπληειεζζείζαο θαηαζηξνθήο. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ζην εηδηθφ Παξάξηεκα Ι΄ θαζψο θαη ζηα αλάινγα Μλεκφληα Δλεξγεηψλ ηνπο, ηφζν ην πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο φζν θαη ηελ αξκφδηα νξγαληθή κνλάδα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ. 

1.5. Γηαγξάκκαηα Ονήο Ξιεξνθνξηώλ 

ην Παξάξηεκα Γ΄ παξαηίζεληαη ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο σο αθνινχζσο: 

ΓΡ0: Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε (Καζεκεξηλή Απνζηνιή Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 

& Ιδηαίηεξν Πξνεηδνπνηεηηθφ ήκα ιφγσ πςεινχ (4) θαη πνιχ πςεινχ (5) θηλδχλνπ) 

ΓΡ1: Αλαγγειία – Αξρηθή Δηδνπνίεζε  

ΓΡ2α: Κηλεηνπνίεζε Φνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ην νπνίν απνηειεί 

επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 
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ΓΡ2β: Κηλεηνπνίεζε Φνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο). 

2. Γηνίθεζε Έιεγρνο & Ππληνληζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

ηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ε Γηνίθεζε, Έιεγρνο & πληνληζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αθνξά ηα φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηάθνξα ηεξαξρηθά επίπεδα θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχλ είηε γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο είηε γηα 

λα αμηνινγήζνπλ θαη λα εηζεγεζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβάληνο Γαζηθήο Ππξθαγηάο (θαηαζηνιή Γαζηθήο Ππξθαγηάο) θαη β) 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 

θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε απηψλ. 

2.1 Δπίπεδα & Όξγαλα 

Η Γηνίθεζε, Έιεγρνο & πληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν 

θιηκάθσζεο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ δξάζεσλ απφ ηα αληίζηνηρα Όξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ε Γηνίθεζε Έιεγρνο & 

πληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπ 

ρέδηα. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγαλσκέλεο 

απνκάθξπλζεο πνιηηψλ θαη ηεο άκεζεο-βξαρείαο απνθαηάζηαζεο), ε Γηνίθεζε, Έιεγρνο & 

πληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί επζχλε ησλ νξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) ηα νπνία αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο 

πινπνηνχλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ελεκεξψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ην αλψηεξν δηνηθεηηθά Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

2.1.1 Απνζηνιή 

Σα αλσηέξσ Όξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, αλαιακβάλνπλ ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

αλάινγα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο. 

2.1.2 Πύλζεζε 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ ηα επίπεδα Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο 
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Διέγρνπ & πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ γηα θάζε επίπεδν Γηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Δπηηειηθό Δπίπεδν 

 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΚΟΠΠ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο  

 Αξρεγείν Π - πκβνχιην Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ –πκβνχιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο – Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο - Γηεχζπλζε 

Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ – Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο  

 Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο 

 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

o Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ  

 Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο - Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

 Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΤΤΚΑ) - Γεληθή Γξακκαηεία ΤΤΚΑ 

 ΓΔΗ Α.Δ./ Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν  (ΚΟ) 

o Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) 

o Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξάο (ΓΓ/Μ) 

o Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ (ΓΓ/ΟΡ) 

o Γ/λζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ 

o  Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) 

 ΓΔΜΗΔ Α.Δ-Δπηρεηξεζηθή Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ πζηήκαηνο 

Β. Δπηρεηξεζηαθό Δπίπεδν 

 Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ 

 199 ΔΚΤΠ / ΚΔΓ 

 Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Π. (ΠΔΚ) 

 Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ - Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ΔΛΑ (Γεληθέο Αζηπλνκηθέο 

Γ/λζεηο Αζελψλ –Θεζζαινλίθεο, θιπ)  

 ΔΘΚΔΠΙΥ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ,ΓΔ,ΓΔΝ) 

 Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Λ-ΔΛΑΚΣ 
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 ΔΚΔΠΤ 

 ΔΚΑΒ / Κεληξηθή Τπεξεζία θαη Γ/λζεηο Παξαξηεκάησλ 

 ΓΔΗ Α.Δ.  

o Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο  

 α. Κέληξν Πιεξνθνξηψλ Γηθηχνπ 

 β.  Γ/λζεηο Πεξηθεξεηψλ Γηαλνκήο 

 γ.  Κέληξα Διέγρνπ Γηθηχσλ Γηαλνκήο (ππάγνληαη ζηηο πέληε Γ/λζεηο  

Πεξηθεξεηψλ Γηαλνκήο) 

o Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο 

 α.  Γηεχζπλζε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο  

o Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ  

 α. Γ/λζεηο Ληγληηηθψλ Κέληξσλ 

o Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο  

 α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

o Γ/λζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ 

o α. Κέληξα Καηαλνκήο Φνξηίνπ  (ΚΚΦ) Κξήηεο θαη Ρφδνπ 

 ΓΔΜΗΔ Α.Δ.-Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο 

Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ πζηήκαηνο 

Γ. Ραθηηθό επίπεδν 

Γ.1 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

 Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

 Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γ/λζε 

πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ, Γ/λζεηο Γαζψλ Ννκψλ, Γαζαξρεία 

Ννκψλ, θιπ) 

 

Γ.2 Ξεξηθέξεηα 

 Πεξηθεξεηάξρεο 

 Αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Αξκφδηα Γεληθή Αζηπλνκηθή Γ/λζε 

 Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γ/λζε 

Σερληθψλ Έξγσλ, θιπ ) 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο Τπεξεζηψλ ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ (εθφζνλ απαηηείηαη ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ), ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 
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 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΓΤΠΔ, παξαξηήκαηα ΔΚΑΒ 

θιπ), ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο  

 Αξκφδηεο δηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ 

ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ Π θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (π.ρ Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΗ, 

επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΗ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο, 

θιπ.).  

 πληνληζηηθφ Μεηξνπνιηηηθφ Όξγαλν (ΜΟ) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 

Γ.3 Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

 πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο 

 Αξκφδηα Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ννκνχ  

 Αξκφδηα Αζηπλνκηθή Γ/λζε Ννκνχ  

 Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, θιπ) 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο Τπεξεζηψλ ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ (εθφζνλ απαηηείηαη ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ), ζε επίπεδν Ννκνχ  

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο Τπεξεζηψλ Τγείαο (παξαξηήκαηα ΔΚΑΒ θιπ) 

 Οη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο 

 Γηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην 

έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ Π θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν 

Ννκνχ (π.ρ. Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΗ, επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΗ γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο θιπ). 

 πληνληζηηθφ Μεηξνπνιηηηθφ Όξγαλν (ΜΟ) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο  

Γ.4 Γήκνο  

 Γήκαξρνο  

 πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ζε επίπεδν Γήκνπ) 
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 Αξκφδηα Γηνίθεζε ησλ θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Γήκνπ (Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σερληθέο 

Τπεξεζίεο)  

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛΑ (Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, 

Σκήκαηα Σξνραίαο) ζε επίπεδν δήκνπ. 

 Γηνηθήζεηο Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ (Ληκελαξρεία, Ληκεληθνί 

ηαζκνί - εθφζνλ απαηηείηαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ), ζε επίπεδν 

Γήκνπ. 

 Γηνηθήζεηο Σνπηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Κέληξα Τγείαο, παξάξηεκα ΔΚΑΒ 

θιπ). 

 Γηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην 

έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ Π. θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν 

Γήκνπ (π.ρ. Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΗ, επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΗ γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο θιπ). 

2.1.3 Ιεηηνπξγία 

Σα κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο, Διέγρνπ & πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ αλά 

επίπεδν, εηζεγνχληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. 

2.1.4 Αξκνδηόηεηεο 

Αλάινγα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο ν Γήκαξρνο, ν Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληνλίδεη θαη επηβιέπεη: 

 Σηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηηο 

δξάζεηο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

 Σε δηάζεζε πξφζζεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ηνπ Π. 

Η Γηνίθεζε, ν Έιεγρνο & ν πληνληζκφο επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη 

απφ ηνπο θαζ’ χιε αξκφδηνπο Φνξείο. 

 Γξάζεηο ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, δηάζσζεο θαζψο θαη ελίζρπζεο 

ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ Π θαη ινηπψλ θνξέσλ, αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. 



Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

 39 

 Γξάζεηο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη θχιαμεο δσλψλ πξνζηαζίαο, κέηξσλ ηξνραίαο, 

ππνζηήξημε κέηξσλ πξνζηαζίαο πνιηηψλ αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε πεξίπησζε πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο Ληκεληθνχ ψκαηνο, απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο. 

 Γξάζεηο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο θαη δηαθνκηδήο ηξαπκαηηψλ-αζζελψλ αλαιακβάλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ ΔΚΑΒ (Κεληξηθή Τπεξεζία ή Παξάξηεκα 

ΔΚΑΒ) . Η δηαθνκηδή γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΚΔΠΤ πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηά ηφπνπο κνλάδσλ πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα 

πγείαο, θιπ).  

3. Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & ιηθώλ Ξόξσλ 

3.1. Γηαρείξηζε Ξόξσλ ησλ εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ρεδίνπ σο βαζηθνί πφξνη ζεσξνχληαη νη εμήο: 

3.1.1. Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 Οη επηθεθαιήο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Διέγρνπ & πληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ 

 Σν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ αξκνδίσλ Φνξέσλ 

ζε Κεληξηθφ Δπίπεδν (Τπνπξγείσλ)  

 Σν πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Π, ηεο ΔΛΑ, ηνπ Λ-

ΔΛΑΚΣ, ηνπ Σνκέα Τγείαο, ηνπ ΓΔΔΘΑ ζε Σαθηηθφ Δπίπεδν. 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ), θαζψο θαη ησλ Γήκσλ πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα αληίζηνηρα Δηδηθά ρέδηα 

Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηα αληίζηνηρα Μλεκφληα 

Δλεξγεηψλ. 

 Οη εζεινληέο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηα Δηδηθά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΓΔΗ ΑΔ. θαη ηνπ ΓΔΜΗΔ Α.Δ., ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ 

ηελ εκπινθή ηεο εθδεισζείζαο ππξθαγηάο κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

3.1.2. ιηθνί Ξόξνη 

 Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Κέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ. 
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 Σα δχν Κηλεηά Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγάλσλ ζην ζεκείν ηνπ 

ζπκβάληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο.  

 Σα επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ Π, ηεο ΔΛΑ, ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ (ελαέξηα 

θαη επίγεηα). 

 Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ), θαζψο θαη ησλ Γήκσλ 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην εηδηθφ Παξάξηεκα Ι΄ θαζψο θαη ζηα αλάινγα Μλεκφληα 

Δλεξγεηψλ ηνπο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ 

 Ο εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη ηα κέζα ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ 

ηελ εκπινθή ηεο εθδεισζείζαο ππξθαγηάο κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

3.2.Γηαρείξηζε πόξσλ πνπ εθηεινύλ έξγν αξκνδηόηεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ 

Φνξέσλ πνπ έρεη αλαηεζεί ζε Φνξείο ηνπ Γεκόζηνπ ή Ηδησηηθνύ Ρνκέα κε 

ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο  

ην παξφλ ηκήκα δίλεηαη θαηάινγνο ησλ δξάζεσλ πνπ ελψ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Φνξέα ρεδίαζεο έρεη απνθαζηζζεί λα αλαηεζνχλ ζε άιινπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζπκθσλίεο ή 

ζε Φνξείο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα κε ζπκβάζεηο. 

ε αληίζηνηρεο Πξνζζήθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄: «Ρφινη θαη Αξκνδηφηεηεο εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ απφ Γαζηθέο Ππξθαγηέο» πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ην 

θάζε έξγν ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί, είηε ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζηξνθήο 

είηε ζε απφζηαζε απφ απηφλ, ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη πξνζρεδηαζκέλεο δξάζεηο θαη λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ. 

Γηα ην θάζε έξγν αλαθέξεηαη ε ππεχζπλε νξγαληθή κνλάδα (Γ/λζε, θιπ) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ: 

• γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο 

• γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

θαη πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην. 

3.3. Έξγν εθηεινύκελν από Δζεινληηθέο Νξγαλώζεηο 

Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ Γαζηθέο 

Ππξθαγηέο, κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ.  Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ 

απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα 



Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

 41 

πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ηα 

πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα (ΣΟ) ησλ Γήκσλ.  

Σν έξγν ησλ εζεινληψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα Δηδηθά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ θαη είλαη ππνζηεξηθηηθφ 

(πρ. δηνηθεηηθή κέξηκλα πιεγέλησλ). 

3.4. Απνθιηκάθσζε  

Η απνθιηκάθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, γηα ηελ νπνία αξκφδην είλαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, γίλεηαη  κεηά απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο 

ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. 

Όζνλ αθνξά ην έξγν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ,  

 ηελ άκεζε – βξαρεία απνθαηάζηαζε απφ θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ,  

ηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) ηα νπνία 

έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ 

απνθιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ. 

Κάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθιηκάθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ή έρεη ελεξγνπνηήζεη. 

3.5 Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3013/2002, άξζξ. 6, παξ. 

2ζη΄, έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο 

κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ 

ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ». 

ηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη Φνξείο ζηελ θαηαζηνιή Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 

λα ηα απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.   

ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία 
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Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο. 

4. Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο & δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεσλ 

4.1. Έιεγρνο & Θαηαζηνιή θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ 

Ο έιεγρνο θαη ε θαηαζηνιή ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

πξνο ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπληάζζνπλ ηα 

Δπηρεηξεζηαθά ηνπο ρέδηα (Παξάξηεκα Σ΄). 

Οη επηκέξνπο δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο νη Φνξείο πνπ 

δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα κε ηε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

θαηάζβεζε ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, ξπζκίδνληαη κε ηελ ΚΤΑ 12030 Φ.109.1/1999 (ΦΔΚ 713 Β΄). 

Οη επηκέξνπο δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπο νη νπνίεο ηα ππνζηεξίδνπλ (ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θιπ) γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ 

βξαρεία απνθαηάζηαζε – αξσγή, πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα Παξαξηήκαηα Γ1, Γ9, Γ10 θαη 

Γ11 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ θαζψο θαη ζηα αληίζηνηρα  Μλεκφληα Δλεξγεηψλ ηνπο. 

Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνζηέιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο θαηά 

ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο γηα ηε ζχληαμε αληίζηνηρσλ κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ (Παξάξηεκα Σ΄). 

Σν ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΙΥ απνζηέιιεη εγθχθιηεο δηαηαγέο πξνο ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο δηνηθήζεηο 

γηα ηε ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ 

δξάζεσλ (Παξάξηεκα Σ΄). 

Σν Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο απνζηέιιεη επίζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 

ζχληαμε ησλ Μλεκνλίσλ ηνπηθψλ Ληκεληθψλ αξρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε παξνρή 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (Παξάξηεκα Σ΄). 

Η ΓΔΗ Α.Δ απνζηέιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Γηαλνκήο θαη ζηα 

Κέληξα Διέγρνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο γηα δξάζεηο α) πξνιεπηηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδφηεζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ θαη β) απνθαηάζηαζεο ηεο 

δηαθνπήο ειεθηξνδφηεζεο ιφγσ βιαβψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. 

4.2. Γηαρείξηζε ρώξνπ θαηαζηξνθήο, Αζθάιεηα Ξξνζσπηθνύ Δπέκβαζεο θαη 

Κέζσλ 

Η δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαηαζηξνθήο απφ Γαζηθή Ππξθαγηά ζπλδέεηαη θπξίσο κε  

α) ηε δηαθχιαμε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο 
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αξκφδηεο αλαθξηηηθέο αξρέο ηνπ Π,  

β) ηελ πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε απφ 

δαζηθέο ππξθαγηέο, θαη  

γ) ηελ άκεζε απνκάθξπλζε, κεηά ηελ εληνιή ιήμεο ζπκβάληνο θαη πιήξε απνθιηκάθσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ θαηαζηξέθνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ, δξάζε πνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. 

Οη Φνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

ρψξνπ θαηαζηξνθήο, εθδίδνπλ ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ησλ Φνξέσλ/Τπεξεζηψλ πνπ δξνπλ 

ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηνπ Π, εθδίδνληαη νδεγίεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Φνξείο/Τπεξεζίεο. 

4.3. Δλεκέξσζε Ξξνζηαζία Θνηλνύ & Πρέζεηο κε ηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΚΚΔ) 

4.3.1. Ξξνζηαζία Θνηλνύ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάζσζε πνιηηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ Γαζηθέο Ππξθαγηέο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.  

Η ελ ζπλερεία κεηαθνξά ησλ δηαζσζέλησλ ζε Τγεηνλνκηθά Κέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Δ.Κ.Α.Β. (ΚΤΑ12030/ Φ109.1/1999, αξζ 8).  

Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο θνηλνχ αλαιακβάλεηαη απφ ην Γήκαξρν, ηνλ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ην Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ θιηκάθσζεο. (Παξάξηεκα Σ2΄: 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ 

εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ). Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε αιινδαπψλ πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

4.3.2 Δλεκέξσζε Ξνιηηώλ 

Φάζε 1ε (Ππλήζεο Δηνηκόηεηα) 

Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Γαζηθέο Ππξθαγηέο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Ν.3013/2002).  

Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ησλ αλσηέξσ, 

απνηειεί ππνρξέσζε θαη ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 
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θαηφπηλ εληνιήο ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ γίλεηαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν απφ Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ην νπνίν  επαηζζεηνπνηεί θαη ελεκεξψλεη ην θνηλφ κε 

δηαιέμεηο, έθδνζε θπιιαδίσλ, ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη ηελ πξνβνιή, κέζσ ησλ 

Μ.Μ.Δ. θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηάιιεισλ ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ (Ν.3511/2006). 

Φάζε 2ε (Απμεκέλε Δηνηκόηεηα)- Φάζε 3ε Αληηκεηώπηζε –Φάζε 4ε   Απνθαηάζηαζε-

Αξσγή 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο ε παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ην 

ΚΟΠΠ αλάινγα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, κε δειηία ηχπνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζεο, ε ελεκέξσζε 

ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή (θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ) ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη 

επίβιεςεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο ε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηή Αμησκαηηθφ ηνπ 

Π ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, απφ άιιν βαζκνθφξνο ηνπ Π νξηζκέλν απφ απηφλ 

(ΚΤΑ12030Φ.109.1, αξζ.1,παξ.8). 

Η ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιφγσ Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ (επίδξαζε θαπλνχ, θιπ), θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ (αξηζκφο αζζελψλ, ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ απφ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

εγθαχκαηα, θιπ) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Η ΔΛ.Α. ηεξεί ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ησλ λεθξψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ιαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία θαη επηπιένλ αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη αλαγλψξηζεο 

ζπκάησλ απφ ζπγγεληθά ή νηθεία πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην εηδηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ (ΓΑΑ) πνπ ζπληάζζεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο ΤΑ 3384/2006 (ΦΔΚ 776/Β΄/2006). 

ην Παξάξηεκα Σ΄ επηζπλάπηεηαη έληππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
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κε νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. 

4.3.3. Πρέζεηο κε ηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ΚΚΔ) 

Η ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε Κεληξηθφ Δπίπεδν γίλεηαη απφ ηνπο ηειενπηηθνχο θαη 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο, νη νπνίνη νθείινπλ λα κεηαδψζνπλ δσξεάλ ηηο 

νδεγίεο πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΚΟΠΠ ή ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Ν. 3013/2002, άξζξν 18). 

4.4. Γηνηθεηηθή Κέξηκλα Ξιεγέλησλ 

ην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ σο πιεγέληεο πξνζδηνξίδνληαη νη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπο εμαηηίαο ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ απφ ηελ εμέιημε ηεο Γαζηθήο 

Ππξθαγηάο (νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ) ή πνιίηεο ησλ νπνίσλ ν ηφπνο θαηνηθίαο ή 

δηακνλήο έρεη ππνζηεί θζνξέο απφ ηελ θαηαζηξνθή. 

Η δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ πιεγέλησλ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθίλεζε θαη παξακνλή ησλ πνιηηψλ 

ζε αζθαιείο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά απφ κηα Γαζηθή Ππξθαγηά, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ απνθπγή έθζεζήο ηνπο ζηα πξντφληα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, θιπ). Οη Γήκνη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Παξάξηεκα Γ΄10), έρνπλ ήδε πξνζδηνξίζεη ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο γηα πξνζηαζία απφ 

δαζηθέο ππξθαγηέο, νη νπνίνη έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη νη νπνίνη δχλαληαη λα δηαζέηνπλ βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο (χδξεπζε, 

ειεθηξνδφηεζε, θιπ), 

Πξνο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαηαθπγήο δχλαληαη, θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαη κεηά απφ κηα 

Γαζηθή Ππξθαγηά, λα θαηεπζχλνληαη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ θαηαθχγεη ζε κε αζθαιείο ππαίζξηνπο 

ρψξνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηα ησλ ρψξσλ απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο 

ζπλάζξνηζεο πνιηηψλ, νη νπνίεο θαη δξνκνινγνχληαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηίδηα, 

θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθηίκεζε γηα πνιχσξε παξακνλή ησλ πνιηηψλ ζηνπο αλσηέξσ 

ρψξνπο, νη Γήκαξρνη, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπέο επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, δχλαληαη λα δξνκνινγήζνπλ 

δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε 

απηνχο.  

Παξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, νη Γήκνη 
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ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ, πνπ έρνπλ θαεί νινζρεξψο ή 

έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο πηζαλφλ ηηο θαζηζηνχλ αθαηνίθεηεο θαη εληάζζνληαη εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ άκεζα 

θαηαιχκαηα.  

Οη Γήκαξρνη, κε βάζε ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ 

έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξψηε 

εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ άκεζα 

θαηαιχκαηα θαη ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο, έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, δίλεη εληνιή εμαζθάιηζεο θαηαιπκάησλ ζηε 

Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πξφλνηαο ησλ 

ΟΣΑ, κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ 

πιεγέλησλ (ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), θαζψο θαη κεηαθνξά ηνπο, αλ απαηηεζεί. 

Η θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ 

ησλ Γήκσλ, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – 

δηαηξνθή) θαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ Πξφλνηαο ησλ ΟΣΑ. 

Η πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή άιινπο ρψξνπο, θαηαβάιιεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ YYKA, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο 

ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ ΤΤΚΑ. 

(Ν.Γ. 57/1973, ΦΔΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΔΚ 68/Α΄/1978 - ΠΓ 93/1993, ΦΔΚ 

39/Α΄/1993). Οη ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΚΑ. 

Με ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο 

ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα 

ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Ο γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ Φνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ), ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο 

ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ε πεξίπησζε Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ην Δ.Κ.ΔΠ.Τ 

εθαξκφδεη, αλ ηνχην απαηηείηαη, ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

έρεη θαηαξηίζεη (Ν.3370/05, ΦΔΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΔΚ 25/Α΄/2007). 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζεσξείηαη φηη ρξήδνπλ 
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άκεζα έθηαθηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ.), πνπ ππάγεηαη ζηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΤΤΚΑ, ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο.  

Μεηά απφ δαζηθέο ππξθαγηέο ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ ΔΚΚΑ δχλαηαη λα ζπγθξνηεί 

θαη λα θηλεηνπνηεί Οκάδεο Σαρείαο Παξέκβαζεο (ζηειερσκέλεο θπξίσο απφ Φπρνιφγνπο θαη 

Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο), γηα ηελ παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο 

δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν (Ν. 2646/1998, 

ΦΔΚ 236/Α΄/1998 – Ν. 3106/2003, ΦΔΚ 30/Α΄/2003 – Ν. 3402/2005, ΦΔΚ 258/Α΄/2005 – ΠΓ 

22/2006, ΦΔΚ 18/Α΄/2006).  

Οη αλσηέξσ Οκάδεο Σαρείαο Παξέκβαζεο βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη θηλεηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ 

ζπκάησλ, κε ζηφρν ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο. 

ην Παξάηεκα Σ΄ επηζπλάπηνληαη εγθχθιηνη ηνπ Τπ. Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ζρεηηθψλ κε ηε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

4.5 Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ 

Η θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γίλεηαη 

απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ππξνζβεζηηθέο 

Τπεξεζίεο πνπ είραλ θαη ηελ επζχλε θαηάζβεζήο ηνπο (ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999).  

Δπίζεο, νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα 

ηελ έθδνζε ηεο αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ βνζθήο θαη ζήξαο (ΓΑΓ) 

θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο. 

ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ν Πεξηθεξεηάξρεο δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άκεζε δηαλνκή δσνηξνθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ζε 

θηελνηξφθνπο εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο.  

4.6. Γεκόζηα γεία & γεηνλνκηθέο πεξεζίεο 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε 

γεληθψλ νδεγηψλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο. 

Η πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα πγείαο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Με επζχλε ηνπ ΤΤΚΑ/ΔΚΔΠΤ πξνζδηνξίδεηαη ε ππνζηήξημε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη θαηά ηφπνπο 

Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο απφ άιινπο Φνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο 
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(πρ κεηαθνξά πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ).  

4.7. Ηαηξνδηθαζηηθή πνζηήξημε 

Γηα ηελ Ιαηξνδηθαζηηθή Τπνζηήξημε εθαξκφδεηαη ην Δηδηθφ ρέδην «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ»», ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΑ. 3384/2006 (ΦΔΚ 776, η.Β) «πκπιήξσζε 

ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ». 

4.8. Τπρνθνηλσληθή πνζηήξημε 

Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ςπρνθνηλσληθήο βνήζεηαο είλαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) (ΠΓ 22/2006: «Οξγαληζκφο ηνπ ΔΚΚΑ», ΦΔΚ 18/Α). Σν ΔΚΚΑ, 

κεηά απφ εληνιή ηνπ ΔΚΔΠΤ, κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, ζπγθξνηεί θαη θηλεηνπνηεί 

Οκάδεο Σαρείαο Παξέκβαζεο, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ Φπρνιφγνπο θαη Κνηλσληθνχο 

Λεηηνπξγνχο γηα πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δπζηπρεκάησλ λαπαγίσλ, βηνκεραληθψλ θαη 

ρεκηθψλ αηπρεκάησλ κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, νη νπνίεο παξέρνπλ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή 

ζηήξημε ζε πιεγέληεο θαη ζπγγελείο ζπκάησλ. 

Σν ΔΚΔΠΤ ηαπηφρξνλα, θηλεηνπνηεί ηηο δχν νκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ ην 

Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο θαη ην Ννζνθνκείν Φπρηθψλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο, αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο. Δάλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ρξεδφλησλ ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, ην ΔΚΔΠΤ εμαζθαιίδεη ηθαλφ αξηζκφ ςπρνιφγσλ. 

Σν ΔΚΚΑ θαηαξηίδεη εηήζην πξφγξακκα εηνηκφηεηαο ησλ Οκάδσλ Σαρείαο Δπέκβαζεο θαη 

δηαζέηεη θηλεηή κνλάδα ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επηηειηθφ επηρεηξεζηαθφ θέληξν. 

4.9 Δθηίκεζε & θαηαγξαθή δεκηώλ  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ Γαζηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο πνπ είραλ θαη ηελ επζχλε θαηάζβεζήο ηνπο (ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). 

Αληίγξαθα ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ Γειηίσλ Γαζηθψλ ππξθαγηψλ ησλ αξκφδησλ Γαζηθψλ 

Τπεξεζηψλ, πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, απνζηέιινληαη θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (έγγξαθν 4525/28-9-2005 ηεο ΓΓΠΠ). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (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 δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ, Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη 
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Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ  

4.10 Ξξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ θαζψο 

θαη δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε επηζθεπηψλ απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο 

ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ απφ επεξρφκελε Γαζηθή Ππξθαγηά ξπζκίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

ην Παξάξηεκα Η΄ δίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο εληφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ απηψλ αλά Δθνξία Αξραηνηήησλ. 

5. Γηεζλείο & Ξεξηθεξεηαθνί Νξγαληζκνί, Γηκεξείο ζπκθσλίεο θαη λνκνζεζία 

ηεο Δ.Δ. 

5.1. Δθηίκεζε αλαγθώλ γηα δηεζλή βνήζεηα 

Η εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ γηα Γηεζλή βνήζεηα πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, γίλεηαη απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη δχλαηαη λα αθνξά πιηθά, κέζα 

θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

5.2. Αίηεκα γηα παξνρή βνήζεηαο 

Η ΓΓΠΠ κέζσ ηνπ ΚΔΠΠ ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα δηεζλνχο βνήζεηαο θαη ηα δηαβηβάδεη ζε 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ή άιιε ρψξα ζην πιαίζην δηκεξνχο/πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο.  

Σα αηηήκαηα γηα δηεζλή βνήζεηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΠΠ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ 

αλαιπηηθά ην αηηνχκελν δπλακηθφ θαη κέζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν δξάζεο 

ηνπο.  

Η πξνζθεξφκελε βνήζεηα δηαβηβάδεηαη γηα απνδνρή ηεο ζηνλ θνξέα πνπ αηηήζεθε ηελ 

ζπλδξνκή. 

Σν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο ρψξεο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα 

εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο θαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ/ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ θνξέα πνπ αηηήζεθε ηε 

ζπλδξνκή. 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Πνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο), επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Σ΄ ηνπ παξφληνο. 
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ΚΔΟΝΠ IV. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΦΝΟΔΑ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ 

ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. Αλαγλώξηζε & Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγηάο θξίζηκσλ ππνδνκώλ 

Οη θξίζηκεο ππνδνκέο ζε θεληξηθφ επίπεδν είλαη: 

 Σειεπηθνηλσλίεο 

 Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ (Π, ΔΛΑ, Λ-

ΔΛΑΚΣ, ΔΚΔΠΤ, ΔΚΑΒ, ΓΔΗ ΑΔ, θιπ) 

 Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ ΓΔΜΗΔ ΑΔ. 

2. Αλαγλώξηζε & Ξξνζηαζία θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζε Κεληξηθφ επίπεδν 

3. Γηνηθεηηθή Κέξηκλα εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ 

Η δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο Φνξείο ηνπο. 

4. Ππλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζε θεληξηθφ επίπεδν 
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ΚΔΟΝΠ V. ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ & ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΔΓΗΝ 

1. Δθπαίδεπζε 

Η εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ζε ηαθηηθφ επίπεδν ζρεδηάδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Γ/λζεηο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ ΔΚΑΒ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ 

εθδήισζε κηαο Γαζηθήο Ππξθαγηάο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη δπλαηή ε εθπαίδεπζή ηνπο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη κε κέξηκλα ηεο ΓΓΠΠ. 

2. Έιεγρνο Πρεδίνπ - Αζθήζεηο 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρεδίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.3013/2002, Ν.3536/2007, Ν.3613/2007) θαη κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ 

1299/2003 «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» ην νπνίν απεζηάιε ζε φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο 

Φνξείο απφ ηε ΓΓΠΠ κε ην ππ.αξ. 1764/12-03-2009 έγγξαθφ ηεο. 

3. Αλαζεώξεζε & Δπηθαηξνπνίεζε Πρεδίνπ 

Η δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο & επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ αλαθέξεηαη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ρέδην 

θαη γίλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

ρέδην Γ/λζεσλ ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο ή άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφο 

ζπλεξγάδεηαη 

 ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

 λέεο ζεζκηθέο εζληθέο, θνηλνηηθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο, 

 λέα αλάιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκήζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην ρέδην, 

 απνηηκήζεηο αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην ρέδην. 

Η δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ρεδίνπ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ ή 

ηελ ηδέα επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη 

είλαη: 

 ηνηρεία επηθνηλσλίαο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο 

 Μλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην 

 Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ 

 ηνηρεία δεκηνπξγεζέλησλ λέσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη άιισλ) 
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ΚΔΟΝΠ VI. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ. 10, νη πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εηδηθψλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε ηηο 

Έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηνπο ινηπνχο Φνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 7 ηνπ Ν.2612/1998 κεηαθέξνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Φνξέσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ. 

Νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ 

Με ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο 

ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα 

ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ5 (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 δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. 

                                                      
5 Αληί ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

Ξαξάξηεκα Α: Νξηζκνί & ζπληνκνγξαθίεο 

Ξαξάξηεκα Β: Αλάιπζε Θηλδύλνπ 

Σν Π.Γ. 575/1980 "Πεξί θεξχμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρψλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ σο επηθηλδχλσλ" (ΦΔΚ 157, ηεπρ A) 

Ξαξάξηεκα Γ: Γηαγξάκκαηα Ονήο 

ΓΡ0: Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε (Καζεκεξηλή Απνζηνιή ΥΠΚΠ & Ιδηαίηεξν 

Πξνεηδνπνηεηηθφ ήκα ιφγσ πςεινχ (4) θαη πνιχ πςεινχ (5) θηλδχλνπ 

ΓΡ1: Αλαγγειία – Αξρηθή Δηδνπνίεζε  

ΓΡ2α: Κηλεηνπνίεζε θνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ην νπνίν 

απνηειεί επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

ΓΡ2β: Κηλεηνπνίεζε θνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο) 

Ξαξάξηεκα Γ: Οόινη, Αξκνδηόηεηεο & Γξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζε ζηξαηεγηθό, επηρεηξεζηαθό θαη ηαθηηθό 

επίπεδν 

 Πξνζζήθε Γ1: Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Πξνζζήθε Γ2: Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

 Πξνζζήθε Γ3: Διιεληθή Αζηπλνκία 

 Πξνζζήθε Γ4: Ληκεληθφ ψκα 

 Πξνζζήθε Γ5: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο, θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο6- Γεληθή 

Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Πξνζζήθε Γ6: Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  

 Πξνζζήθε Γ7: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

 Πξνζζήθε Γ8:  

o Γ8Α: ΓΔΗ Α.Δ 

o Γ8Β: ΓΔΜΗΔ 

 Πξνζζήθε Γ9: Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  

                                                      
6 Αληί ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 

Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ζην ΤΠΔΚΑ) 
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 Πξνζζήθε Γ10: Πεξηθέξεηεο  

 Πξνζζήθε Γ11: Γήκνη 

Ξαξάξηεκα Δ: Ξξόηππν θαη νδεγίεο γηα ζρέδηα επνπηεπόκελσλ Φνξέσλ, 

Ξαξάξηεκα ΠΡ: πνζηεξηθηηθό ιηθό 

Πξνζζήθε Σ1: Γηνηθεηηθά Έγγξαθα & Ννκνζεζία 

Πξνζζήθε Σ2: Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεσλ 

Ξαξάξηεκα Ε: Ξίλαθαο Γηαλνκήο 

Ξαξάξηεκα Ζ: Ξπξνπξνζηαζία Αξραηνινγηθώλ Σώξσλ 

 



Παράρηημα Α  
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 

  

Παράρηημα Α. Οριζμοί & ζσνηομογραθίες 

 ΓΓΠΠ: Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΓΓ/Γ: Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΔΔΘΑ: Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

 ΓΔΗ ΑΔ: Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Αλώλπκε Δηαηξεία 

 ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ: Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 ΓΔΚΔ: Γ/λζε Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγωλ 

 ΓΔΣΔ: Γ/λζε Διέγρνπ Σπληήξεζεο Έξγωλ 

 ΓΑΓ: Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε 

 ΓΓΑ: Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο 

 ΓΠΑ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΚΔ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Διιάδαο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΜ-Θ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΝ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Νεζηώλ (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΠ-Η: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΦΚ: Γ/λζε Φεηξηζκνύ Κξίζεωλ 

 ΔΒΑ-ΔΠΚΑ: Δθνξίεο Βπδαληηλώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ 

 ΔΘΚΔΠΙΦ: Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ (ΓΔΔΘΑ) 

 ΔΚΑΒ: Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 

 ΔΚΔΠΥ: Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ Υγείαο 

 ΔΚΔ: Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ 

 ΔΚΚΑ: Δζληθό Κέληξν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο  

 ΔΓΛΔΣ: Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ  Σπζηήκαηνο (ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ) 

 ΚΔΔ: Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ) 

 ΚΔΠΠ: Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΚΣΟΠΠ: Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 ΛΣ-ΔΛΑΚΤ: Ληκεληθό Σώκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή 

 ΟΤΑ: Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 ΠΣ: Ππξνζβεζηηθό Σώκα 

 ΣΜΟ: Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν 

 ΣΟΠΠ: Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΣΠΔΚ: Σπληνληζηηθό Πεξηθεξεηαθό Κέληξν (Π.Σ) 

 ΣΤΟ: Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν 



Παράρηημα Α  
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 

  

 ΥΥΚΑ: Υπ. Υγείαο & Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 



Παράρηημα B 
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 

 
Ανάλσζη Κινδύνοσ 

Τν ΠΔ 575/1980 "Πεξί θεξύμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρώλ δαζώλ θαη 

δαζηθώλ εθηάζεσλ σο επηθηλδύλσλ" (ΦΕΚ 157, ηεπρ A). 

Με βάζε ηα άξζξα 23 & 25 ηνπ Ν. 998/79 πξνθύπηεη ε ππνρξέσζε (γηα ηνπο Φνξείο, πνπ 

αλαθέξνληαη γηα δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ) αλάπηπμεο κεραληζκνύ θαη ππνρξεσηηθήο ιήςεο 

κέηξσλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εθδεισζνύλ από 1εο Μαΐνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ. Η πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη σο 

αληηππξηθή πεξίνδνο (αξζ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).  

 

 





Παράρηημα Γ 
ηοσ Γενικού τεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 
 

Παράρηημα Γ: Διαγράμμαηα Ροής 

ΔΡ0: Έγκαιπη πποειδοποίηζη (καθημεπινή αποζηολή σάπηη ππόβλετηρ κινδύνος 

πςπκαγιάρ & αποζηολή ιδιαίηεπος πποειδοποιηηικού ζήμαηορ από 

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) 

ΔΡ1: Αναγγελία – Απσική Ειδοποίηζη  

ΔΡ2α: Κινηηοποίηζη θοπέυν ππορ ςποζηήπιξη ηος έπγος ηηρ καηαζηολήρ ηο οποίο 

αποηελεί εςθύνη ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ. 

ΔΡ2β: Κινηηοποίηζη θοπέυν για ηη διασείπιζη ηυν ζςνεπειών από δαζικέρ 

πςπκαγιέρ (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ βπασείαρ αποκαηάζηαζηρ). 
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ΓΡ0: ΔΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ (ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
& ΑΠΟΣΟΛΗ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΤ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ) 

ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΗΜΩΝ 
 

Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΔΜΗΔ/ΔΚΔΔ 

ΓΔΗ/ ΓΔΝ. ΓΝΗ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ & ΟΡΓ. 

Π../199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ 
 

Για ηιρ πεπιοσέρ πος η ππόβλετη ηος κινδύνος εκηιμάηαι από πολύ ςτηλή (καηηγοπία με απιθμό 4) έυρ εξαιπεηικά ςτηλή (καηάζηαζη ζςναγεπμού, καηηγοπία με απιθμό 5), εκδίδεηαι ιδιαίηεπο 
πποειδοποιηηικό ζήμα από ηο Κένηπο Δπισειπήζευν ηηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΚΔΠΠ) ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ, µε αποδέκηερ ηιρ Γ/νζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηυν 
Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν και ηυν Πεπιθεπειών πος βπίζκονηαι ζε αςηέρ. Πεπαιηέπυ πποώθηζη ηος ανυηέπυ ιδιαίηεπος πποειδοποιηηικού ζήμαηορ ππορ ηα Γπαθεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 
ηυν Γήμυν, θα γίνεηαι με εςθύνη ηυν Γ/νζευν Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηυν Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν  μεηά από ζσεηική ζςνεννόηζη ηοςρ με ηιρ Γ/νζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηυν 

Πεπιθεπειών, ζηα πλαίζια ζςνεπγαζίαρ ηοςρ για ηην άμεζη αναμεηάδοζή ηοςρ ππορ ηοςρ Γήμοςρ. 

Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΡΜΟΓΙΩΝ ΤΠΟΤΡΓΩΝ 

Συνεννόηση 

 
Ιδιαίηεπο Πποειδοποιηηικό ήμα 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΟΗ 

Τ.ΔΘ.Α.: 

 ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΙΥ 

 ΔΜΤ 

Α. ΔΛ.Α./ Γ.Γ.Α. – Δ.Κ.Δ. 

Τ.Τ.Κ.Α./Δ.Κ.ΔΠ.Τ. 

Τ.Τ.Κ.Α./Δ.Κ.Α.Β. 

Λ../ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  
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ΠΔΚ 
 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΑ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΟΙΚΔΙΟ ΓΗΜΟ 
Γραθείο Πολιηικής 

Προζηαζίας 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
Γ/νζη Πολιηικής Προζηαζίας 

 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ
  

199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ 
 

ΣΟΠΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΚΑΒ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΓΑΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
Γ/νζη Πολιηικής 

Προζηαζίας 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ Π.Τ. 
ΝΟΜΟΤ 

ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ  
(ΜΟΝΟ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Λ.. Ή ΤΝΓΡΟΜΗ) 
 

 
ΚΔΠΙΥ/Λ 

Σμήμα Πολιηικής Προζηαζίας 
Περιθερειακής Δνόηηηας 

ΛΟΙΠΟΤ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

(ΓΔΗ, ΓΔΜΗΔ, κλπ.) 

ΔΡ1: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ 
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ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΟ 

 Π.Τ. 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΜΗ 
ΓΙΟΙΚΗΗ 

Γ/νζη Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΓΗΜΟ 
Γραθείο 
Πολιηικής 

Προζηαζίας 

       
      ΠΔΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
Γ/νζη Πολιηικής 

Προζηαζίας 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ 

ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 
ΓΔΔΘΑ/ ΔΘΚΔΠΙΥ 
ΓΔ/ΚΔΠΙΥ 
ΓΔΝ/ΚΔΠΙΥ 
ΓΔΑ/ΚΔΠΙΥ 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ 

ΔΛ.Α. 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 
ΓΝΗ ΝΟΜΟΤ 

ΔΚΔΠΤ 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ 
ΟΜΑΓΔ 

ΓΔΗ 
ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΚΑΒ 

ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ 
ΑΡΥΗ 

 (Μόνο ζε περιπηώζεις 
ηοπικής αρμοδιόηηηας 

Λ.) ή ζσνδρομής 

Λ/ΚΔΠΙΥ 

ΓΔΜΗΔ 
ΚΔΝΣΡΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Σμήμα Πολιηικής 
Προζηαζίας  

Περιθερειακής Δνόηηηας 

 ΔΡ2α: ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑΣΟΛΗ 
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ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ 
ΔΙΟΙΚΗΕΙ 

Δ/νζη Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΔΗΜΟΙ 
Γραθείο Πολιηικής 

Προζηαζίας 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
Δ/νζη Πολιηικής 

Προζηαζίας  
ΟΠΠ 

 
ΣΟ 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ 
ΟΜΑΔΕ 

ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 
 Π. 
 ΕΛ.Α 
 Λ. 
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ 

 ΓΕ/ΚΕΠΙΥ 
 ΓΕΝ/ΚΕΠΙΥ 
 ΓΕΑ/ΚΕΠΙΥ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΦΟΡΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ (ΔΕΗ, 
ΔΕΜΗΕ, κλπ) 
 

 ΔΡ2β: ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ 



 Παράρηημα Δ 
ηοσ Γενικού τεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 
 

Ρόλοι, Αρμοδιόηηηες & Δράζεις ηων επιτειρηζιακά εμπλεκόμενων θορέων 

ζε ζηραηηγικό, επιτειρηζιακό και ηακηικό επίπεδο 

Περιετόμενα Παραρηήμαηος Δ 

 Πποζθήκη Γ1: Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Πποζθήκη Γ2: Πςποζβεζηικό Σώμα 

 Πποζθήκη Γ3: Δλληνική Αζηςνομία 

 Πποζθήκη Γ4: Λιμενικό Σώμα 

 Πποζθήκη Γ5: Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ, και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ1- 

Διδική Γπαμμαηεία Γαζών 

 Πποζθήκη Γ6: Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ  

 Πποζθήκη Γ7: Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ  

 Πποζθήκη Γ8: Γ8Α: ΓΔΗ Α.Δ 

Γ8Β: ΓΔΣΜΗΔ 

 Πποζθήκη Γ9: Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ  

 Πποζθήκη Γ10: Πεπιθέπειερ 

 Πποζθήκη Γ11: Γήμοι 

 

 

 

                                                 
1 Ανηί ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων (ςπαγωγή ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ και 

Πποζηαζίαρ Γαζών και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ ζηο ΥΠΔΚΑ) 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ                                           Πξνζζήθε Γ1: ΓΓΠΠ 

1 

Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

 Απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο 

γηα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο ζε δάζε ιόγσ θηλδύλνπ ππξθαγηάο κεηά 

από πξόηαζε ηνπ ΚΣΟΠΠ 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Απόθαζε έληαμεο εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο (Ν. 3013/02 αξζ.6, Ν. 

3613/07 αξζ.18) 

 Σύγθιεζε ΚΣΟΠΠ (Ν. 3013/02 αξζ.5) 

 Σπληνλίδεη θαη θαηεπζύλεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα 

(Ν. 3013/02 αξζ.8) 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΚΣΟΠΠ) 

Σπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ ή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζπληνληζκό ηεο 

Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο ζε θαηαζηάζεηο γεληθώλ, πεξηθεξεηαθώλ ή ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο ππξθαγηώλ. 

Α4. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Σπγθεληξώλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο γηα ην Σρεδηαζκό Αληηκεηώπηζεο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ Δηήζηνπ Δζληθνύ Σρεδηαζκνύ ζην ΚΣΟΠΠ 

(ΠΓ. 151/2004, αξζ.13). 

 Έθδνζε εγθπθιίνπ κε ζπληνληζηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ (Ν.3013/2002 αξζ. 6, ΚΥΑ 12030Φ.1/1999) (Παξάξηεκα ΣΤ). 

 Έθδνζε ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ηε ζύζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε ζθνπό ηελ έθδνζε 

εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη έθδνζή ηνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ 

νξίδεηαη από ηελ αλσηέξσ απόθαζε (ΥΑ 1299/2003) (Παξάξηεκα ΣΤ – Γειηίν Έθδνζεο 

Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο). Γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

θνξέσλ, ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠΠ κε επζύλε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

 Έθδνζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο κέζσ εληύπσλ θαη 

δηαθεκηζηηθώλ spots (Ν.3013/2002, αξζ. 6) (Παξάξηεκα ΣΤ - νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο). 
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 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο κεραληζκνύο δηεζλνύο ζπλδξνκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαζηξνθώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (Ν.3013/2002, αξζ. 6, ΠΓ. 151/2004 αξζ. 17, 

Ν3536/2007 αξζ. 27). 

 Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαθέινπ θαηαζηξνθήο γηα θάζε 

γεληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθή. 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο  

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ΠΣ, ΛΣ, ΔΛΑΣ, ΔΚΑΒ, ΓΔΔΘΑ θιπ) (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηηο Γηεπζύλζεηο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηώλ, ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο νξγαληθέο κνλάδεο απηώλ  (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6, ΥΑ 770/1999 

«Καλνληζκόο νξγάλσζεο & ιεηηνπξγίαο ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ΦΔΚ485Β΄ παξ. 18).  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ άιισλ ρσξώλ (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Δμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο Κηλεηώλ Κέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Απνζηνιή ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, κέζσ Fax, ζηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο. 

 Δμαζθάιηζε ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε 24σξε ιεηηνπξγία (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Απόθαζε γηα δηάζεζε έθηαθησλ εληζρύζεσλ ζηνπο ΟΤΑ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν. 3013/02, αξζ.8). 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθηίκεζε αλάγθεο ζύγθιεζεο ΚΣΟΠΠ.  

 Απόθαζε θήξπμεο θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σε πεξίπησζε ηνπηθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Γεληθό Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 

(Ν. 3013/02, αξζ. 8). 

 Δηζήγεζε ζηνλ Υπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα δηάζεζε έθηαθησλ εληζρύζεσλ 

ζηνπο ΟΤΑ (Ν. 3013/02, αξζ.8). 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΚΣΟΠΠ) 

Σπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθόζνλ ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα επηθείκελε θαηαζηξνθή, 

ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθέο θαη εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζύγθιεζή ηνπ κε ζθνπό ην ζπληνληζκό ηεο 

Γηνίθεζεο ζηε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ  

Α4. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Έθδνζε θαηά ηελ θξίζε ηεο πξνεηδνπνηεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ κε θαηάιιειεο νδεγίεο γηα 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη πνιύ πςειόο ή εμαηξεηηθά πςειόο 

θίλδπλνο ζύκθσλα κε ην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, κε ζηόρν ηελ απνθπγή 

ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ακέιεηα. 

 Έθδνζε απόθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο όηαλ απηό 

επηβάιιεηαη (Ν.3013/2002, αξζ.2,8). 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο 

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) 

 Απνζηνιή ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ, ζύκθσλα κε ην 

Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ 

πςειή (θαηεγνξία κε αξηζκό 4) έσο εμαηξεηηθά πςειή (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, 

θαηεγνξία κε αξηζκό 5) µε απνδέθηεο ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ 

(Ν.3013/2002, αξζ.2). Πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ 
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ζήκαηνο πξνο ηνπο ππεύζπλνπο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεηαη κε επζύλε 

ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο. 

 Δπηθνηλσλία θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην επίπεδν εηνηκόηεηαο ησλ 

θνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αζθνύλ αξκνδηόηεηα εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε Απμεκέλεο Δηνηκόηεηαο (ΠΓ151/04 αξ 6). 

 Απνζηνιή πξνεηδνπνηεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ κέζσ δειηίσλ ηύπνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνύ ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη πνιύ πςειόο (4) ή εμαηξεηηθά πςειόο (5) θίλδπλνο 

ζύκθσλα κε ην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο (ΠΓ151/04, αξζ. 4,6). 

 Δηζήγεζε ιήςεο κέηξσλ εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΠΓ151/04, αξζ. 8). 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Επέμβαζη 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

 Σπγθαιεί ην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηώζεηο 

γεληθώλ θαζώο θαη ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθώλ ή ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθώλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαζηξνθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ (Ν.3013/2002, αξζ.5 παξ. γ, δ ). 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνλ 

αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκό ηεο θαηαζηξνθήο σο γεληθήο κεηά από πξόηαζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002, αξζ.8, παξ.1). 

 Απνθαζίδεη, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε 

θαηάζηαζε θηλεηνπνίεζεο  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηε ζπγθξόηεζε κνλάδσλ άκεζεο 

επέκβαζεο θαη θιηκαθίσλ εηδηθώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο 

θαηαζηξνθήο (Ν.3013/2002, αξζ.15, παξ.3). 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθδίδεη απόθαζε κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ηηο θαηαζηξνθέο σο πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο κηθξήο θαη κεγάιεο έληαζεο θαη εθδίδεη ηελ αληίζηνηρε απόθαζε θήξπμεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. Σε πεξίπησζε ηνπηθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκόδην Γεληθό Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ (Ν 3013/02, αξ. 8). 

 Σε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο 

έληαζεο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη, 

δύλαηαη λα αλαζέζεη, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνύ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

κέζα ζηελ νπνία εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή.1 

 Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην ραξαθηεξηζκό θαηαζηξνθήο σο 

γεληθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απόθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο (Ν.3013/2002, αξζ.8). 

 Σπληνλίδεη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάζεζε κέζσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ θαηεπζύλεηαη από ην ΠΣ θαη ηε δηάζεζε 

                                                 
1 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 
άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
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κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηέο (Ν.3013/02, 

αξζ.8). 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθώλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ θαζ’ 

ππέξβαζε ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ (Ν.3013/02, αξζ.8) ζε θαηάζηαζε θηλεηνπνίεζεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εθόζνλ ηνύην θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ έληαμε πνιηηώλ κε εηδηθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία θαζώο θαη πάζεο 

θύζεσο κέζσλ κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο ζηηο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε 

πεξηπηώζεηο γεληθώλ θαηαζηξνθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο ή 

θαηαζηξνθώλ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο  

έθηαθηεο αλάγθεο, ή εμνπζηνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (Ν.3013/02 αξζ.3). 

 Λακβάλεη απνθάζεηο ζπληνληζκνύ ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη από άιιεο ρώξεο 

(Ν.3013/02, αξζ.6,8 θαη Ν.3536/07 αξζ.27). 

 Λακβάλεη ηελ απόθαζε (ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002) γηα ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 Ν. 3613/2007, ε νπνία εθηειείηαη από 

ην Γήκαξρν ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε). 

 Σπγθαιεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Σπληνλίδεη ηελ πξνζθεξόκελε βνήζεηαο από  άιιεο ρώξεο (Ν.3013/02 αξζ.6,8, 

Ν.3536/07, αξζ.27) 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπληνληζκόο δηάζεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ ζε γεληθή, πεξηθεξεηαθή ή 

ηνπηθή κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθή (Ν.3013/02 αξζ.5). 

 Παξνρή νδεγηώλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ (Ν.3013/02 

αξζ.5). 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο 

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπγθέληξσζε, αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ & Δλεκέξσζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΠΓ 151/04 αξ7,15). 

 Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα 

ηα ελ εμειίμεη επεηζόδηα δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Γηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνο 

ηηο Γηεπζύλζεηο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο, 

θαζώο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζε πιηθά θαη κέζα Φνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηα 

νπνία ππνβάιινληαη από ην  ΠΣ δηα ηνπ 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαηαζηνιήο (Ν.3536/2007, αξζ. 27). 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ                                           Πξνζζήθε Γ1: ΓΓΠΠ 

7 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζε πιηθά θαη κέζα Φνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θαηαζηξνθήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα δηεζλνύο ζπλδξνκήο πνπ ππνβάιινληαη από ην Ππξνζβεζηηθό 

Σώκα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Γηαζύλδεζε κε ηα Κηλεηά Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα 

επηρεηξεζηαθά θέληξα ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν (ΠΓ 151/04, αξζ. 6). 

 Δηζήγεζε ιήςεο κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΠΓ 151/04, αξζ 8). 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

 Η θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ 

αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΤΑ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ 

αλαγθώλ (δηακνλή – δηαηξνθή). 
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Πςποζβεζηικό Σώμα 

 Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) 

εθόζνλ ζπγθιεζεί. 

Α2. Πςποζβεζηικό Σώμα (Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 

Α2α. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

 Οξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηε 

δαζνππξόζβεζε θνξέσλ ζηελ νπνία πξνεδξεύεη ν εθάζηνηε πνιηηηθόο πξντζηάκελνο 

(Τπνπξγόο θιπ) θαη ζηελ νπνία ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε 

ηεο εξρόκελεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ε δέζκεπζε ησλ απνθάζεσλ ηζρύεη 

από ηελ επηθύξσζή ηνπο από ηα αξκόδηα Γεληθά Δπηηειεία (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, 

αξζ.2). 

 Σξνπνπνίεζε, αλαβάζκηζε ή έθδνζε λέσλ ππξνζβεζηηθώλ θαλνληζκώλ θαη δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ εάλ απηό απαηηείηαη (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999, αξζ.3). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθό επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ΤΔΘΑ θαη ηα αξκόδηα επηηειεία γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ απαηηήζεσλ ζε ελαέξηα θαη επίγεηα κέζα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ 

δαζνππξόζβεζεο (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.3). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο 

γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηε ζύληαμε ηνπηθώλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ γηα ηελ άκεζε 

αλαγγειία (νξγάλσζε ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο) θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/199, αξζ.3). 

Α2β. Σςμβούλιο Δπιηελικού Σσεδιαζμού 

ρεδηάδεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηώλ (Ν.3511/2006, αξζ.7, 

ΦΔΚ 258 Α΄). 
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Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ (Πςποζβεζηικού Σώμαηορ) 

 Δμαζθάιηζε ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πληνληζηηθνύ Κέληξνπ 

Γαζνππξόζβεζεο (ΚΔΓ.) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, όπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Απόθαζε Αξρεγνύ Π..20367 νηθ.Φ.109.1/2007 (ΦΔΚ 695 Β΄). 

 Γηαζπνξά ησλ ελαέξησλ κέζσλ ζε Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξόκηα. 

 Πξνγξακκαηηζκόο ησλ ελαέξησλ επηηεξήζεσλ 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ 

 Οη θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο ΠΤ Ννκώλ, κε βάζε ηηο εγθύθιηεο δηαηαγέο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ 

Π πξνρσξνύλ κέρξη ηέινπο Μαξηίνπ θάζε έηνπο ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

ηνπο ρεδίσλ ηνπο (ρέδηα Δπέκβαζεο) γηα ηελ άκεζε αλαγγειία θαη θαηαζηνιή ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Σα ζρέδηα απηά ηα θνηλνπνηνύλ ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ κε ζθνπό απηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελαξκόληζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρεδίσλ ηνπο, θαζώο θαη ζηηο νηθείεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο πξνο ελεκέξσζή ηνπο 

(ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 αξζ.3, ΤΑ 1299/2003 θεθ. 5, ζει. 5822). 

 Θέηνπλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, ην κεραληζκό 

ππξνπξνζηαζίαο έηζη ώζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλόο γηα άκεζε επέκβαζε (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 Δμαζθαιίδνπλ ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο Φνξείο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ απηνύ δηνηθεηηθνύ επηπέδνπ (Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ), Αζηπλνκηθέο Γ/λεηο Ννκώλ θαη Σκήκαηα απηώλ, ΔΚΑΒ θιπ) πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δαζνππξόζβεζε (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 Οξγαλώλνπλ ζύζηεκα αλαγγειίαο ππαίζξησλ ππξθαγηώλ κε ηε ζηειέρσζε ησλ αλαγθαίσλ 

παξαηεξεηεξίσλ – ππξνθπιαθίσλ θαη θαηάιιειε δηαζπνξά ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

ελαέξησλ κέζσλ ηεο Τπεξεζίαο (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.3, παξ. 2). 

 Λακβάλνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξνπ 23 έσο 37 πιελ ηνπ 35 

ηνπ Ν.998/1979, κέηξα (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηέρνπλ κε ππξνζβεζηηθό πξνζσπηθό ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ 

πεξηπόισλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηνρή ζηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ (ΟΠΠ) θαη ζηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα ησλ Γήκσλ, θαζώο επίζεο θαη 

ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

Σν Π θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ζέηεη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, εληζρύεη θαη αλακνξθώλεη, 

θαηά ηόπνπο, ην κεραληζκό ππξνπξνζηαζίαο (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3 παξ 2). 

 Δμαζθαιίδεη ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηηο άιινπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δαζνππξόζβεζε (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3 παξ.2). 

 Ο βαζκόο εηνηκόηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ πξνζαξκόδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν 

ζρεδηαζκό (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3, παξ.6). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π εθδίδεη δηαηαγή πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηε ιήςε 

πξόζζεησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηηο εκέξεο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο όπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη θαη έρνπλ θαζνξηζηεί ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα. 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π εγθξίλεη ηε κεηαζηάζκεπζε ησλ κηζζσκέλσλ ελαεξίσλ κέζσλ αλάινγα κε 

ηνλ πξνβιεπόκελν δείθηε επηθηλδπλόηεηαο (Απνθ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ. 19). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ 

 Καζνξίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αηηνύκελσλ πεξηπνιηώλ ελαέξηαο επηηήξεζεο πνπ 

πξνηείλνληαη από ηηο Πεξ/θέο Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ κε βάζε ηε γεληθόηεξε 

εθηίκεζε θαη ην δείθηε επηθηλδπλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ 

ππξθαγηάο  γηα θάζε πεξηνρή (Απ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.19 παξ.10). 

 Καηόπηλ εληνιήο ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Π ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαζηάζκεπζε ησλ 

κηζζσκέλσλ ελαεξίσλ κέζσλ αλάινγα κε ηνλ δείθηε επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ επόκελε κέξα 

(Απ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.16 παξ.4, αξζ.19 παξ.12). 

 Ο Αμησκαηηθόο Δπηρεηξήζεσλ ελεκεξώλεη ηνλ πξντζηάκελν ΚΔΓ γηα ηελ άξζε θαη εθαξκνγή 

δεύηεξνπ ζηαδίνπ επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν δείθηε 

επηθηλδπλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο  γηα θάζε 

πεξηνρή (Απ. 20367Φ.109.1/2007). 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ 

Οη θαηά ηόπνπο ΠΤ ζέηνπλ ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, εληζρύνπλ θαη αλακνξθώλνπλ ην 

κεραληζκό ππξνπξνζηαζίαο βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Π.. (ΚΤΑ 12030Φ.109.1./1999, αξζ.3). 
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 Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Πςποζβεζηικό Σώμα 

Α2α. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π ελεκεξώλεηαη από ην Γηνηθεηή ηνπ 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ θαη δίλεη εληνιή 

απνγείσζεο γηα ηα ελαέξηα κέζα ηεο ρώξαο γηα δαζνππξόζβεζε (Απόθ. 20367Φ.109.1/2007 

αξζ. 18). 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π ζπγθαιεί ην πκβνύιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πνπ κεηαμύ άιισλ παξέρεη 

θαηεπζύλζεηο επηρεηξεζηαθήο ηαθηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαη ζνβαξώλ 

ζπκβάλησλ (Ν. 3511/2006, αξζ.7, ΦΔΚ 258 Α’)  

Α2β. Σςμβούλιο Γιασείπιζηρ Κπίζεων 

πγθαιείηαη από ηνλ Αξρεγό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζε έθηαθηα θαη ζνβαξά ζπκβάληα 

γηα ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή πνπ επηβάιιεηαη λα 

αθνινπζήζνπλ νη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο (Ν.3511/2006, αξζ. 7, ΦΔΚ 258 η. Α΄). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ 

 Έρεη ηελ επζύλε δηαρείξηζεο θαη απνζηνιήο ησλ δηαηηζέκελσλ εζληθώλ θαη κηζζσκέλσλ 

ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηάζβεζε (Απνθ. 

20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Καζνξίδεη ηε δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ γηα ηελ απνζηνιή κεηαθνξά πεδνπόξσλ ηκεκάησλ 

ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο (Απνθ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζε ηεο εγεζίαο ηνπ Π (αξζ. 18, 

Απνθ. 20367Φ.109.1/2007). 

 Μεηά από έγθξηζε ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Π δίλεηαη εληνιή γηα κεηαθίλεζε ησλ ελαέξησλ κέζσλ 

όηαλ κεηέρνπλ ζε επηρείξεζε θαηάζβεζεο κέρξη ην ηειεπηαίν θσο ηεο εκέξαο (Απνθ. 

20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Δλεκεξώλεη ηα ΜΜΔ γηα ηα ζνβαξά ζπκβάληα πνπ εθδειώλνληαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

(Απνθ. 34542Φ.109.1/1996, αξζ.1). 

 Γηαβηβάδεη ακέζσο ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ΠΤ ηηο θιήζεηο απ’ όιε ηελ επηθξάηεηα γηα 

ηνπηθά ζπκβάληα πξνο αληηκεηώπηζή ηνπο (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996, αξζ.1). 

 πληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 

εγεζίαο ηνπ ώκαηνο, γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο πνπ εθδειώλνληαη ζε όιε ηελ 
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επηθξάηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

Π.Τ. (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996). 

 Έρεη ηνλ επηρεηξεζηαθό έιεγρν γηα ηα ζπκβάληα πνπ εθδειώλνληαη ζηνλ ηνκέα επζύλεο ησλ 

Γηνηθήζεσλ Π.Τ. Αζήλαο θαη Πεηξαηά. (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996). 

 Δλεκεξώλεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο (Απνθ. 

34542Φ.109.1/1996). 

 Γηαηππώλεη αίηεκα πξνο ηελ Γ.Γ.Π.Π. γηα δηεζλή ζπλδξνκή. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Πςποζβεζηική Υπηπεζία ή Κλιμάκιο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Σν Π δηαζέηνληαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν κεραληζκό επηηήξεζεο θαη κεραληζκό 

ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ (θέληξα) από άιινπο θνξείο θαη απινύο πνιίηεο ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ ζην ύπαηζξν. ηε ζπλέρεηα 

επηβεβαηώλεη απηέο κε ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ πιεζηέζηεξσλ δηαζέζηκσλ ππξνζβεζηηθώλ 

δπλάκεσλ ζύκθσλα κε ηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπ ρέδηα θαη πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο 

(ΚΤΑ 12030Φ.109.1./1999, αξζ.1 θαη 3):  

 Άκεζε αλαρώξεζε ηνπ επηθεθαιήο  ησλ Ππξ/θώλ Γπλάκεσλ γηα ην ρώξν ηνπ 

ζπκβάληνο. 

 Δλεκέξσζε ηεο ακέζσο πξντζηάκελεο ΠΤ, ηνπ ΠΔΚ θαη ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Η Π.Τ ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ηελ αξκόδηα αζηπλνκηθή αξρή, ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ηε 

Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ην ηνπηθό παξάξηεκα 

ηνπ ΔΚΑΒ, ηελ ηνπηθή κνλάδα πγείαο (Κέληξν Τγείαο θ.α.) ην αξκόδην ηνπηθό παξάξηεκα ηεο 

ΓΔΗ, θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηελ αξκόδηα ηνπηθή 

αξραηνινγηθή ππεξεζία, θαηαζθελώζεηο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

θνξέα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζηα ηνπηθά επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ηεο Π.Τ. 

2ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Κινηηοποίηζη δςνάμεων 

- Απσική Δκηίμηζη Καηάζηαζηρ 

Σν ζηάδην απηό ζπλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή δπλάκεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζην 

ρώξν ηεο ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηεο θαη αξρηθή 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο από ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό κε ζθνπό ηελ απαηηνύκελε 

θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εκπινθή άιισλ 

θνξέσλ. 
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3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ επηιέγεη ην ζρέδην δξάζεσο ην νπνίν 

θαη πινπνηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε δπλάκεσλ θαηεπζύλνληαο θαη ζπληνλίδνληαο ην έξγν 

όισλ ησλ δπλάκεσλ ζην ρώξν πνπ έρεη εθδεισζεί ην επεηζόδην. 

 Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηάζεζε θαη ζπληνληζκό ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ην Π πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο απνηεινύλ επζύλε ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

 Η ζπλδξνκή ζε κέζα άιισλ θνξέσλ πνπ ζεζκηθά ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Π ζηελ 

θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαζνξίδεηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

 Η δηάζσζε θαη παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζε άηνκα ησλ νπνίσλ απεηιείηαη ή εθηίζεηαη 

ζε θίλδπλν ε δσή θαη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα απνηειεί επζύλε ηνπ Π (Ν. 3511/2006 

αξζ.2). 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π, εθόζνλ απαηηείηαη, εηζεγείηαη ζην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη 

(Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο (ή εμνπζηνδνηεκέλνο αξκόδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο), Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηελ 

πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ εθθέλσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ  

(«Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο 

από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄). 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ έρεη ηελ επζύλε ελεκέξσζεο ηεο 

θνηλήο γλώκεο όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε κηαο ππξθαγηάο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ από 

ηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο (ΚΤΑ 12030Φ109.1/1999, αξζ.1). 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ ζπλερίδεη ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο 

ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. ην ζηάδην απηό ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ, ηεο δηαζπνξάο 

θαη ηνπ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ ππξόζβεζεο έρεη θαηαζβεζηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο ππξθαγηάο (νξηνζέηεζε ηεο πεξηκέηξνπ) θαη δελ αλακέλεηαη κεγάιε αύμεζε 

ηεο θακέλεο έθηαζεο. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: ‘Δλεγσορ – Φύλαξη 

Η ΠΤ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο νπνίαο έιαβε ρώξα ε ππξθαγηά είλαη ππεύζπλε γηα ηε θύιαμε 

ηεο θακέλεο έθηαζεο από θηλδύλνπο αλαδσπύξσζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή απνηξνπή ηνπ 

θηλδύλνπ απηνύ. 

Έρεη ηελ επζύλε πεξηθξνύξεζεο θαη δηαθύιαμεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή 

απεηιήζεθε από ππξθαγηέο κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά όξγαλα ή ηνπο θαηόρνπο 

ηνπο (Ν. 3511/2006, αξζ.2). 
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Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ, δίλεη εληνιή γηα απνθιηκάθσζε 

θηλεηνπνίεζεο ησλ πόξσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ ζπλέδξακαλ ζην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο κε δηάθνξα κέζα. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ καηάζβεζη 

Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ απνθαζίδεη ηε ιήμε ζπκβάληνο θαη 

ηελ αλαθνηλώλεη ζε όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππξθαγηάο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνθιηκάθσζε θαη απνρώξεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ γηα ηελ θαηάζβεζε 

θαη γηα ηε θύιαμε δπλακηθνύ θαη κέζσλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ απνθαζίδεη γηα: 

α) ηε δηαθύιαμε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηηο 

αξκόδηεο αλαθξηηηθέο αξρέο ηνπ Π,  

β) ηελ πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από 

δαζηθέο ππξθαγηέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά όξγαλα ή ηνπο θαηόρνπο ηνπο, θαη  

γ) ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Π πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Δλληνική Αζηςνομία 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Έθδνζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δηαηαγώλ θαη ζπληνληζηηθώλ νδεγηώλ, κε βάζε ηελ απνζηνιή 

ηνπ όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, 

Ν.2800/2000, Ν.3013/2002, Ν.3613/2007), πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηε 

δξνκνιόγεζε δξάζεσλ κε ζθνπό ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηνπο κε ηνπο ππόινηπνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά (Παξάξηεκα  Πίλαθαο 

Ρόισλ & αξκνδηνηήησλ). 

 ύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπεη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ 

ηεο ΔΛΑ γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δμαζθάιηζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ θαη δηάζεζε 

απηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ απνζεκάησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ  

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη 

θαηαιιειόηεηα απηώλ  

 Δμεύξεζε θαη θαηαγξαθή θαηάιιεισλ ρώξσλ δηαζπνξάο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πθηζηάκελα 

θηίξηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΔΛΑ θξηζνύλ ιόγσ δαζηθήο ππξθαγηάο αθαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλερήο θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 πκκεηέρεη ζε αζθήζεηο (επί ράξηνπ –πξαγκαηηθέο ) πνπ δηνξγαλώλνληαη είηε κε κέξηκλα  ηεο 

ΓΓΠΠ, είηε κε κέξηκλα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.  

 Γηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ  (αξζ.9Β, Π.Γ. 99/27-7-2009, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην Π.Γ. 26/8-4-2011 ΦΔΚ75/11-4-2001). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων  

 Σεξεί αληίγξαθν Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ -Μλεκνλίνπ θαη ινηπώλ δηαηαγώλ Α.Δ.Α., ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  
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 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη ζ' απηέο εληνιέο ηεο 

Ηγεζίαο. 

 Γηαζπλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη θεληξηθά κε ηα αληίζηνηρα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

Φνξέσλ θαη Αξρώλ, ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Υώξαο.  

Β2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Γιεύθςνζη Γενικήρ Αζηςνόμεςζηρ /Τμήμα 

Δπισειπηζιακού Σσεδιαζμού  και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 

 Λακβάλεη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο από ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη κεξηκλά γηα ηε 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ Τπεξεζηώλ/Α.Δ.Α. 

Β3. Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Αηηικήρ & Θεζζαλονίκηρ και Γιεςθύνζειρ 

αςηών- Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Πεπιθέπειαρ και Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ 

αςηών.   

Οη Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο θαη Γηεπζύλζεηο απηώλ, θαζώο 

θαη νη  Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο Πεξηθέξεηαο θαη Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο απηώλ 

πινπνηνύλ ηηο δηαηαγέο ηνπ Αξρεγείνπ  θαη  κεξηκλνύλ γηα ην ζπληνληζκό ησλ ππεξεζηώλ 

αξκνδηόηεηάο ηνπο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ελεξγνύλ γηα ηα αθόινπζα: 

 πληάζζνπλ – επηθαηξνπνηνύλ ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ, πξνζαξκνζκέλα ζε ηνπηθό επίπεδν 

πνπ πξνβιέπνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπο κε ζθνπό ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δμαζθαιίδνπλ  επηθνηλσλία κε ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

 Γηαρεηξίδνληαη θαη θαηαλέκνπλ ηα  πιηθά θαη εθόδηα. 

 Σεξνύλ επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία  ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ 

– κέζσλ) θαη κεξηκλνύλ γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ. 

 Μεξηκλνύλ γηα ηελ εμεύξεζε θαη θαηαγξαθή θαηάιιεισλ ρώξσλ δηαζπνξάο ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα πθηζηάκελα θηίξηα ππεξεζηώλ ηνπο θξηζνύλ ιόγσ δαζηθήο ππξθαγηάο αθαηάιιεια. 

 πκκεηέρνπλ ζε αζθήζεηο (επί ράξηνπ –πξαγκαηηθέο ) πνπ δηνξγαλώλνληαη είηε κε κέξηκλα  

ηεο ΓΓΠΠ, είηε κε κέξηκλα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.  

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 
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 πλερήο εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

κλεκνλίνπ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ –κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ 

(δηαηήξεζε – ζπληήξεζε ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ). 

 πκκεηνρή κε αζηπλνκηθό πξνζσπηθό ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ 

κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ. (αξζ. 4 ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηνρή ζηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ (ΟΠΠ) θαη ζηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα ησλ Γήκσλ, θαζώο επίζεο θαη 

ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ  

Σν Αξρεγείν ηεο ΔΛΑ εθδίδεη δηαηαγέο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 

εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ  πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί – δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα 

ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην βαζηδόκελν ζηε ζπιινγή θαη εθηίκεζε 

πιεξνθνξηώλ αξκνδηόηεηαο ΔΛΑ θαη ζην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. Δπίζεο, 

εθδίδεη δηαηαγέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε 

ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπληνληζηηθώλ νξγάλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων 

 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη ζε απηέο εληνιέο ηεο 

Ηγεζίαο.  

 Δλεκεξώλεη ηελ Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε επηθείκελν θίλδπλν εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, αλαθνξηθά 

κε επηθείκελν θίλδπλν εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ απηό λα δηακνξθώζεη 

έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

 Γηαζπλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη θεληξηθά κε ηα αληίζηνηρα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

Φνξέσλ θαη Αξρώλ, γηα ηε ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε επηθείκελνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

Β2. Απσηγείο Δλληνικήρ/ Αζηςνομίαρ Γιεύθςνζη Γενικήρ Αζηςνόμεςζηρ/ Τμήμα 

Δπισειπηζιακού Σσεδιαζμού  και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 

 Παξέρεη, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ θαη Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, θαηεπζύλζεηο γηα 

εηνηκόηεηα αληηκεηώπηζεο επηθείκελνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα 

θαη κε εληνιέο ηεο Ηγεζίαο.  

 Λακβάλεη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο από ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη ην ηδηαίηεξν 

πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα απμεκέλε εηνηκόηεηα, όπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ζην 

Γηάγξακκα Ρνήο ΓΡ0, ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

Τπεξεζηώλ/Α.Δ.Α. 
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Β3. Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Αηηικήρ & Θεζζαλονίκηρ και Γιεςθύνζειρ 

αςηών- Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Πεπιθέπειαρ και Αζηςνομικέρ 

Γιεςθύνζειρ αςηών.   

 Θέηνπλ ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο ηνπο ζε εηνηκόηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, κε βάζε ηε ζπιινγή θαη εθηίκεζε 

πιεξνθνξηώλ δηθαηνδνζίαο ΔΛΑ θαη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. 

 πληνλίδνληαη κε όιεο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ηπρόλ άιινπο 

θνξείο πνπ ελεξγνύλ θύξηα ή ππνζηεξηθηηθά 

 Δλεξγνπνηνύλ ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα 

πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ θαη ΣΟ), θαζώο επίζεο θαη ζηα 

πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

 Πξνζαξκόδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε 

απηήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

Θέηνπλ ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο ηνπο ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ 

εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Δλεξγνπνηεί, εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζύκθσλα θαη κε ην 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθώλ – Κξίζεσλ αξκνδηόηεηαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππό ηελ 

θσδηθή νλνκαζία «ΠΟΛΤΓΔΤΚΗ», ην πκβνύιην Δπηηειηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηεί ε αληαπόθξηζε ηεο ΔΛΑ θαη ε δηάζεζε απμεκέλσλ 

ππεξεζηαθώλ πόξσλ (αξζ. 13, Ν.2800/2000) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Κηλεηνπνηεί άκεζα θαη δξαζηεξηνπνηεί όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηώλ θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή 

θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζην έξγν ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα 

εμαζθάιηζε άκεζεο, έγθπξεο θαη ζπλερνύο ελεκέξσζεο αξκνδίσο ώζηε λα ιεθζνύλ ηα 

ελδεηθλπόκελα κέηξα (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ). 

 Δλεξγνπνηεί ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα 

πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ θαη ΣΟ) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 

έγγξαθν ΔΛΑ), θαζώο επίζεο θαη ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. 

 Δθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν 

ΔΛΑ)  

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων  

 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη εληνιέο ηεο Ηγεζίαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ θαη Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, θαηεπζύλζεηο γηα ηελ 

θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ εθδεισζεηζώλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζύκθσλα θαη κε εληνιέο ηεο Ηγεζίαο.  

 Δλεκεξώλεη ηελ Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  
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 Παξέρεη ζπλδξνκή ζηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, θαζώο θαη ζην 

Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα πληνληζηηθά Κέληξα άιισλ Τπνπξγείνπ γηα ζπληνληζκέλε 

αληηκεηώπηζε εθδεισζεηζώλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, αλαθνξηθά 

κε ηελ εθδήισζε -αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώλεη έγθαηξα 

ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

 

Β2. Απσηγείο Δλληνικήρ/ Αζηςνομίαρ Γιεύθςνζη Γενικήρ Αζηςνόμεςζηρ/ Τμήμα 

Δπισειπηζιακού Σσεδιαζμού  και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 

 Παξέρεη, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ θαη Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, θαηεπζύλζεηο γηα ηελ 

θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ εθδεισζεηζώλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζύκθσλα θαη κε εληνιέο ηεο Ηγεζίαο. 

 

Β3 Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Αηηικήρ & Θεζζαλονίκηρ και Γιεςθύνζειρ 

αςηών- Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Πεπιθέπειαρ και Αζηςνομικέρ 

Γιεςθύνζειρ αςηών.   

 Κηλεηνπνηνύλ θαη δξαζηεξηνπνηνύλ ην πξνζσπηθό ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη 

παξέρνπλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζην έξγν ησλ 

εκπιεθόκελσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο 

ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο 

(5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ).  

 πλεξγάδνληαη κε όιεο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ηπρόλ άιινπο 

θνξείο / ππεξεζίεο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Γηαζέηνπλ ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα 

πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ θαη ΣΟ) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 

έγγξαθν ΔΛΑ), θαζώο επίζεο θαη ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

 Δθδίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε απηήο εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ) 
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Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Μόιηο αληηιεθζνύλ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ελεξγνύλ απηαπάγγειηα ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο κε δηθνύο ηεο πόξνπο ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο Αξρέο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ). 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

Η Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκκεηέρεη κε ηηο δπλάκεηο ηεο ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο θαηά ηα 

αθόινπζα: 

 πκκεηέρεη κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηξνραίαο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ (αζζελνθόξσλ, νρεκάησλ ΟΣΑ, 

θιπ) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζηνιή. 

 Πξνβαίλεη ζηελ νξηνζέηεζε (δώλε απνθιεηζκνύ) ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο πξνο άκεζε  

επέκβαζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ. 

 Δθηξέπεη ηε ξνή θπθινθνξίαο ησλ ινηπώλ νρεκάησλ πξνο απνθπγή εγθισβηζκνύ ηνπο ζηελ 

ππξθαγηά. 

 Λακβάλεη κέηξα ηξνραίαο ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη επξύηεξα ώζηε λα κε 

δεκηνπξγεζεί θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ιόγσ απμεκέλεο θίλεζεο, παληθνύ, ηπρόλ δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ θιπ. 

 πκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ όηαλ απηή ιεθζεί από ηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

Πεξηθεξεηάξρεο (ή εμνπζηνδνηεκέλνο αξκόδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο), Γήκαξρνο). 

 Δλεξγεί ζηα πιαίζηα δηθαηνδνζίαο ηεο, όηη επηβάιιεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεγέλησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκόδηεο Αξρέο θαη Φνξείο. 

 Λακβάλεη κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή. 

 Ο επηθεθαιήο ηεο ΔΛΑ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ 

επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Π θαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ πξντζηάκελε ππεξεζία ηνπ. 

 Κιηκαθώλεη αλαιόγσο ηεο εμέιημεο ηεο ππξθαγηάο βάζεη ηνπ εηδηθνύ ρεδίνπ ηεο.  

 Δλεκεξώλεη ακέζσο ην ΚΔΠΠ/ ΓΓΠΠ ηειεθσληθά θαη κε ζπλνπηηθή αλαθνξά. 

 Δλεκεξώλεη ζπλερώο ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπο. 
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 πκκεηέρεη αλαιόγσο ηνπ επίπεδνπ ζπληνληζκνύ ζηα ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη 

ζηα ΝΟ ησλ Γήκσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

 Λακβάλεη κέηξα πξόιεςεο – απνηξνπήο ηέιεζεο ή δεκηνπξγίαο άιισλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ, 

εγγύο ή επξύηεξα ηνπ ρώξνπ εθδήισζεο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Αλαιόγσο ηεο εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π γίλεηαη άξζε ησλ κέηξσλ 

ηξνραίαο από ηελ ΔΛΑ. 

 Λακβάλνπλ όπσο θαη ζην 3ν ζηάδην κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 

ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη ζηνπο 

ρώξνπο ππνδνρήο ηνπο. 

 Παξέρνπλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πόξνπο ηνπο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζην έξγν ησλ 

αξκνδίσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο αξσγήο ζηνπο 

πιεγέληεο θαη ηδίσο α) ζηε δηάζσζε πεξίζαιςε θαη παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ, β) ζηελ 

πεξηζπιινγή ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία, γ) ζηε δηαλνκή ηξνθίκσλ 

ηκαηηζκνύ θαη άιισλ πιηθώλ. 

 πλδξάκνπλ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην έξγν ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκάησλ εθ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, εθόζνλ απηό θξηζεί αξκνδίσο 

αλαγθαίν ιόγσ ηεο κε επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ηνύην ζρεηηθώλ πόξσλ. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

 Καηόπηλ ηεο εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ γίλεηαη 

άξζε ησλ κέηξσλ ηξνραίαο από ηελ ΔΛΑ. 

 Λακβάλνπλ όπσο θαη ζηα ζηάδηα 3 θαη 4 κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη ζηνπο 

ρώξνπο ππνδνρήο ηνπο. 

 Παξέρνπλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πόξνπο ηνπο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζην έξγν ησλ 

αξκνδίσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο αξσγήο ζηνπο 

πιεγέληεο θαη ηδίσο α) ζηε δηάζσζε πεξίζαιςε θαη παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ, β) ζηελ 

πεξηζπιινγή ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία, γ) ζηε δηαλνκή ηξνθίκσλ 

ηκαηηζκνύ θαη άιισλ πιηθώλ. 

 πλδξάκνπλ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην έξγν ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκάησλ εθ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, εθόζνλ απηό θξηζεί αξκνδίσο 

αλαγθαίν ιόγσ ηεο κε επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ηνύην ζρεηηθώλ πόξσλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Πιήξεο απνθιηκάθσζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ κεηά ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Απσηγείο Δλληνικήρ 

Δθδίδεη δηαηαγέο θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε εθαξκνγήο απηώλ , κε ζθνπό ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο ζηελ πιεγείζα πεξηνρή , ηελ εκπέδσζε αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θαηαγξαθή – απνηίκεζε ηεο αζηπλνκηθήο εηνηκόηεηαο –

αληαπόθξηζεο. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1.. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων  

 πλεξγάδεηαη θαη ππνζηεξίδεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζε ζέκαηα ζπλεπεηώλ -απσιεηώλ, ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπλέπεηεο -απώιεηεο έλεθα ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη 

έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

Β2. Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Αηηικήρ & Θεζζαλονίκηρ και Γιεςθύνζειρ 

αςηών- Γενικέρ Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Πεπιθέπειαρ και Αζηςνομικέρ 

Γιεςθύνζειρ αςηών.   

Τινπνηνύλ ηηο  δηαηαγέο ηνπ Αξρεγείνπ θαη παξαθνινπζνύλ  ηελ πινπνίεζε εθαξκνγήο 

απηώλ, κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο ζηελ πιεγείζα πεξηνρή , ηελ εκπέδσζε 

αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θαηαγξαθή – απνηίκεζε ηεο αζηπλνκηθήο 

εηνηκόηεηαο –αληαπόθξηζεο. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

 Πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από δαζηθέο 

ππξθαγηέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο θαηόρνπο ηνπο, θαη  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο ΔΛΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Λιμενικό Σώμα – Δλληνική Ακηοθςλακή 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα – Δλληνική Ακηοθςλακή 

 Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εθδίδεη δηαηαγέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη ηηο ηνπηθέο Ληκεληθέο Αξρέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο 

εηνηκόηεηαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν, όπσο: 

 ιήςε κέηξσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πδξνιεςίαο από ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε πξνο 

απνθπγή αηπρεκάησλ 

 δηεπθόιπλζε ηεο από ζαιάζζεο κεηαθνξάο πεδνπόξσλ ηκεκάησλ ή θαη νρεκάησλ 

ηνπ ΠΣ θαζώο θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ. 

 άκεζε ελεκέξσζε από ηα πεξηπνιηθά ζθάθε θαη νρήκαηα πξνο ην ζάιακν 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ππξθαγηάο 

 ζπκβνιή ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ από λεζηά θαη παξάθηηεο 

πεξηνρέο, θαη  

 δηάζσζε πιεξσκάησλ αεξνζθαθώλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Εμαζθαιίδεη κέζα γηα ελαέξηα επηηήξεζε ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα Ελαέξηαο 

Επηηήξεζεο Δαζηθώλ Εθηάζεσλ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ην νπνίν εθπνλείηαη από ην ΓΕΑ 

(ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

 Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία κε ηα αληίζηνηρα 

Επηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο 

 Τήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ – κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ. 
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Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

 Εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ην Αξρεγείν ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 Τήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ –κέζσλ θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ 

(δηαηήξεζε – ζπληήξεζε ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ). 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα – Δλληνική Ακηοθςλακή 

Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εθδίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ  πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί – 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην, 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

 Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δηαζέηεη κέζα, κεηά από ζπλελλόεζε κε ην 

Ππξνζβεζηηθό Σώκα, γηα ελαέξηα επηηήξεζε ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα 

Ελαέξηαο Επηηήξεζεο Δαζηθώλ Εθηάζεσλ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ην νπνίν εθπνλείηαη από 

ην ΓΕΑ. 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

 Εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ην Αξρεγείν ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα– Δλληνική Ακηοθςλακή 

 Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο 

Υπεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

 Κηλεηνπνηεί άκεζα θαη δξαζηεξηνπνηεί όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 

παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζην έξγν ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, επί ζεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

 ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη πιεξνθνξία ή αλαθνξά από πινία/ ζθάθε ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή άιια 

παξαπιένληα γηα ππξθαγηά ζε δαζηθή πεξηνρή, ελεκεξώλεη άκεζα Π.Σ., Γ.Γ.Π.Π. θαη ηελ 

ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή . 

 παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θαη παξέρεη ηα 

αλαγθαία κέζα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ α) ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη β) 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηα αληίζηνηρα Επηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο 

 εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ζύκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε απηήο, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

 ζε πεξηπηώζεηο πδξνιεςίαο από ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε, ελεκεξώλεη άκεζα ηελ θαηά 

ηόπνπο Ληκεληθή Αξρή γηα ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο επξύηεξεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο θαη εηνηκόηεηαο πισηώλ κέζσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ γηα παξνρή βνήζεηαο ζηα 

αεξνζθάθε εθόζνλ απαηηεζεί. 
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Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

 Τα πιεξώκαηα ησλ πισηώλ κέζσλ θαζώο θαη ησλ ελαέξησλ πεξηπόισλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κόιηο 

αληηιεθζνύλ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή θαη ην 

Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη πιεξνθνξία ή αλαθνξά ζηε Ληκεληθή Αξρή από πινία/ ζθάθε 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή άιια παξαπιένληα, γηα ππξθαγηά ζε δαζηθή πεξηνρή, ελεκεξώλεη άκεζα ηελ θαηά 

ηόπνπο Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη ην ΚΕΠΙΦ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ .  

 ζε πεξίπησζε πνπ ε δαζηθή ππξθαγηά επεξεάδεη άκεζα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ιηκεληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή θξίζηκσλ ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αλαθέξεη άκεζα ζην 

ΚΕΠΙΦ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ γηα ιήςε πξόζζεησλ νδεγηώλ. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Λακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ αεξνζθαθώλ ζηηο πεξηνρέο πδξνιεςίαο θαη ζέηνπλ ζε εηνηκόηεηα πιεζίνλ ηεο 

πεξηνρήο ηα πισηά κέζα ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ γηα παξνρή βνήζεηαο ζηα αεξνζθάθε εθόζνλ 

απαηηεζεί. 

 Παξέρνπλ άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη άιισλ 

θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ, όηαλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε πινία/πισηά 

κέζα πξνο ή από ηηο πεξηνρέο ησλ ππξθαγηώλ. 

 Σπκκεηέρνπλ ζηνλ απεγθισβηζκό αηόκσλ δηα ζαιάζζεο, ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σπλδξάκνπλ ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εθόζνλ ιεθζεί ε απόθαζε από ηα 

αξκόδηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο (ή εμνπζηνδνηεκέλνο αξκόδηνο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο), Δήκαξρνο) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

 Σπκκεηέρνπλ αλαιόγσο ηνπ επίπεδνπ ζπληνληζκνύ ζην ΣΟΠΠ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο  

θαη ζην ΣΤΟ ηνπ Δήκνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηα Σπληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθόζνλ 

πξνζθιεζνύλ. 

 Λακβάλνπλ ζηνλ ρώξν αξκνδηόηεηάο ηνπ, κέηξα πξόιεςεο – απνηξνπήο ηέιεζεο ή 

δεκηνπξγίαο άιισλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ, εγγύο ή επξύηεξα ηνπ ρώξνπ εθδήισζεο ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο. 
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4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Σπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ 3ν Σηάδην (όπνηα από 

απηά απαηηνύληαη), ελώ παξάιιεια, ζε ρεξζαίνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηαο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,  

εθαξκόδνπλ κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο . 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

 Σπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ 3ν Σηάδην (όπνηα από 

απηά απαηηνύληαη), ελώ παξάιιεια, ζε ρεξζαίνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηαο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 

εθαξκόδνπλ κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο . 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

 Παξέρνπλ άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη άιισλ 

θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ, όηαλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε πινία/πισηά 

από πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ ππξθαγηώλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη –Απωγή 

 Πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από δαζηθέο 

ππξθαγηέο, (εληόο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο 

θαηόρνπο ηνπο, θαη  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Υποσργείο Περιβάλλονηος, Ενέργειας, και Κλιμαηικής Αλλαγής1 

Φάζη 1η Σσνήθης εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποσργείο Περιβάλλονηος, Ενέργειας, και Κλιμαηικής Αλλαγής 

Α1α. Ειδική Γραμμαηεία Δαζών 

 Φξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάηωλ θαη έθδνζε θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ πξνο ηηο αξκόδηεο 

Δαζηθέο Υπεξεζίεο ηωλ Απνθεληξωκέλωλ Δηνηθήζεωλ γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπλεξγείωλ επηθπιαθήο θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ώξεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο κε ζθνπό ηελ 

πξνζηαζία δαζώλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 Έθδνζε θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππξνζβεζηηθό Σώκα, πξνο ηηο 

αξκόδηεο Δαζηθέο Υπεξεζίεο ηωλ Απνθεληξωκέλωλ Δηνηθήζεωλ γηα ηε ζπγθέληξωζε ηωλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (αξζ. 5, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 Σπιινγή ηωλ αλωηέξω ζηνηρείωλ, επεμεξγαζία θαη απνζηνιή ηνπο ζηε Επξωπαϊθή Έλωζε. 

 Δηάζεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, εθπξνζώπωλ ηεο ζην 199 

ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ (αξζ. 5, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999), θαζώο θαη ζην Κέληξν Επηρεηξήζεωλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 Εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Δαζνπξνζηαζίαο πνπ 

ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο δαζώλ παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ζηηο 

αξκόδηεο Δαζηθέο Υπεξεζίεο ηωλ Απνθεληξωκέλωλ Δηνηθήζεωλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. 

                                                           
1 Αληί ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ (ππαγωγή ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Αλάπηπμεο θαη 

Πξνζηαζίαο Δαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζην ΥΠΕΚΑ) 



Γεληθό ρέδην Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ  Πξνζζήθε Δ6: ΤΠΕΘΑ 

1 

 

Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ ΓΔΔΘΑ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ). 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Καη’ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 7 ηεο ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο κε ην 

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ζθνπό ηελ έθδνζε δηαηαγώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εμήο: 

 Δηάζεζε, δηαζπνξά θαη εηνηκόηεηα ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δαζνππξόζβεζεο. Η δηάζεζε-θαηαλνκή-εηνηκόηεηα ησλ αεξνζθαθώλ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο πξνζδηνξίδεηαη κε Δηαηαγή ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία. 

 Δηάζεζε ειηθνπηέξσλ κεηά από έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ γηα ην 

ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ θαηάζβεζεο ζε ζνβαξέο δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Οξγάλσζε ελαέξηαο επηηήξεζεο θαη ζπκκεηνρή κε κέζα θαη πξνζσπηθό ηνπ ΓΕΕΘΑ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξίπνισλ  

 Δηάζεζε θαηάιιεινπ πισηνύ κέζνπ γηα κεηαθνξά ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνύ ζε λεζηά. 

 ύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ΓΕΕΘΑ «Ξελνθξάηεο» θαη όπσο απηό εμεηδηθεύεηαη ζηελ 

Πξνζζήθε Ι, Παξάξηεκα Α, ην Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο δηα ηνπ ΓΕΕΘΑ πξνβαίλεη ζηα 

αθόινπζα: 

 πληάζζεη ην ζρέδηό ηνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 (Γεληθό ρέδην 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο») θαζνξίδνληαο ηνλ ηξόπν θαη ην κέγεζνο 

ζπκβνιήο (δηάζεζε πξνζσπηθνύ, κέζσλ, πιηθώλ εθνδίσλ θαη πξνώζεζή ηνπο ζηηο 

πιεγείζεο πεξηνρέο), ησλ ΓΕ θαη Μεηδόλσλ Επηρεηξεζηαθώλ ρεκαηηζκώλ ζηελ 

πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (ρέδην «Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, 

Πξνζζήθε «1», Παξάξηεκα «Α» Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

 πλδξάκεη, εθ’ όζνλ απηό δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Δηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζην έξγν αλάπηπμεο ππνδνκώλ (ρώξνη δηακνλήο 

θιπ) γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ. 

 Εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΘΚΕΠΙΥ 

 Δηαζέηεη όπνπ ππνρξενύηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, γηα 

ηε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο 

Ππξθαγηέο»). 

 Σν ΓΕΕΘΑ κέζσ ηνπ ΕΘΚΕΠΙΥ εθδίδεη δηαηαγέο κε ζπληνληζηηθέο νδεγίεο πξνο ηα Γεληθά 

Επηηειεία, ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο θαη ηηο θαηά ηόπνπο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο γηα ηε 
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ιήςε, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ην 

εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ (ρέδην 

ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ/ΓΕΕΘΑ Δαζ. Ππξθαγηέο, Παξάξηεκα). 

Η γεληθή απνζηνιή θαη νη δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλεη ην ΓΕΕΘΑ θαζώο θαη ηα Γεληθά Επηηειεία 

θαη νη Μείδνλεο ρεκαηηζκνί, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ 

Αλαγθώλ Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ 15/11/2005. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΘΚΔΠΙΦ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ, ΓΔΣ, ΓΔΝ) 

 Εμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηα αληίζηνηρα Επηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο.  

 πγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ζην ΕΘΚΕΠΙΥ, ζηα Κέληξα Επηρεηξήζεσλ ΓΕ-ΓΕΝ-ΓΕΑ θαη 

Αίζνπζεο Επηρεηξήζεσλ ησλ Μεηδόλσλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεκαηηζκώλ, νκάδσλ Εθηάθησλ 

Αλαγθώλ γηα ζπληνληζκό ελεξγεηώλ θαη ελεκέξσζε ηεξαξρίαο («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. 

Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Σηπαηιωηικέρ μονάδερ 

 Λακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθηέιεζε βνιώλ ζύκθσλα κε ηηο εγθύθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ. 

 Εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ηξαηησηηθνύ Δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο ή εθπξνζώπνπ ηνπ ζην 

ΟΠΠ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο θαη ζην ΣΟ ησλ Δήκσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηα 

πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθόζνλ πξνζθιεζνύλ. 

 Εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ κε βάζε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία θαη 

ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο. 

 Εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ ελαέξηα επηηήξεζε κε κέζα ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ζύκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο ζπληνληζηηθέο νδεγίεο δίλνληαη από ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά 

Επηηειεία θαη ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ ΓΔΔΘΑ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Δηαζέηεη, όπνπ πξνβιέπηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, πξόζζεην πξνζσπηθό θαη κέζα 

πξνο ελίζρπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ην εκεξήζην δειηίν 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ Γ.Γ.Π.Π. θαη ηελ αλάινγε ιήςε 

ζρεηηθνύ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΔΘΚΔΠΙΦ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ, ΓΔΝ, ΓΔΣ) 

 Σν ΕΘΚΕΠΙΥΓΕΕΘΑ θαη ηα Κέληξα Επηρεηξήζεσλ ΓΕ-ΓΕΝ-ΓΕΑ εθαξκόδνπλ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηαγέο γηα ηελ αύμεζε ησλ κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ θαη ηελ ελαέξηα επηηήξεζε. 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Σηπαηιωηικέρ μονάδερ 

 Λακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθηέιεζε βνιώλ ζύκθσλα κε ηηο εγθύθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ. 

 Εθαξκόδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο γηα ηε ιήςε, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, ησλ 

ελδεηθλπόκελσλ πξόζζεησλ κέηξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ην εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο 

θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ Γ.Δ.ΔΘ.Α 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Θέηεη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην «Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο», κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρεη εθδνζεί αληίζηνηρε απόθαζε από ην αξκόδην επίπεδν. 

 ε πεξίπησζε γεληθήο θαηαζηξνθήο ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ηα Γεληθά Επηηειεία θαη ηνπο 

Μείδνλεο Επηρεηξεζηαθνύο ρεκαηηζκνύο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ ζρεδίνπ θαη 

αζθεί ην γεληθό έιεγρν θαη ζπληνληζκό («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο 

Ππξθαγηέο»). 

 πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο γηα ηελ εθθέλσζε1 πεξηνρώλ όηαλ απνθαζηζζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνύ («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

 Δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, όπνπ ππνρξενύηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ (ΚΟΠΠ, ΟΠΠ Πεξηθεξεηαθώλ 

Ελνηήησλ, ΣΟ Δήκσλ («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο»), θαζώο 

επίζεο θαη ζηα πληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθόζνλ 

πξνζθιεζνύλ). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΙΦ 

 Μεηά από αίηεκα ηνπ ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, γηα ζπλδξνκή ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζην έξγν ηεο 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ, ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ εθδίδεη ζρεηηθή δηαηαγή πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία θαη 

ηνπο Μείδνλεο ηξαηησηηθνύο ρεκαηηζκνύο 

 ε πεξίπησζε γεληθήο θαηαζηξνθήο δηεπζύλεη ηελ όιε επηρείξεζε παξνρήο αξσγήο από 

ηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο ζύκθσλα κε ην ρέδην Ξελνθξάηεο/ΓΕΕΘΑ Δαζηθέο Ππξθαγηέο 

(Παξάξηεκα). 

 

 
 

 
 

                                                           
1 Οξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007 - ΦΕΚ 
263/Α΄/2007, θαη ην 2795/29-4-20011 έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο) 
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Γ. Τακηικό 

Γ1. Ένοπλερ Γςνάμειρ (6232Φ.595.1/Σ./24-4-2009 έγγπαθο ΓΔΔΘΑ/ Σηπαηηγείο/ 

Γ-9) 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ πεξίπνιν δαζνπξνζηαζίαο, πνπ απνηειείηαη κόλν από ζηειέρε ησλ 

Ε.Δ. (ακηγέο), δηαπηζηώζεη ππξθαγηά, εηδνπνηεί ηε κνλάδα ηνπ ή ηελ πιεζηέζηεξε Π.Τ. ή 

Αζηπλνκηθή ή Δαζηθή ή άιιε Σνπηθή Αξρή. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Σα ηκήκαηα ησλ Ελόπισλ δπλάκεσλ πνπ δηαηίζεληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηαγώλ 

θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ γηα αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ηίζεληαη ππό ηηο δηαηαγέο 

ηνπ αλώηεξνπ ζηξαηησηηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θαη κεηέρνπλ ζην έξγν ηεο 

δαζνππξόζβεζεο ππό ηνλ έιεγρν απηνύ θαη ππό ην ζπληνληζκό ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π. 

 Εκπινθή ελαέξησλ κέζσλ θαηάζβεζεο Π θαη Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο γίλεηαη ζύκθσλα 

κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκό (Επηρεηξεζηαθά ρέδηα ή ρέδηα Επέκβαζεο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο) θαη ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ησλ θαηά ηόπνπο Ληκεληθώλ 

Αξρώλ γηα ην ρώξν θαη ην ρξόλν επηρεηξήζεσλ πδξνιεςίαο ησλ ελαέξησλ κέζσλ. 

 Η απόθαζε εκπινθήο ησλ πηεηηθώλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη από ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία γηα ζθνπνύο δαζνππξόζβεζεο ιακβάλεηαη από ην 199ΕΚΤΠ/ΚΕΔ ή από 

ηελ αξκόδηα ΠΤ κε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηνπ 199ΕΚΤΠ/ΚΕΔ ζύκθσλα κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο . 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Η παξακνλή θαη ε ελ ζπλερεία απνδέζκεπζε ηνπ εκπιεθνκέλνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

Ελόπισλ Δπλάκεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνλ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθό ηνπ Π.. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ησλ Εηδηθώλ Δπλάκεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

Α2. Υποςπγείο Υγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

 Σύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ, νη 

νπνίεο ρνξεγνύλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ιήςε όισλ ησλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ ύπαξμε ζρεδίσλ εθθελώζεσλ ζε απηέο, ηδηαίηεξα ζε όζεο βξίζθνληαη 

εληόο ή πιεζίνλ δαζηθώλ εθηάζεσλ (αξζ. 8, παξ. 3, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 Σύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ). 

 Δμαζθάιηζε ζθεληθνύ πιηθνύ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ 

πιεγέλησλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΔΚΔΠΥ  

 Σπληνληζκόο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ δεκόζηα πγεία, θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ 

αθξηβή θαζνξηζκό αξκνδηνηήησλ ησλ αλσηέξσ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε θαηαζηάζεηο 

θξίζεηο.  

 Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο εθπνλεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.ΣΥ.Γ.Υ., ηηο Γεληθέο 

Γηεπζύλζεηο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ. 

 Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο είλαη αξκόδην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Ννζνθνκείσλ, θαζώο 

θαη γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη κε 

ηα ππόινηπα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ. 

Β2. ΔΚΑΒ 

Τν ζπληνληζηηθό θέληξν ΔΚΑΒ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα άιια θέληξα επηρεηξήζεσλ. 

Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο δηελεξγείηαη έιεγρνο αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ ηαηξηθώλ 

κνλάδσλ. 
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Γ. Τακηικό 

Γ1. Καηά ηόποςρ μονάδερ ςγείαρ  

 Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

 Έιεγρνο εηνηκόηεηαο ησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο (Ννζνθνκεία, θαηά ηόπνπο αξκόδηεο νξγαληθέο 

κνλάδεο Τνκέα Υγείαο, θιπ) γηα ην ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο από ην Σώκα Δπηζεσξεηώλ 

Υπεξεζηώλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο (ΣΔΥΥΠ) 

 Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο Πξόλνηαο ησλ ΟΤΑ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ 

απνζεθεπηηθώλ θέληξσλ ηνπ ΥΥΚΑ, εμαζθαιίδνπλ ηελ δηάζεζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ πιηθνύ 

(ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ.  
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο  

Β1. ΔΚΔΠΥ  

Δλεκεξώλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηνπο θαηά ηόπνπο θνξείο πνπ ζπληνλίδεη (Υπεξεζίεο Υγείαο, 

ΓΥΠΔ, θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ησλ ΟΤΑ, θιπ.) 

ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή 

πνιύ πςειή). 

Β2. ΔΚΑΒ 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε άιια Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ 

 Έιεγρνο δηαζεζηκόηεηαο αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Οη Υπεξεζίεο Υγείαο πνπ ελεκεξώλνληαη από ην ΔΚΔΠΥ πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ 

πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ζρεδηαζκό ηνπο. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΚΔΠΥ 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Τνκέα Υγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ, 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο εηνηκόηεηα θαη 

ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηώλ/αζζελώλ, θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε θαξκαθεπηηθό πιηθό, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο από θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε από θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

έιεγρνη Γεκόζηαο Υγείαο, θιπ. 

 Δίλαη αξκόδην γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε - αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο θαη κε ηα ππόινηπα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δλεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (επίδξαζε θαπλνύ, θιπ),  

 Δλεκεξώλεη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηνλ πιεζπζκό (αξηζκόο αζζελώλ, 

ηξαπκαηηώλ, ζαλόλησλ από αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, εγθαύκαηα, θιπ) 

Β2. ΔΚΑΒ 

 Δλεξγνπνίεζε Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κε εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ΔΚΑΒ θαη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ. 

 Η Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ΟΓΙΚ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο,  ζπληνλίδεη 

επηηειηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηά ηόπνπο δπλάκεσλ ηνπ ΔΚΑΒ 

(παξαξηήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ, Δηδηθό Τκήκα Ιαηξηθήο Καηαζηξνθώλ (ΔΤΙΚ) ηνπ ΔΚΑΒ, θιπ). 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Τοπικό Παπάπηημα ΔΚΑΒ 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα ζην ζηάδην απηό αθνξά δξάζεηο δηαρείξηζεο 

ζπλεπεηώλ θαη έρεη σο εμήο: 

 Απνζηνιή αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο. 

 Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ηπρόλ ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία. 

 Σπλδξνκή ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εθόζνλ ιεθζεί ε απόθαζε από 

ηα αξκόδηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο (ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο αξκόδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο), Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

Γ2. Τοπικέρ μονάδερ ςγείαρ (Νοζοκομεία, κένηπα ςγείαρ κλπ.) 

Δθαξκνγή, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

 Σπκκεηνρή ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

 Απόθαζε δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο ζθεληθνύ πιηθνύ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ 

από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Α2. Υποςπγείο Υγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Οη αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ ΥΥΚΑ (Γηεύζπλζε (Π2) Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο, 

Γηεύζπλζε (ΓΥ6) Πξνκεζεηώλ) δηαζέηνπλ θαη απνζηέιινπλ πξόζζεηα πιηθά θαη εθόδηα ηεο 

θεληξηθήο απνζήθεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, αλ ηνύην απαηηεζεί. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΚΔΠΥ 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Τνκέα Υγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ, 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηώλ/αζζελώλ, ηελ θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ζε θαξκαθεπηηθό πιηθό, θιπ. 

 Απνζηέιιεη  θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ γηα ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηώλ ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο  

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

 Οη αξκόδηεο Υπεξεζίεο Υγείαο ησλ ΟΤΑ ιακβάλνπλ ηα πξνβιεπόκελα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο 

Γεκόζηαο Υγείαο ζε πεξηπηώζεηο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηνπ ΥΥΚΑ. 

 Οη αξκόδηεο Υπεξεζίεο ησλ ΟΤΑ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ απνζεθεπηηθώλ 

θέληξσλ ηνπ ΥΥΚΑ, αλ απηό απαηηεζεί δηαζέηνπλ ην απνζεθεπκέλν πιηθό (ζθελέο, θνπβέξηεο, 

θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ.  
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ΓΔΗ A.E 

Φάζη 1η ςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. ΓΔΗ Α.Δ./ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο  (ΚΟ) 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή όπνηνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ Α.Δ./ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο (ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα δίθηπα Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο) ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηόζν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαζώο θαη γηα ηα Γίθηπα 

Τςειήο Σάζεο (ΤΣ) πνπ αλήθνπλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην  Λ.2773/99.  

Δπίζεο  γηα ηε: 

 ύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο 

ΓΔΖ γηα δξάζεηο α) πξνιεπηηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη β)  απνθαηάζηαζεο ηεο δηαθνπήο 

ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Δμαζθάιηζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο (εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ απνζεκάησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ, όπσο 

πιηθώλ ελαεξίσλ δηθηύσλ, εξγαιείσλ & εμνπιηζκνύ άξζεο βιαβώλ,  κέζσλ αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο πξνζηαζίαο, θιπ)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Θαηαζηάζεσλ (ΑΔΘ)  
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Α2β.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηεο ην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Κεηαθνξάο κε ην νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΓΔΚΖΔ) κεηαθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο από 

ηνπο ζηαζκνύο παξαγσγήο (πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ. ή ζε άιινπο παξαγσγνύο), θαη από ηα 

ζεκεία δηαζύλδεζεο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηνπο πειάηεο πςειήο 

ηάζεο. Ζ ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο δηελεξγείηαη κε επζύλε ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Κεηαθνξάο, ε νπνία κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ ζπκθσλείηαη κε ηνλ ΓΔΚΖΔ 

πξνβαίλεη ζηε πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Οξπρείσλ, δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ, Ιηγληηηθό Θέληξν Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο (ΙΘΓΚ) θαη Ιηγληηηθό Θέληξν Κεγαιόπνιεο (ΙΘΚ), κεξηκλά ζπλερώο γηα ηελ ιήςε 

όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηώλ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο 

ηεο.  

Α2δ .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Παξαγσγήο, δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ, Γηεύζπλζε 

Δθκεηάιιεπζεο Θεξκνειεθηξηθώλ (ΓΔΘ), Γηεύζπλζε Παξαγσγήο Λήζσλ (ΓΠΑΛ) θαη 

Γηεύζπλζε Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο (ΓΤΖΠ), κεξηκλά ζπλερώο γηα ηελ ιήςε όισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηώλ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηεο.  

Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ ΤΣ ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν. 

ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγνύλ ηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 

ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο Τςειήο Σάζεο ησλ δπν λεζηώλ, γηα ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.  θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζε επίπεδν ΘΟ, 

(εθόζνλ είλαη κεγάιε θαηαζηξνθή) ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν. 

Δπίζεο, από ηε ΓΓΛ δηαβηβάδνληαη νη Υάξηεο Πξόιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο άκεζα ζηα 

Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ Θξήηεο θαη Ρόδνπ 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΗ/ Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ  

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος 

ηε Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ην Θέληξν 

Πιεξνθνξηώλ Γηθηύνπ (ΘΠΓ) ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ 

αθνξνύλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζην δίθηπν Γηαλνκήο (δειαδή δίθηπα Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο) 
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ηεο ΓΔΖ ΑΔ γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπο ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν κέρξη  επηπέδνπ ΘΟ, εθόζνλ απαηηείηαη. 

Γηαβίβαζε ησλ Ζκεξήζησλ Υαξηώλ Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ απνζηέιινληαη από 

ηε ΓΓΠΠ/ΘΔΠΠ ζηε Γεληθή Γ/λζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ & Οξγάλσζεο, ζην ΘΠΓ ηεο ΓΓ/Γ, ζηηο 

θαηά ηόπνπο πέληε (5) Γ/λζεηο Πεξηθεξεηώλ ηεο ΓΓ/Γ (1. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΓΠΑ), 2. 

Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Καθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΠΚ-Θ), 3. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – 

Ζπείξνπ (ΓΠΠ-Ζ), 4. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο (ΓΠΘΔ) θαη 5. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Λεζηώλ (ΓΠΛ) , θαζώο θαη ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ (ΓΓΛ).  

Β1β. Γ/νζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

 Δπηθνηλσλία κε ην ΘΠΓ γηα ηα ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο 

 ύκκεηξε θαηαλνκή ζηηο κνλάδεο Γηαλνκήο (Πεξηνρέο Γηαλνκήο θ.ιπ.) όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (πιηθά θαη εθόδηα, όπσο πιηθά ελαεξίσλ 

δηθηύσλ, εξγαιεία & εμνπιηζκόο άξζεο βιαβώλ, κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

θ.ιπ.)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Θαηαζηάζεσλ 

 Από ηηο Γ/λζεηο Πεξηθεξεηώλ ηεο ΓΓ/Γ νη ελ ιόγσ Υάξηεο δηαβηβάδνληαη άκεζα ζηηο 

πθηζηάκελεο θαηά ηόπνπο ππεξεζηαθέο κνλάδεο («Πεξηνρέο Γηαλνκήο») ηεο ΓΓ/Γ. 

 

Β1γ. Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ πένηε Γ/νζειρ  

Πεπιθεπειών Γιανομήρ) 

Έγθαηξε εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Θέληξσλ Διέγρνπ Γηθηύσλ Γηαλνκήο (ΘΔΓΓ), 

ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αζήλαο & Θεζζαινλίθεο 

Β2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Β2α.  Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ Γηεύζπλζε πζηήκαηνο Κεηαθνξάο (ΓΚ) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο  Κεηαθνξάο  είλαη ππεύζπλε 

γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ηεο ΓΔΖ. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων  

Β3α. Γ/νζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Σα Ιηγληηηθά Θέληξα δηαηεξνύλ ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ζύζηεκα θαηάζβεζεο κεγάισλ 

ππξθαγηώλ εθηόο Οξπρείσλ. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρνπλ πξνβεί ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
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 ύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο 

ηνπο, γηα ελέξγεηεο θαηάζβεζεο κεγάισλ ππξθαγηώλ εθηόο Ιηγληηηθώλ θέληξσλ. 

(ζπλεκκέλα ξπζκηζηηθή νδεγία ΙΘΓΚ). 

 πγθξόηεζε Οξγάλσλ Ππξαζθάιεηαο, όπσο ην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν 

Ππξαζθάιεηαο (Θ.Δ..Ο.Π.), ηα Θέληξα Θαηάζβεζεο Ππξθαγηώλ (Θ.Θ.Π.Τ.), θαη ηα 

Αγήκαηα Δπέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ). 

 Έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ εηδηθώλ νδεγηώλ ζπγθξόηεζεο Αγεκάησλ Θαηάζβεζεο.  

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ  

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Οη Γηεπζύλζεηο ηεο ΓΓ/Π παξαθνινπζνύλ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ 

ηελ έθδνζε νδεγηώλ θαη ηηο ζέηνπλ ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα αλάινγα κε ηνπο Ζκεξήζηνπο 

Υάξηεο Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ απνζηέιινληαη από ηε ΓΓΠΠ/ΘΔΠΠ. 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Σα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ (ΘΘΦ) Θξήηεο θαη Ρόδνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ βιάβεο ζηα Γίθηπα ΤΣ ησλ δύν Λεζηώλ, γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε 

ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπο ζε επίπεδν  ΘΟ (εθόζνλ είλαη 

κεγάιε ε θαηαζηξνθή).  

Γ. Σακηικό 

Γ1.Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ  

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Δηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ 

– κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ (δηαηήξεζε – ζπληήξεζε 

ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ, όπσο αζπξκαηηθό εμνπιηζκό, κεραληθό εμνπιηζκό, Ζ/Ε, 

αιπζνπξίνλσλ θ.ι.π). 

Γ2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ηεο ΓΚ κεξηκλνύλ, ζην γεσγξαθηθό ρώξν επζύλεο ηνπο, γηα ηελ 

εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ.  
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Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Θάζε Ιηγληηηθό θέληξν δηαζέηεη κόληκα θαη ζε άκεζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα, ηα θαησηέξσ 

ππξνζβεζηηθά κέζα γηα ηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηώλ: 

 Ηδηόθηεηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα (3 ΙΘΓΚ, 1 ΙΘΚ)  θαη πδξνθόξεο. 

 θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα απαηηνύκελα 

κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

 νξηνζεηεκέλνπο ζηαζκνύο ππξόζβεζεο, 

 ζηαζκνύο πδξνιεςίαο επίγεησλ θαη ελαέξησλ κέζσλ. 

 πιήζνο ππξνζβεζηήξσλ (πνιινί ηξνρήιαηνη), εγθαηεζηεκέλσλ ζε θαίξηα ζεκεία 

εληόο ησλ ρώξσλ ησλ Οξπρείσλ. 

 

Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Θάζε ζηαζκόο Παξαγσγήο δηαζέηεη κόληκν θαη ζε άκεζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ηνλ 

απαηηνύκελν ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, από 

δαζηθή ππξθαγηά ε νπνία  κπνξεί λα ηνπο πξνζεγγίζεη . 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. ΓΔΗ Α.Δ./ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο  (ΚΟ) 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή νπνίνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ.. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2β.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ (ΓΓ/ΟΡ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ ΓΓΛ εηδνπνηείηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηαλνκήο γηα λα ζέζεη ζε εηνηκόηεηα ην 

πξνζσπηθό ζηηο Τπεξεζίεο ηεο ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν γηα ηα Γίθηπα ΤΣ. Δλεκεξώλεη θαη 

ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν ζε εηνηκόηεηα, 
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ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή 

πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1 Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζην Γίθηπν Γηαλνκήο γηα ηε 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, 

παξάγξαθνο Β1α. Αλαιόγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδύλνπ (πςειή, πνιύ πςειή) ηνπ Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν από ηε Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο, ην 

ΘΠΓ ζηειερώλεηαη κε επηπιένλ πξνζσπηθό ή/θαη δηεπξύλνληαη νη ώξεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζηελ έδξα ηνπ ΘΠΓ. 

ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγνύλ ηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ,  ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 

ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο Τςειήο Σάζεο ησλ δπν λεζηώλ, γηα ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.  θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζε επίπεδν ΘΟ, 

(εθόζνλ είλαη κεγάιε θαηαζηξνθή) ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν. 

Δπίζεο, από ηε ΓΓΛ δηαβηβάδνληαη νη ελ ιόγσ Υάξηεο άκεζα ζηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ 

Β1β. Γ/νζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

 Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηηο Πεξηνρέο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελα ζε 

Πεξηνρή, Πξαθηνξεία ή Τπνπξαθηνξεία ηεο ΓΓ/Γ ζε εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

 Δπηθνηλσλία κε ην ΘΠΓ γηα ηα ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο 

 ύκκεηξε θαηαλνκή ζηηο κνλάδεο Γηαλνκήο (Πεξηνρέο Γηαλνκήο θ.ιπ.) όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (πιηθά θαη εθόδηα, όπσο πιηθά ελαεξίσλ 

δηθηύσλ, εξγαιεία & εμνπιηζκόο άξζεο βιαβώλ, κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

θ.ιπ.)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Θαηαζηάζεσλ 

Β1γ.Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Διέγρνπ Γηθηύσλ Γηαλνκήο (ΘΔΓΓ), ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αζήλαο & 

Θεζζαινλίθεο, κε επαξθή ζηειέρσζε 



Γεληθό ρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ                                          Πξνζζήθε Γ8Α: ΓΔΖ 

8 

 

Β2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Δλεκεξώλεη θαη ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Σνκείο ζε εηνηκόηεηα, 

ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή 

πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β3 ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηα  Οξπρεία ζε εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην 

ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ  

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηηο κνλάδεο πνπ είλαη ζηελ επζύλε ηνπο ζε 

εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία 

θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Σα ΘΘΦ Θξήηεο θαη Ρόδνπ επηθνηλσλνύλ κε ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ θαη ηίζνληαη ζε 

απμεκέλε εηνηκόηεηα γηα ηπρόλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο ΤΣ ζηα δπν λεζηά. 

Πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ. Σακηικό 

Γ1 Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

Οη Πεξηνρέο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελα ζε Πεξηνρή, Πξαθηνξεία ή Τπνπξαθηνξεία ηεο ΓΓ/Γ πνπ 

ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη 

ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Γ2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ΓΚ πνπ ελεκεξώλνληαη από ηε ΓΚ ζέηνπλ ζε απμεκέλε 

εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην. 

Γ3 Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Σα Οξπρεία ηεο ΓΓ/ΟΡ πνπ ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ 

πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ηεο  ΓΓ/Π πνπ ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο  ΓΔΘ , ΓΠΑΛ & 

ΓΤΖΠ  πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2.ΓΔΗ/ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο 

Σν ΘΟ, αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε 

ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο 

επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), δίλεη εληνιή γηα αλάθιεζε αδεηώλ θαη αλαπαύζεσλ 

πξνζσπηθνύ, εθόζνλ απαηηεζεί. 

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2βΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) δίλεη 

εληνιέο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ  νξγαληθώλ ζεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηάζβεζεο ππξθαγηώλ ζεξηλώλ κελώλ (Ηνύληνο – επηέκβξηνο) κε ηελ ζπκβνιή αγεκάησλ 

ηνπ ΙΘΓΚ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη εθηόο  εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνύ ηνπ ΙΘΓΚ πινπνηνύληαη ηα εμήο: 

1. Ζ δξαζηεξηόηεηα ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γ/ληή ηνπ ΙΘΓΚ ή ηνπ πληνληζηηθνύ 

ηεο παξ. 2 ηεο παξνύζεο. 

2. Από 15εο Ηνπλίνπ έσο 15εο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο ιεηηνπξγεί δηαξθέο Θεληξηθό 

πληνληζηηθό Όξγαλν Ππξαζθάιεηαο (ΘΔΟΠ) ζην νπνίν ζπκκεηέρεη Βνεζόο Γ/ληήο 

ΙΘΓΚ, Σνκεάξρεο Δθκεηάιιεπζεο ΙΘΓΚ θαη Σνκεάξρεο Αζθάιεηαο ΙΘΓΚ. 

θνπόο ηνπ ΘΔΟΠ είλαη ν ζπληνληζκόο ησλ ηκεκάησλ, κέζσλ, πξνζσπηθνύ θαη 

ελεξγεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ κεγάιεο έθηαζεο εθηόο 

ΙΘΓΚ. 
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3. Τπό ηνλ έιεγρν ηνπ ΘΔΟΠ, εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε απνζηνιήο εμνπιηζκνύ (πέξαλ 

ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ) ιεηηνπξγεί Θέληξν Θαηάζβεζεο Ππξθαγηώλ (ΘΘΠΤ) 

ζε εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν ρώξν εληόο ηνπ ΙΘΓΚ ζηειερσκέλν κε Κεραληθό 

Κεηαιιείσλ ζε ζπλερή 24σξε βάζε, βνεζνύκελν από ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό. 

θνπόο ηνπ ΘΘΠΤ είλαη ε ηήξεζε ζπλερνύο επαθήο κεηαμύ Ιηγληηηθνύ Θέληξνπ 

(βάζεσο) θαη ησλ αγεκάησλ ππξθαγηάο,  ε νξγάλσζε ηεο ππνζηήξημήο ηνπο θαη ε 

ζπλερήο επαθή κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο. 

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2ε.ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νηζιών (ΓΓΝ) 

Ζ Γ/λζε Γηρείξηζεο Λεζηώλ (ΓΓΛ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Ζ ΓΓΛ παξαθνινπζεί ειέγρεη θαη 

θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ ζπκβάλησλ (βιαβώλ) 

εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, παξάγξαθνο Β1α θαη Φάζε 2ε, 

παξάγξαθνο Β1α.  

Β1β. Γιεςθύνζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

Οη  Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 
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Β1γ.Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

αληηκεησπηζζνύλ θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Β2 ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ ΓΚ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 

ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Οη Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β4.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ.  

ηα λεζηά, ζηα νπνία δελ ππάξρεη δίθηπν Κεηαθνξάο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνιεπηηθή 

δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ. 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

 Βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ γηα ηα ζπκβάληα ζηα 

δίθηπα δηαλνκήο ζηα δύν λεζηά θαη εθαξκόδνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ιακβάλνπλ από ηε ΓΓΛ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, 

ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο 

επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) ζηα Γίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ, νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο 

ηεο ΓΓΛ ζηα δύν λεζηά ελεκεξώλνπλ ηε ΓΓΛ θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη ε ηεξαξρία ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ. 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ αληηκεησπίδνληαη από ην 

πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΓΛ ζηελ Θξήηε θαη ηε Ρόδν θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο 
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 Γηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ, ην πξνζσπηθό ηεο ΓΓΛ 

εληζρύεηαη από πξνζσπηθό ησλ Πεξηνρώλ ηεο ΓΓ/Γ ζηα δπν λεζηά 

Γ. Σακηικό 

Γ1. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε 

ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο 

ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), ε αξκόδηα θαηά ηόπνπο κνλάδα (Πεξηνρή 

Γηαλνκήο) ελεκεξώλεη ηελ πξντζηάκελε Γ/λζε Πεξηθέξεηαο, θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη 

ην ΘΠΓ θαη ν Γεληθόο Γ/ληήο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο, Κέζεο & Υακειήο Σάζεο, εμαηηίαο 

ππξθαγηώλ, αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο (Πεξηνρήο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελνπ ζε 

Πεξηνρή, Πξαθηνξείνπ ή Τπνπξαθηνξείνπ).  

 Γηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο ην πξνζσπηθό ηεο αξκόδηαο 

κνλάδαο εληζρύεηαη κεξίκλε ηεο πξντζηάκελεο Γ/λζεο Πεξηθέξεηαο, από πξνζσπηθό 

γεηηνληθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΓ/Γ ή κε ελεξγνπνίεζε ησλ «Οκάδσλ Αληηκεηώπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθώλ».  

 πλεξγαζία κε ηνλ θαηά ηόπνπο επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν 

νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, γηα ηελ πξνιεπηηθή δηαθνπή 

ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

Γ2.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

 Δμαζθάιηζε πξνζσπηθνύ (ρεηξηζηέο – επηηεξεηέο ππνζηαζκώλ κεηαθνξάο) θαη’ εληνιή ηνπ 

ΓΔΚΖΔ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζέζε εθηόο ηάζεο (δηαθνπή ιεηηνπξγίαο) γξακκώλ 

κεηαθνξάο. 

 Άκεζε απνζηνιή ζπλεξγείνπ ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο γηα εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ελεκέξσζε ηεο ΓΚ θαη ηνπ ΓΔΚΖΔ. 

 Αίηεκα πξνο ην ΓΔΚΖΔ γηα πξνιεπηηθή ζέζε εθηόο ηάζεο γξακκώλ κεηαθνξάο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ησλ δηθηύσλ ηεο  ΓΔΖ. 

 Θέζε εθηόο ηάζεο γξακκώλ κεηαθνξάο θαη επαλαζύλδεζή ηνπο θαη’ εληνιή ηνπ ΓΔΚΖΔ. 
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Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Ζ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηώλ δηελεξγείηαη ππό αγεκάησλ επέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ) ηα νπνία 

ηεινύλ ππό ησλ επηηόπην έιεγρν θαη επζύλε Γηπι. Κεραληθνύ Κεηαιιείσλ θαη Δξγνδεγνύ 

Κεηαιιείσλ, ζε ζπλερή βάζε. 

Ο ππεύζπλνο Κεραληθόο ησλ ΑΓ/ΔΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κεραληθό ΘΘΠΤ. 

 πγθξνηεί ηα ΑΓ/ΔΠ από άπνςε επηινγήο ησλ εηδηθώλ κεραλεκάησλ, κέζσλ θαη 

πξνζσπηθνύ πνπ απαηηνύληαη εθάζηνηε. 

 Δπηβιέπεη επηηόπηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Αξρέο. 

 Δπηβιέπεη ηελ ηερληθά άξηηα θαη αζθαιή απαζρόιεζε ηνπ αγήκαηνο. 

 Δθηειεί νδεγίεο ηνπ ΘΔΟΠ εληόο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ΘΚΙΔ θαη ησλ αξρώλ ηεο 

ηερληθήο. 

Οη Κεραληθνί ησλ ΘΘΠΤ  θαη ησλ ΑΓ/ΔΠ δηαηίζεληαη από ηα Οξπρεία, κεηά από εηδηθή 

απόθαζε ηνπ Βνεζνύ Γ/ληή ΚΤΑ & ΔΔ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. 

Δλεκεξώλνληαη θαη θαηαξηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ΑΓ/ΔΠ δηαηίζεληαη  από ηα Οξπρεία θαη ηνπο Σνκείο ηνπ ΙΘΓΚ ζε 

πξώηε δήηεζε θαη  κε πξνηεξαηόηεηα ηα εμήο είδε κεραλεκάησλ ζε αξηζκό πνπ ζα θξηζεί 

εθάζηνηε από ην ΘΘΠΤ αλάινγα κε ην είδνο θαη έθηαζε ηεο ππξθαγηάο. ε πεξίπησζε 

δηαθνξώλ απνθαζίδεη ην ΘΔΟΠ. 

1. Ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. 

2. Τδξνθόξα νρήκαηα. 

3. Ηζνπεδσηέο γαηώλ. 

4. Πξνσζεηέο ηξνρνθόξνπο. 

5. Πξνσζεηέο εξππζηξηνθόξνπο. 

6. Φνξησηέο ηξνρνθόξνπο. 

7. Φνξησηέο εξππζηξηνθόξνπο. 

8. Ορήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ. 

9. Ορήκαηα ξπκνπιθά κε πιαηθόξκα. 

10. Ορήκαηα επίβιεςεο αζπξκαηνθόξα. 

11. Λνζνθνκεηαθά. 

12. Ορήκαηα ζπλεξγείνπ επηζθεπώλ. 

13. Ορήκαηα κεηαθνξάο ζηειερώλ.  

 Σν ΘΘΠΤ ελεκεξώλεηαη ζπλερώο από ηα Οξπρεία θαη ηνπο Σνκείο  γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ 

κεραλεκάησλ ησλ αλσηέξσ 1 έσο 13 θαηεγνξηώλ. 
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Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Οη νκάδεο δξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Θαηαζηάζεσλ αλαπηύζζνπλ ηνλ 

απαηηνύκελν εμνπιηζκό ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπό ηελ απνηξνπή ηνπ πεξάζκαηνο 

ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο κέζα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνύ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2 ΓΔΗ / Κενηπικό ςνηονιζηικό Κένηπο 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή νπνίνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

βιαβώλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε βιαβώλ, ζνβαξόηεηα 

θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ηηο βιάβεο ζην δίθηπν & πηζαλόο 

ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή επαλαθνξά ηνπ δηθηύνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Α2β .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α2γ .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ (ΓΓ/ΟΡ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο πνπ 

πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο επαλαθνξάο ηνπ Γηθηύνπ 

Γηαλνκήο ζηελ νκαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ ηεξαξρία ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, παξάγξαθνο Β1α θαη ζηε Φάζε 2ε, 

παξάγξαθνο Β1α.  

Β1β. Γιεςθύνζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

Οη  Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή επαλαθνξά ηνπ 

δηθηύνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Β1γ.  Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ επαλαλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

επηηεπρζεί  θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Β2 .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ ΓΚ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 

θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) ΓΔΗ  

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων  

Οη Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ζηα λεζηά, ζηα νπνία δελ ππάξρεη δίθηπν Κεηαθνξάο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ. 
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Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ επαλαλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

επηηεπρζεί  θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Γ. Σακηικό 

Γ1.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ βιαβώλ (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε βιαβώλ 

ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ηηο βιάβεο ζην δίθηπν & 

πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), ε αξκόδηα θαηά ηόπνπο κνλάδα (Πεξηνρή 

Γηαλνκήο) ελεκεξώλεη ηελ πξντζηάκελε Γ/λζε Πεξηθέξεηαο, θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη ην 

ΘΠΓ θαη ν Γεληθόο Γ/ληήο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο, Κέζεο & Υακειήο Σάζεο, εμαηηίαο 

ππξθαγηώλ, αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο (Πεξηνρήο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελνπ ζε Πεξηνρή, 

Πξαθηνξείνπ ή Τπνπξαθηνξείνπ). 

 Κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ησλ 

εκπιεθόκελσλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο, ζπλεπηθνπξνύκελνπ από 

πξνζσπηθό γεηηνληθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΓ/Γ ή κε ελεξγνπνίεζε ησλ «Οκάδσλ Αληηκεηώπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθώλ» 

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γ2 .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ηεο ΓΚ ππνβάιινπλ αίηεκα ζην ΓΔΚΖΔ γηα ζέζε εθηόο ηάζεο 

ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβεο θαη κεξηκλνύλ, γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζή ησλ, κε ηε δηάζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Κεξηκλνύλ γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ησλ αγεκάησλ επέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ) 

πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Κεξηκλνύλ γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

θαηαζηξάθεθε θαηά ην ζηάδην θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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ΓΔΣΜΗΔ A.E 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη δηεπζύλεη ην 

έξγν ηνπο. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος Σςζηήμαηορ ( 

ΔΓΛΔΣ) 

Η Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Σπζηήκαηνο (ΔΓΛΔΣ) είλαη ππεύζπλε γηα 

ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο κε ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο από ηνπο ζηαζκνύο 

παξαγσγήο (πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΗ Α.Δ. ή ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο), θαη από ηα ζεκεία 

δηαζύλδεζεο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηνπο πειάηεο πςειήο ηάζεο. Η 

αξκόδηα Υπεξεζία ηεο ΔΓΛΔΣ θαηαξηίδεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο ην νπνίν ζπκθσλείηαη κε ηε  Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξάο, ηεο ΓΔΗ ε νπνία είλαη 

θαη ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ.  

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

Σηελ Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Σπζηήκαηνο (ΔΓΛΔΣ) ππάγνληαη ηα 

Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΚΔΔ) πνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο έρνπλ ηηο θάησζη 

νλνκαζίεο : 

Δζληθό Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΔΚΔΔ) : Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 

Γηαζπλδεδεκέλνπ Σπζηήκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ( Νόηην, Βόξεην θαη Θεζζαινλίθεο): Δίλαη ππεύζπλα 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο θαζώο θαη γηα ηηο 

απνκνλώζεηο Γξακκώλ Μεηαθνξάο θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε βιάβεο.  

 Γηαβίβαζε ησλ Ηκεξήζησλ Φαξηώλ Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ 

απνζηέιινληαη από ηε ΓΓΠΠ/ΚΔΠΠ ζην ΔΚΔΔ ηεο ΔΓΛΔΣ, ζηα θαηά ηόπνπο ηξία (3) 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ, ελόςεη αλαγγειζέληνο επεξρνκέλνπ θαύζσλα  δεηά 

από ην πξνζσπηθό ησλ ΚΔΔ , θαη ηδηαίηεξα απηώλ όπνπ αλαγγέιιεηαη, βάζεη ηνπ Φάξηε 

Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πςειόο θίλδπλνο εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, λα 

βξίζθεηαη ζε απμεκέλε επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/ ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος 

Σςζηήμαηορ ( ΔΓΛΔΣ) 

Η  Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ Σπζηήκαηνο θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε απμεκέλε 

εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ ΚΔΔ . 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Δθνικό Κένηπο Δλέγσος Δνέπγειαρ 

Δλεκεξώλεη θαη ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο  ζε 

εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία 

θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή). 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ, αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο 

(Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), δίλεη εληνιή γηα αλάθιεζε 

αδεηώλ θαη αλαπαύζεσλ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ απαηηεζεί. Υπνζηεξίδεη επίζεο ην έξγν ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ επνπηεύνληνο Υπνπξγείνπ ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.( ΚΣΟΠΠ) ελώ αλ θξίλεη απαξαίηεην δύλαηαη λα αηηεζεί ηελ θπζηθή 

παξνπζία ζηειέρνπο ηεο ΔΓΛΔΣ ζην Σπληνληζηηθό Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Ππξνζβεζηηθήο θαη ΚΔΔ.. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/ ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος 

Σςζηήμαηορ ( ΔΓΛΔΣ) 

Η Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο 

ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο  δεηάεη από  ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ λα 

ζπληνλίζεη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΗ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

 Τα ΚΔΔ ελεκεξώλνληαη από ην ππξνζβεζηηθό ζώκα   ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα ηελ ύπαξμε 

δαζηθήο ππξθαγηάο ώζηε λα γλσξίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ ζην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ηελ ύπαξμε ηεο..  

 Τα ΚΔΔ αηηνύληαη από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Τνκείο ηεο Γ.Γ Μεηαθνξάο ηεο  ΓΔΗ ππνζηήξημε 

ζε πξνζσπηθό θαη κέζα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο. 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ θαηά ηόπνπο επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, ν 

νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ θαη ν νπνίνο δύλαηαη λα αηηεζεί  ηελ 

πξνιεπηηθή ζέζε εθηόο ηάζεο Γξακκώλ Μεηαθνξάο  γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 

θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Οη Πεξηθεξεηαθνί Τνκείο ηεο  Γ.Γ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ κε ηα θαηά ηόπνπο ζπλεξγεία ηνπο 

ελεκεξώλνπλ ην αξκόδην ΚΔΔ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ππξθαγηάο ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ 

Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη δύλαληαη λα αηηεζνύλ ηελ ζέζε εθηόο ηάζεο Γξακκώλ 

Μεηαθνξάο  γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Ο πξντζηάκελνο ηνπ ΚΔΔ ζπλεθηηκώληαο ηα αηηήκαηα από Ππξνζβεζηηθή ε ΓΔΗ γηα 

απνκόλσζε Γξακκώλ Μεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο 

θαηαλαισηώλ  δίλεη εληνιέο γηα ζέζε εθηόο ηάζεσο κίαο ε πεξηζζνηέξσλ Γ.Μ. Σηελ 
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πεξίπησζε πνπ ε ελέξγεηα απηή νδεγεί ζε πεξηθνπή θνξηίνπ ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη ν 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηύνπ. 

 Όηαλ εθιείςνπλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηέζεθαλ εθηόο ηάζεο Γ.Μ ηα ΚΔΔ δίλνπλ εληνιή γηα 

ζέζε ππό  ηάζε ησλ παξαπάλσ Γ.Μ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

 Τα ΚΔΔ ελεκεξώλνληαη  από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Τνκείο ηεο Γ.Γ. Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ 

γηα απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ ζε Γ.Μ θαη εθόζνλ απαηηεζεί ζέηνπλ απηέο εθηόο ηάζεο 

ώζηε λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ .  
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Αποκενηπωμένερ Διοικήζειρ ηος Κπάηοςρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ  

 Έθδνζε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο 

ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ αλά Ννκό ή θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α/2005 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ αξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010 

 Δμνπζηνδνηεί, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΚΣΟΠΠ, ηνπο νηθείνπο Πεξηθεξεηάξρεο, νη 

νπνίνη ελ ζπλερεία δίλνπλ εληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα ζπγθαινύλ ηα 

Σπληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδνπλ γηα 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. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

ηα νπνία εκπιέθνληαη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., όζν θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Έγθξηζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη 

πόξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ), πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί κε επζύλε 

ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Καηαγξαθή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ (δπλακηθνύ θαη κέζσλ) 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη, βάζεη ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, 

ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.1 

 Σύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη πόξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ) θαη ππνβνιή ηνπ γηα έγθξηζε ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

                                                           
1 Γηα ην ζθνπό απηό ε Γ/λζε πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γ/λζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ ηέηνηνπο πόξνπο (Γ/λζε Γαζώλ, θιπ.). 
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 Σύλζεζε ηνπ Δηδηθνύ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα Δ΄ ηνπ 

παξόληνο 2, θαη εζσηεξηθή δηαλνκή αληηγξάθνπ ζηνπο ππεπζύλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι΄(Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα, Γαζηθέο Υπεξεζίεο, θιπ). 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνύλ όιεο νη αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ 

ζρέδην.3  

 Απνζηνιή εγγξάθνπ πξνο ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνπο γηα ηε ιήςε 

επηθαηξνπνηεκέλνπ αληίγξαθνπ ησλ Παξαξηεκάησλ Ι΄ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα 

εμεηδίθεπζεο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ζε εηήζηα βάζε.  

 Απνζηνιή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ Παξαξηεκάησλ Ι΄ ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ, θαζώο 

ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηε Γ/λζε 

Σρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο ΓΓΠΠ, ζε εηήζηα βάζε 

 Κνηλνπνίεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαζώο 

θαη ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

Σώκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ιόγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο 

ελεκέξσζήο ηνπο 

 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ ζρέδην θαη  γηα ηηο νπνίεο δελ επαξθνύλ νη 

πόξνη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

ζύκθσλα κε ην παξόλ ζρέδην. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε  

 Γηαλνκή ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο ΓΓΠΠ πξνο ηνπο ΟΤΑ.  

 Κνηλνπνίεζε ηνπ Ηκεξήζηνπ Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό, κέζσ Fax, ζηηο 

                                                           
2
 Τν Δηδηθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ γηα ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

απνηειείηαη από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ 
Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, ηεο Πξνζζήθεο Γ9 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ 
3 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ ΟΤΑ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη από ηε ΓΓΠΠ γηα ην ιόγν απηό 

 Σπκκεηνρή ζηα ΣΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ζηα Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα 

ησλ Γήκσλ. 

 Δηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ 

ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ αλά Ννκό ή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ πξόηαζε 

ησλ ειιεηπόλησλ (Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α/2005, παξ.4, αξζ.7). 

Γ3. Διεύθςνζη Σςνηονιζμού και Επιθεώπηζηρ Δαζών 

 Κνηλνπνίεζε ησλ εγθπθιίσλ θαη ηηο θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζώλ 

ηνπ ΥΠΔΚΑ πξνο ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο. 

 Σπκκεηνρή ζηα Σπληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ θαη ζηα Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα (ΣΤΟ) ησλ Γήκσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηα 

Σπληνληζηηθά Μεηξνπνιηηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθόζνλ πξνζθιεζνύλ. 

 Κνηλνπνίεζε ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΓΓΠΠ πξνο ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο. 

 Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ δαζνπξνζηαζίαο. 

 Σπιινγή ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ από ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο θαη 

απνζηνιή ηνπο ζηε Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ ηνπ ΥΠΔΚΑ. 

Γ4. Δ/νζειρ Δαζών Νομών / Δαζαπσεία 

 Σύληαμε θαη δηάζεζε πξνο ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο ραξηώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

δάζε θαηά δαζνπνληθό είδνο, ηνπο δξόκνπο, ηα ζεκεία πδξνιεςίαο θαη γεληθά ηελ 

πθηζηάκελε ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ελεκεξσκέλνπο κε ηα 

λέα ηπρόλ έξγα θαη κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ 

(ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αξζ. 5, παξ. Γ5). 

 Σπκκεηνρή δηα ηνπ Πξντζηάκελνπ Γαζαξρείνπ ζηα Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα (ΣΤΟ) 

(ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αξζ. 5, παξ. Γ4). 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Θέηεη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε 

εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ηκεξήζην Φάξηε Πξόβιεςεο 

Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 

πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 Πξνώζεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο, πνπ εθδίδεηαη από ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ 

ζύκθσλα κε ην Ηκεξήζην Γειηίν Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πξνο ηνπο ππεύζπλνπο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε 

αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Επέμβαζη 

 Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Δληνιή γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

Μόιηο ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ή ηηο 

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ, ή ηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ νηθείσλ Γήκσλ ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο πξνρσξά ζε: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 Άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, γηα ιόγνπο  άκεζεο θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, εληόο ηνπ νπνίνπ έρεη δνζεί ε 

αλαγγειία ηεο ππξθαγηάο θαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζηα 

πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 

Επέμβαζη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ αξζ. 11 ηνπ Ν.3013/2002 

θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ γηα ηνλ ζθνπό 

απηό. 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο. 
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 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο 

πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ην Γεληθό 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
4
 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή ην 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ. 

 Λήςε 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).5 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο 

θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε 

ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
3
 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 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 ΠΣ, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

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

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ, θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ιόγνπο 

ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ην 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ  

                                                           
4 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 
άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
5 Η απόθαζε απηή ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη εθηειείηαη από ηνπο 
αξκόδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο (ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) θαη Γεκάξρνπο, ζύκθσλα κε 
ηα νξηδόκελα ζην  άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ (παξ 1.1 
ηνπ 2795/29-4-2011 εγγξάθνπ ηεο ΓΓΠΠ). 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ  Πξνζζήθε Γ9: Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  

7 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

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

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ αξζ. 11 ηνπ Ν.3013/2002 

θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ γηα ηνλ ζθνπό 

απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο 

πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ην Γεληθό 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
6
 

 Δληνιή γηα αίηεκα πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή ην 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ.  

 Δληνιή γηα πεξαηηέξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο 

νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη νηθείνπο Γήκνπο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

                                                           
6 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 
άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
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 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ, ηηο 

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ, θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ιόγνπο 

ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Π.Σ., κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό 

ηνπ Π.Σ. πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ αξζ. 11 ηνπ Ν.3013/2002 

θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ γηα ηνλ ζθνπό 

απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο 

πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ην Γεληθό 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
7
 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή ην ΚΔΠΠ.  

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

                                                           
7 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 
άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
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Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

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

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ιόγνπο 

ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ. θαη 

ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή 

απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ην ΚΔΠΠ  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 , 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο 

πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ην Γεληθό 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
8
 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζε κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Π.Σ. πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ  

                                                           
8 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην 
άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 
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Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

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

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ιόγνπο 

ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ. θαη 

ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή 

απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλεη ηνπο 

επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πόξσλ ηνπο.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 Δληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ. 

 Δληνιή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ βνζθήο θαη ζήξαο (ΓΑΓ) πνπ 

απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ 

αξκνδηόηεηάο ηνπο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη  

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Γ3. Διεύθςνζη Σςνηονιζμού και Επιθεώπηζηρ Δαζών 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή, από ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο, ησλ θακέλσλ 

εθηάζεσλ θαη ηεο έθδνζεο ηεο αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ 

βνζθήο θαη ζήξαο (ΓΑΓ) πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 
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Πεπιθέπειερ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ  

 Έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ κεηαβίβαζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηεο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ, ζύκθσλα κε ην άξζ. 160 ηνπ 

Ν.3852/2010 (όπσο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ γηα ιόγνπο 

πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ - 

2795/29-4-2011 έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ, θιπ)  

 Έθδνζε εμνπζηνδνηηθώλ πξάμεσλ πξνο ηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ) ηα νπνία 

εκπιέθνληαη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, όζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Έγθξηζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ ηεο Πεξηθέξεηαο (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη πόξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ), πνπ ηνπ εηζεγείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη έρεη ζπληαρζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί κε επζύλε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο.  

 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ησλ Σπληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο δξάζεηο 

κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα, πιένλ ησλ αλσηέξσ: 

 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ.210, Ν.3852/20101. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηηο δξάζεηο κεηξνπνιηηηθνύ 

ραξαθηήξα, πιένλ ησλ αλσηέξσ: 

                                                           
1
 Οι αρμοδιότητεσ μητροπολιτικοφ χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφζρεια Αττικήσ και την 

Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεςςαλονίκησ, αςκοφνται από 1-7-2011 ςφμφωνα με το 
αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010 
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 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζην αξζ.210, Ν.3852/20102. 

 Δληνιή ζύγθιεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ2. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Δληνιή ζύγθιεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο γηα ηελ  επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηε δξάζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο δξάζεηο 

κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα, πιένλ ησλ αλσηέξσ: 

 Δληνιή ζύγθιεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο3 γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ2. 

 

Γ3. Σςνηονιζηικά Όπγανα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)  

 Με κέξηκλα ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαηόπηλ εληνιήο 

Πεξηθεξεηάξρε ζπγθξνηνύληαη ηα Σπληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ησλ 

νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαζώο θαη ην Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο. Η ζύγθιεζε ζηε θάζε ηεο ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο 

ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ εληνιήο Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη εθόζνλ απηόο ην θξίλεη αλαγθαίν γηα 

ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε 

δξάζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Με κέξηκλα ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη θαηόπηλ εληνιήο 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ζπγθξνηείηαη ην Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ.210, Ν.3852/2010. Η ζύγθιεζε ζηε θάζε ηεο 

ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ εληνιήο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη εθόζνλ 

απηόο ην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

                                                           
2
 Οι αρμοδιότητεσ μητροπολιτικοφ χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφζρεια Αττικήσ και την 

Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεςςαλονίκησ, αςκοφνται από 1-7-2011 ςφμφωνα με το 
αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010 
3
 διευρυμζνων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικοφ χαρακτήρα ςε ςχζςη με το Συντονιςτικό Όργανο 

Πολιτικήσ Προςταςίασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Θεςςαλονίκησ 
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Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δηζήγεζε πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ έθδνζε εμνπζηνδνηηθώλ πξάμεσλ πξνο ηα Τκήκαηα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ. 

 Καηαγξαθή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ (δπλακηθνύ θαη κέζσλ) 

ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ), νη νπνίνη 

είλαη απαξαίηεηνη, βάζεη ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, 

όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ.4 

 Σύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη πόξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ) θαη ππνβνιή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο 

Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε. 

 Σύλζεζε ηνπ Δηδηθνύ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα Δ΄ ηνπ 

παξόληνο 5, θαη εζσηεξηθή δηαλνκή αληηγξάθνπ ζηνπο ππεπζύλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι΄(Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε, Γξαθεία αξκόδησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρώλ, Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, Γ/λζε 

Τερληθώλ Έξγσλ, θιπ). 

 Απνζηνιή, ζε εηήζηα βάζε, επηθαηξνπνηεκέλνπ αληίγξαθνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄, πνπ έρεη 

ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα εμεηδίθεπζεο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,  

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο, ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνύλ όιεο νη αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ ζρέδην.6 

 Κνηλνπνίεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ησλ 

κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο θαη 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ιόγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζήο 

ηνπο. 

                                                           
4 Γηα ην ζθνπό απηό ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο  ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γ/λζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ ηέηνηνπο πόξνπο (Γ/λζε Τερληθώλ Έξγσλ, θιπ). 
5
 Τν Δηδηθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο απνηειείηαη 

από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, 
ηεο Πξνζζήθεο Γ10 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ 
6 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο, αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, κε ηδησηηθνύο θνξείο πνπ 

δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ηελ ΓΓΠΠ 

ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο θαη  γηα ηηο νπνίεο δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηα 

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε  

 Δληνιή ζηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ γηα ηελ επηινγή, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο, ρώξσλ ηθαλώλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε πιεγέλησλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.. 

 Τήξεζε κεηξώνπ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη πνπ δύλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

επηκέξνπο δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκόδησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζε 

Τερληθώλ Έξγσλ, θιπ. - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ) πνπ 

δηαζέηνπλ κέζα πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κε ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο 

Υπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηόηεηα εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ. 

 Δηζήγεζε ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα λα εμνπζηνδνηεζνύλ ηα αξκόδηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ γηα ηε ζύγθιεζε ησλ Σπληνληζηηθώλ Οξγάλσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 12, Ν.3013/2002 θαη ζην αξζ.160 

ηνπ Ν.3852/2010. 

 Δληνιή πξνο ηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ γηα ηε 

ζύληαμε θαηαιόγσλ θαηαζθελώζεσλ (παηδηθώλ εμνρώλ) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ, 

ζπλνδεπόκελν κε πίλαθα ηειεθώλσλ ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο θαη Αξρεγώλ απηώλ.  

 Δπηθνηλσλεί κε ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

(Γηεύζπλζε (Π2) Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο, Γηεύζπλζε (ΓΥ6) Πξνκεζεηώλ, θιπ) 

γηα ηελ δηεπθξίλεζε δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ απνζήθεπζε θαη δηάζεζε πιηθώλ (ζθεληθό 

πιηθό, θνπβέξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ, αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείν Υγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΥΥΚΑ) (ΒΓ 972 ΦΔΚ 265/Α/1966). 
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Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία 

νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ ζρέδην.7  

 Καηαγξαθή θαη ππνβνιή ζηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ 

επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ (δπλακηθνύ θαη κέζσλ) όισλ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, νη νπνίνη είλαη 

απαξαίηεηνη, βάζεη ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, όζν θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ.  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ησλ 

ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ζύκθσλα κε ην παξόλ 

ζρέδην.  

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο 

 Δπηινγή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο από ηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ρώξσλ ηθαλώλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε 

πιεγέλησλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Σύληαμε θαη ππνβνιή ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηελ Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη ε ζέζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ησλ αλσηέξσ ρώξσλ 

 Καηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηεο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ησλ 

εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα όξηα ηεο νηθείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο θαη πνπ δύλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σύληαμε  θαη ηήξεζε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηαιόγνπ θαηαζθελώζεσλ (παηδηθώλ εμνρώλ) εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ζπλνδεπόκελν κε πίλαθα ηειεθώλσλ ησλ 

                                                           
7 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο θαη Αξρεγώλ απηώλ. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηαβηβάδεη ζηηο 

Γηνηθήζεηο απηώλ έγγξαθα θαη εγθπθιίνπο ηεο ΓΓΠΠ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο 

θηλδύλνπ ππξθαγηάο (αξζ.12, παξ.2β Ν.3013/2003), θαζώο θαη ηπρόλ εγθπθιίνπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Θέηεη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ) ζε εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

Ηκεξήζην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα 

ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό. Δλεκεξώλεη 

ζρεηηθά ηνλ ή ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο. 

 Δληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο 

θπθινθνξίαο ζε δάζε θαη εππαζήο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, ζύκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ΣΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ. 

 Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηηο δξάζεηο κεηξνπνιηηηθνύ 

ραξαθηήξα, πιένλ ησλ αλσηέξσ ν Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο δύλαηαη λα ζπγθαιέζεη ην 

Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ 

κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 8. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο, ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηάο ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε ζε 

εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Δληνιή ζύγθιεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο. 

 Σπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο ζε δάζε θαη 

εππαζήο πεξηνρέο ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ΣΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

 Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ηηο δξάζεηο 

κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα, πιένλ ησλ αλσηέξσ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο δύλαηαη λα ζπγθαιέζεη ην Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν 

(ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο 

θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. 

 

                                                           
8
 Οι αρμοδιότητεσ μητροπολιτικοφ χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφζρεια Αττικήσ και την 

Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεςςαλονίκησ, αςκοφνται από 1-7-2011 ςφμφωνα με το 
αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010 
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Γ3. Σςνηονιζηικά Όπγανα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)  

 Με εληνιή Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην Σπληνληζηηθό 

Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (ή ην Σπληνληζηηθό 

Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο), ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη, γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα 

ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Με εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην 

Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην νπνίν θαη πξνεδξεύεη, 

γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Δλεκέξσζε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ησλ νηθείσλ Γήκσλ γηα ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα πνπ εθδίδεηαη από ην 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζύκθσλα κε ην Ηκεξήζην Γειηίν Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη 

από ηελ ΓΓΠΠ. 

 Μεξηκλά θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ 

Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (ή ηνπ Σπληνληζηηθνύ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο), 

 Μεξηκλά, ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Μεξηκλνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο θαη εληνιήο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ηε 

ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο (ή ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο). 
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 Δλεξγνπνίεζε, θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο θαη εληνιήο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ησλ 

εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, 

ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ζρεηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (ή ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ 

Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο), ζηε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ επηηήξεζεο γηα ηελ άκεζε αλαγγειία ηπρόλ 

ππξθαγηώλ. 
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Φάζη 3η Άμεζη Ανηιμεηώπιζη – Επέμβαζη 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Δληνιή, μεηά από ζσεηική ζςνεννόηζη με ηην απμόδια Πςποζβεζηική Υπηπεζία, γηα 

άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζηα όξηα ηεο νπνίαο εμειίζζεηαη ε δαζηθή 

ππξθαγηά) πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε 

ππξθαγηάο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ή ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Καηόπηλ εληνιήο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα θηλεηνπνίεζε, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη 

επνπηεύεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο θαη πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό 

ζηάδην, ζε ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Μόιηο ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο πξνρσξά ζε: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ηνπ αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ αξκόδηνπ 

Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

 Άκεζε ελεκέξσζε, μεηά από ζσεηική ενηολή Πεπιθεπειάπση, ησλ αξκόδησλ νξγαληθώλ 

κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο ζηα όξηα ηεο νπνίαο εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά) πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό 

ζηάδην, κε ζηόρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο. 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, εληόο ηνπ νπνίνπ έρεη δνζεί ε 

αλαγγειία ηεο ππξθαγηάο, κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο θαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηα 

πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 
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 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο πξνρσξά ζε άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, εληόο ηνπ έρεη δνζεί ε 

αλαγγειία ηεο ππξθαγηάο θαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηα πιαίζηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 

 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 
Επέμβαζη 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ 

αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

 Δληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, 

θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (ζηα όξηα ησλ νπνίσλ εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά), κεηά από 

ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ην ζπληνληζκό δηάζεζεο πξνζσπηθνύ θαη 

κέζσλ, ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (ζηα όξηα ησλ νπνίσλ εμειίζζεηαη ε 

δαζηθή ππξθαγηά), πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο.  

 Δληνιή πξνο ηε Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ππνβνιή αηηήκαηνο 

ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο 

Πεξηθέξεηεο ή ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα 
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εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηώλ πνπ έρεη εθδώζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ην ζθνπό απηό. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πεξηνρή ζηελ νπνία εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε  θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή 

κηθξήο έληαζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

3013/2002 θαη ην ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Δληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο γηα ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ 

Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, 

εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην9. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Γηάζεζε, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πξνο 

ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο. 

 Γηάζεζε, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο 

ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, ζηα όξηα ησλ νπνίσλ εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά, πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Σπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, βάζεη ησλ νδεγώλ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010). 

 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα επηπιένλ πόξνπο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπ Δλόηεηαο. 

 Λήςε απόθαζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο από ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε, 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) θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πνπ έρεη εθδώζεη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ην ζθνπό απηό. 

                                                           
9
 Οι αρμοδιότητεσ μητροπολιτικοφ χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφζρεια Αττικήσ και την 

Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεςςαλονίκησ, αςκοφνται από 1-7-2011 ςφμφωνα με το 
αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010 
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 Δληνιή γηα ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, εθόζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 

Γ3. Σςνηονιζηικά Όπγανα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)  

 Με εληνιή Αληηπεξηθεξεηάξρε ζπγθαιείηαη ην Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΣΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπ Δλόηεηαο (ή ην Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν (ΣΜΟ) 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο), ζην νπνίν θαη πξνεδξεύεη, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνύ 

θαη κέζσλ, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Με εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο ζπγθαιείηαη ην Σπληνληζηηθό Μεηξνπνιηηηθό Όξγαλν 

(ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζην νπνίν θαη πξνεδξεύεη, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνύ θαη 

κέζσλ, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Δλεξγνπνηεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί θαη κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, ηα κλεκόληα 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

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

δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Δλεξγνπνηεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί θαη κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, ηα κλεκόληα 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

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

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, ζπλδξνκή κε επηπιένλ πιηθά θαη κέζα πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (ζηα όξηα ησλ 

νπνίσλ εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά), ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ νηθεία 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.10  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

 Δληνιή πξνο ηα αξκόδηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ λα 

Δλεξγνπνηήζνπλ ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη 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 ΣΟΠΠ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηα ΣΤΟ ησλ Γήκσλ. 

 Δληνιή πξνο ηα αξκόδηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη 

κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζή ηνπο κε ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, λα πξνβνύλ, εθ 

όζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη, ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ 

(θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, θιπ) πιεζίνλ ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηά. 

 Μεξηκλά θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ 

Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟΠΠ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (ή ηνπ Σπληνληζηηθνύ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο), 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο  

                                                           
10 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 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. 
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 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Δλεξγνπνηνύλ, ην εγθεθξηκέλν από ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

κλεκόλην ελεξγεηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ή ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο θαη ελεκεξώλεη ηνλ αξκόδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Δηζεγνύληαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, εθόζνλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

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

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

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηνύληαη από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζπλδξνκή κε επηπιένλ πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δηζεγνύληαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, εθόζνλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Δλεξγνπνηνύλ, εθόζνλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνύην θαη επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από 

ζρεηηθή εληνιή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνύην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Μεξηκλνύλ, εθόζνλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνύην θαη κεηά ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΣΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (ή ην Σπληνληζηηθνύ Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγάλνπ (ΣΜΟ) 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο). 

 Δλεξγνπνηνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθώλ εληνιώλ, ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ 

πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξώλνπλ, κε εληνιή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε 

ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη εθ όζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη, ηνπο 

ππεπζύλνπο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ (θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, θιπ) 

πιεζίνλ ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηά. 

 Δλεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ (κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ησλ Γήκσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πεξηνρή ε νπνία έρεη πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά έρεη θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε  θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή 

κηθξήο έληαζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

3013/2002 θαη ην ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Δληνιή πξνο ηε Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ππνβνιή αηηήκαηνο 

πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξεο Πεξηθέξεηεο ή ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 
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 Δληνιή γηα πεξαηηέξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά), κεηά 

από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ην ζπληνληζκό δηάζεζεο επηπιένλ 

πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ, ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε 

δαζηθή ππξθαγηά), πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, βάζεη ησλ νδεγώλ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010). 

 Γηάζεζε, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, επηπιένλ πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά, πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε κε επηπιένλ πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπ Δλόηεηαο. 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

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

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, πεξαηηέξσ ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα 

πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (νη νπνίεο 

έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά), ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ νηθεία 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.11  

 Δλεξγνπνηεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί θαη κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, ηα κλεκόληα 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή πξνο ηα αξκόδηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ λα 

Δλεξγνπνηήζνπλ ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη 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 ΣΟΠΠ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηα ΣΤΟ ησλ Γήκσλ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Δλεξγνπνηνύλ, ην εγθεθξηκέλν από ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

κλεκόλην ελεξγεηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζε επίπεδν 

                                                           
11 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 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. 
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Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο θαη ελεκεξώλεη ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

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

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

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Δηζεγνύληαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, εθόζνλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθώλ εληνιώλ, ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ 

πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ (κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ηνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζή ηνπ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ 

δηνηθεί ην ζπκβάλ. Δλεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ησλ Γήκσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πεξηνρή ε νπνία έρεη πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά έρεη θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε  θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή 

κηθξήο έληαζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 
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δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

3013/2002 θαη ην ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Δληνιή πξνο ηε Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ππνβνιή αηηήκαηνο 

πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξεο Πεξηθέξεηεο ή ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα πεξαηηέξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά), κεηά 

από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ην ζπληνληζκό δηάζεζεο επηπιένλ 

πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ, ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο (νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε 

δαζηθή ππξθαγηά), πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, βάζεη ησλ νδεγώλ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010). 

 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε κε επηπιένλ πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπ Δλόηεηαο. 

 Γηάζεζε, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, επηπιένλ πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά, πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

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

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 
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ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή 

Πεξηθεξεηάξρε, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, πεξαηηέξσ ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα 

πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (νη νπνίεο 

έρνπλ πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά), ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ νηθεία 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.12  

 Δληνιή πξνο ηα αξκόδηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ λα 

Δλεξγνπνηήζνπλ ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη 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 ΣΟΠΠ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηα ΣΤΟ ησλ Γήκσλ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

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

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

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο 

                                                           
12 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 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. 
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επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθώλ εληνιώλ, ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ 

πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ (κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ηνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζή ηνπ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. Δλεκεξώλεη 

ζρεηηθά ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Δλεκεξώλεη 

ζρεηηθά ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ησλ Γήκσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πεξηνρή ε νπνία έρεη πιεγεί από ηε δαζηθή ππξθαγηά έρεη θεξπρζεί ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε  θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή 

κηθξήο έληαζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκό δξάζεσλ ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

3013/2002 θαη ην ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Δληνιή πξνο ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα αλαδήηεζε δηαζέζηκσλ 

θαηαιπκάησλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, κεηά από ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ 
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ζρεηηθά κε ηελ πξώηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηώλ νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί 

ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Αξκόδηνπο Γεκάξρνπο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ 

απνκαθξύλζεθαλ από ηελ πιεγείζα πεξηνρή όπνπ δηαβηνύλ, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, βάζεη ησλ νδεγώλ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010). 

 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε κε επηπιένλ πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπ Δλόηεηαο. 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

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

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαζώο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή 

Πεξηθεξεηάξρε, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή 

απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ εύξεζε δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα γηα ηνπο 

πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηηο ππεξεζίεο 

πξόλνηαο ησλ νηθείσλ ΟΤΑ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Πεξηθεξεηάξρε. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 
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Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

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

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

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο 

επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξνύλ θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο πνπ κε εληνιή ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθά 

ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα 

κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Σπλεξγάδνληαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ εύξεζε, 

δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί 

ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ηνπο Δλνηήησλ θαη ελεκεξώλνπλ 

ζρεηηθά ηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Δλεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ (κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Πεπιθεπειάπσηρ 

 Δληνιή πξνο ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα εμαζθάιηζε θαηαιπκάησλ, 

κεηά από ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ νη 

θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. 

 Δληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

(νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα 

νπνία βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ.  

 Δληνιή ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ζπγθξόηεζε ζπλεξγείσλ θαηαγξαθήο 

δεκηώλ ζε θαηνηθίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα πξνο ηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο θαη πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Σπλεξγάδεηαη κε ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ γηα ηε άκεζε δηαλνκή 

δσνηξνθώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη, ζε θηελνηξόθνπο εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο. 

 

Γ2. Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

 Σπληνληζκόο ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, βάζεη ησλ νδεγώλ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010). 

 

Γ4. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα άκεζν 

έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο (νδηθό δίθηπν, θιπ), 

ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Δπηθνηλσλεί κε ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

(Γηεύζπλζε (Π2) Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο, Γηεύζπλζε (ΓΥ6) Πξνκεζεηώλ, θιπ) 

γηα ηελ δηεπθξίλεζε δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ δηάζεζε πιηθώλ (ζθεληθό πιηθό, θνπβέξηεο, 

θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ, αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (ΥΥΚΑ) (ΒΓ 972 ΦΔΚ 265/Α/1966). 

 Δμαζθάιηζε θαηαιπκάησλ, κεηά από εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, ησλ πνιηηώλ νη θαηνηθίεο ησλ 

νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε 
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ηα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη ηηο ππεξεζίεο 

πξόλνηαο ησλ νηθείσλ ΟΤΑ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

 Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο, κεηά από εληνιή Πεξηθεξεηάξρε, γηα ηε 

ζπγθξόηεζε ζπλεξγείσλ θαηαγξαθήο δεκηώλ ζε θαηνηθίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζρεηηθό 

αίηεκα πξνο ηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο 

θαη πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

Γ5. Τμήμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πεπιθεπειακών Ενοηήηων 

 Δλεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό 

ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Σπλεξγάδνληαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θαηαιπκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ηνπο Δλνηήησλ θαη ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ηνλ 

αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

 Δλεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ (κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ. 
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Δήμοι 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Εηοιμόηηηα  

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Οξηζκόο ππεπζύλσλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή ζπληήξεζεο ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο ή εγθαηάζηαζε λέσλ, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρό 

ηνπο (Ν.1590/1986). 

 Με επζύλε ησλ Γεκάξρσλ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνύληαη έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ 

απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ ελαπόζεζεο αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θύιαμήο ηνπο, ζε εθαξκνγή ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α /2005 (ΦΔΚ 1554/Β΄/2005). 

 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην αξζ.13, Ν.3013/2002. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, πξνο ηνπο Πξνέδξνπο Τνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ, πνπ είλαη ππεύζπλνη ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο, γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη θνηλνπνίεζή ηνπο ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

 Έγθξηζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ ηνπ Γήκνπ (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη πόξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ), πνπ ηνπ εηζεγείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη 

έρεη ζπληαρζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί κε επζύλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Με εληνιή ησλ Γεκάξρσλ ζπγθαιείηαη ην Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε 

ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο επίζεο θαη 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Σπκκεηνρή ζηα Σπληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

(ΣΟΠΠ), εθόζνλ πξνζθιεζεί, γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 
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Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΣΤΟ) 

 Με κέξηκλα ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη θαηόπηλ εληνιήο Γεκάξρνπ ζπγθξνηείηαη 

ην Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. Η 

ζύγθιεζε ζηε θάζε ηεο ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ εληνιήο Γεκάξρνπ 

θαη εθόζνλ απηόο ην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ δύλαηαη λα δηαηεζνύλ ηόζν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ΠΣ όζν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ. 

 Σύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ (αλζξώπηλν δπλακηθό  θαη πόξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ) θαη ππνβνιή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ηνλ Γήκαξρν. 

 Σύλζεζε ηνπ Δηδηθνύ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

γηα ην Γήκν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα Δ΄ ηνπ παξόληνο 
1
, θαη εζσηεξηθή 

δηαλνκή αληηγξάθνπ ζηνπο ππεπζύλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι΄(Γξαθείν Γεκάξρνπ, Τερληθέο Υπεξεζίεο, Γξαθείν Κίλεζεο, θιπ). 

 Απνζηνιή, ζε εηήζηα βάζε, επηθαηξνπνηεκέλνπ αληίγξαθνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄, πνπ έρεη 

ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα εμεηδίθεπζεο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθόκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνη ππάιιεινη, ν 

ξόινο θαη νη δξάζεηο απηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ2. Σηα πιαίζηα απηά ζπληάζζνληαη ηειεθσληθνί θαηάινγνη κε ηειέθσλα θαη ζέζεηο 

ππεπζύλσλ ησλ Γήκσλ ηα νπνία θαη θνηλνπνηνύληαη ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

ΠΣ θαη ηεο ΔΛΑΣ. 

                                                 
1
 Τν Δηδηθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο απνηειείηαη 

από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, 

ηεο Πξνζζήθεο Γ11 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ 

2 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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 Κνηλνπνίεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄, θαζώο θαη ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ 

ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, γηα ιόγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζήο ηνπο. 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή 

Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηόηεηα εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν 

Γήκνο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ. 

 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηνπ Γήκνπ. 

 Καζνξηζκόο ρώξσλ ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηελ 

νηθεία Πεξηθέξεηα, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (ρώξνη 

θαηαθπγήο). 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) ηνπ Γήκνπ θαηόπηλ 

εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Εηοιμόηηηα  

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Θέηνπλ ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζε εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ηκεξήζην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ 

εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ 

γηα ην ιόγν απηό  

 Σπκκεηνρή ζηα Σπληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

(ΣΟΠΠ), εθόζνλ πξνζθιεζεί γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο (ΣΤΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με εληνιή Γεκάξρνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην ΣΤΟ, ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη, γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σπληνληζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε εληνιώλ ηνπ Γεκάξρνπ ζηε ιήςε 

απμεκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε 

ιεηηνπξγία ρώξσλ ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 
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Φάζη 3η Άμεζη ανηιμεηώπιζη – Επέμβαζη 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Δληνιή γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό 

ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ 

από ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη 

ζε ζπλελλόεζε κε απηή. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Μόιηο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή 

Υπεξεζία ηελ ελεκέξσζε γηα εθδήισζε ππξθαγηάο πξνβαίλεη ζηα παξαθάησ: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αξρηθό ζηάδην, κε ζηόρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά από ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ. 

 Σπλερήο επηθνηλσλία κε ηελ αξκόδηα ΠΥ γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ηε 

Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην 

ζπκβάλ.  

 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 
Επέμβαζη 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ζε όκνξνπο Γήκνπο κεηά από 

ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία  Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 
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 Λήςε 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).  

 Δληνιή ησλ Γεκάξρσλ γηα ζύγθιεζε ηνπ ΣΤΟ, εθόζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά εθδειώζεθε πιεζίνλ ρώξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ν 

Γήκαξρνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηλεηνπνηεί ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ. 

 Δλεκεξώλεη ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη εηζεγείηαη ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο πνπ πιήηηεηαη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο (ΣΤΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με εληνιή Γεκάξρνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην ΣΤΟ, ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη. Η ζύγθιηζε ηνπ ΣΤΟ γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ ζηνλ 

ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε 

επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη άκεζα ην Γήκαξρν. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ  Πξνζζήθε Γ11: Γήκνη 

7 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.3  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, 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. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο).  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002, θαζώο θαη ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί πξνο 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ.  

 Δληνιή γηα αίηεκα πεξεηαίξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα πεξεηαίξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ζε όκνξνπο Γήκνπο, γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο.  

                                                 
3 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γήκσλ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 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. 
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 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν . 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.4  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο). 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

                                                 
4 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γήκσλ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 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. 
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5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ζε όκνξνπο Γήκνπο, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο.  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από 

ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.5  

                                                 
5 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γήκνπ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 
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 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ 

επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πξώηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

θαηνηθηώλ πνπ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο, θαη 

ελεκεξώλνπλ άκεζα ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ 

πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ πιεγείζα πεξηνρή όπνπ δηαβηνύλ, εθόζνλ ρξεηάδνληαη 

κεηαθνξά. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο 

Δλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

                                                                                                                                            
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. 
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 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από 

ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ θαεί νινζρεξώο ή έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο πηζαλόλ ηηο 

θαζηζηνύλ αθαηνίθεηεο θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Γήκαξρν.6  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

                                                 
 6 Η ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αξηζκόο ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι  

 Δλεκεξώλνπλ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ 

έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

 Γίλνπλ εληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο 

(δίθηπα ύδξεπζεο, νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή 

δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Γίλνπλ εληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο, ηα νπνία 

βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ. 

 Δληνιή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε  δηαδηθαζηώλ εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 

πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θύξηαο νηθίαο ή 

αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι.  

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ ζηελ 

πεξηνρή επζύλεο ηνπο, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Γεκάξρνπ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζν έιεγρν θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο (δίθηπα ύδξεπζεο, νδηθό 

δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί, κεηά από εληνιή Γεκάξρνπ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θύξηαο 

νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ Γήκνπ. 
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Ππόηςπο και οδηγίερ για ζσέδια Αποκενηπωμένων Γιοικήζεων, Πεπιθεπειών και 

Γήμων 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Τν παξόλ ζρέδην ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΥΑ 1299/7-4-2003 έγθξηζεο 

Υπνπξγνύ ΔΣΓΓΑ ηνπ Γεληθνύ Σρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» (ΦΔΚ 423 η. Β΄) 

θαη απνηειεί ην Γεληθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ.  

Σύκθσλα κε ηελ ΥΑ 1299/7-4-2003 θαη ηελ Πξνζζήθε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ππόρξεα 

ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ αλαθέξνληαη (κε πεξηνξηζηηθά) ην 

Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

ζην ΥΠΔΚΑ), θαη ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (πξώελ Γεκόζηαο Τάμεο).   

Μεηά από ζεηξά ζπζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2009 θαη 2010 ζηελ έδξα ηεο 

ΓΓΠΠ κε όινπο ηνπο αλσηέξσ εκπιεθόκελνπο Φνξείο γηα ην δήηεκα απηό θαη έρνληαο ππόςε 

όηη ην Ππξνζβεζηηθό Σώκα ζπληάζζεη θπξίσο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θξίζεθε αλαγθαία ε ζύληαμε ηνπ παξόληνο Σρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπξίσο 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, όπνπ πέξαλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο 

θαη ησλ ππόρξεσλ ζρεδίαζεο, εκπιέθνληαη ζεζκηθά ρσξίο λα αλαθέξνληαη ξεηά (κε 

πεξηνξηζηηθά) θαη άιινη Φνξείο πξώηεο αληαπόθξηζεο. Δηδηθόηεξα θξίζεθε αλαγθαίν λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ζρεδηαζκό θαη Φνξείο όπσο ν ηνκέαο Υγείαο θαη Πξόλνηαο, ε ΓΔΗ Α.Δ., 

θαη ν ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ. γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο (Παξάξηεκα Α΄, ΥΑ 1299/2003 «Ξελνθξάηεο»).  

Σηα πιαίζηα απηά, ε Γ.Γ.Π.Π. πξνρώξεζε, εθ ηνπ ζεζκηθνύ ηεο ξόινπ (αξ 11, ΠΓ 

151/2004), ζηε ζύληαμε Σρεδίνπ κε ηίηιν «Γεληθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ». Τν αλσηέξσ ζρέδην  ζηάιζεθε ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε όισλ 

ησλ εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ κε ην ππ αξζ  2043/22-3-2010  έγγξαθό καο, γηα ζρόιηα θαη 

παξαηεξήζεηο. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ εγγξάθσο, ην ζρέδην 

εγθξίζεθε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 

ζην άξζξν 17 ηνπ Ν.3013/2002. Καηόπηλ έγθξηζή ηνπ από ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ε 1ε έθδνζε ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ ζηάιζεθε ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο κε ην 4044/7-6-2010 έγγξαθό καο πξνο εθαξκνγή. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη κε ηηο επειζνύζεο δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

Μέξνπο V ηνπ παξόληνο. Σηα πιαίζηα απηά ε Γ/λζε Σρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθώλ ηεο ΓΓΠΠ πξνρώξεζε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ 

θαη εμέδσζε ηελ 2ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε. 
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Η αλσηέξσ 2ε Αλαζεσξεκέλε Έθδνζε ηνπ Γεληθνύ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ζηάιζεθε ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ κε ην ππ. αξζ. 3189/13-5-2011 έγγξαθό καο, γηα ζρόιηα θαη 

παξαηεξήζεηο. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ εγγξάθσο, εγθξίζεθε 

από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 

17 ηνπ Ν.3013/2002 θαη κε ην παξόλ ζηάιζεθε ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο πξνο 

εθαξκνγή. 

Η δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν θαηά ηελ 1ε όζν θαη θαηά 2ε αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε, θαζνξίζηεθε βάζεη ηνπ  Δγρεηξηδίνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ελαξκόληζε ησλ Δηδηθώλ 

Σρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Υπνπξγείνπ ή άιινπ Κεληξηθνύ Φνξέα, πνπ 

θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ αξζ. 2033/3-4-2007 έγγξαθό καο. 

Δηδηθόηεξα, ζηε 2ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο εκπινθήο ηνπο ζε δξάζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο ζηελ 

θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

- ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε εκπινθή ηνπο βάζεη 

ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Παξαξηήκαηα Γ9, Γ10 θαη Γ11). Με ηνλ ηξόπν απηό 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ ζε όια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ηο παπόν ζσέδιο αποηελεί εν δςνάμει και ηο Διδικό σέδιο 

Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηων Αναγκών ηων Αποκενηπωμένων Γιοικήζεων, ηων 

Πεπιθεπειών και ηων Γήμων και η εξειδίκεςζή ηος ζςνίζηαηαι ζηον πποζδιοπιζμό 

ηος ανθπώπινος δςναμικού  και ηων πόπων πος θα σπηζιμοποιήζοςν για ηην 

ςλοποίηζη ηων δπάζεων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ζηα πλαίζια εθαπμογήρ ηος 

παπόνηορ ζσεδίος. 

Σηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ νη Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαζώο θαη νη Γήκνη, επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζε εηδηθό 

Παξάξηεκα πνπ ζα πξνζηεζεί ζην παξόλ ζρέδην (Παξάξηεκα Ι΄) ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη 

κέζα,  πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ. 

Πην αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι΄ ζα πεξηγξάθνληαη ηα θάησζη: 

 νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζύλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, θαζώο θαη ησλ αλαπιεξσηώλ 

ηνπο,  κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπώλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηόηεηα / 

εηδηθόηεηα, ηειέθσλα, θαμ) 
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 θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ηνπο, γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο 

ζρεδίνπ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ, θιπ) 

 κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην Δηδηθό Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ: 

• γηα ηηο Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ ζα απνηειείηαη από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, ηεο 

Πξνζζήθεο Γ9 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε 

επζύλε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα εγθξηζεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

• γηα ηηο Πεπιθέπειερ ζα απνηειείηαη από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, ηεο Πξνζζήθεο Γ10 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε επζύλε ηεο Γ/λζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε (άξζ. 173 θαη 174 ηνπ  Ν.3852/2010). 

• γηα ηνπο Γήμοςρ ζα απνηειείηαη από ηα Μέξε Ι – VI ηνπ παξόληνο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, ηεο Πξνζζήθεο Γ11 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ’, θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι΄ πνπ ζα ζπληαρζεί κε επζύλε ηνπ 

Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ηνλ Γήκαξρν (άξζ. 62 θαη 63 ηνπ  Ν.3852/2010). 

Μεηά ηελ πξνζζήθε θαη έγθξηζε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ από ηα απνθεληξσκέλα όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο1, ηα Δηδηθά Σρέδηα Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ 

Ππξθαγηώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ, κε ηε δνκή 

θαη ηα πεξηερόκελα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ,  ζεσξνύληαη άκεζα εθηειεζηά θαη δελ 

ρξήδνπλ πεξεηαίξσ εγθξίζεσο, δεδνκέλνπ όηη ην παξόλ ζρέδην έρεη ηύρεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ Παξαξηεκάησλ Ι΄, κε επζύλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ θαζώο θαη ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεη ζύλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ Δηδηθώλ Σρεδίσλ Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη θνηλνπνίεζε αληηγξάθνπ ζηνπο 

ππεπζύλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα ηνπο, όπσο απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι΄ ηνπ παξόληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ γξαθείνπ ηνπ Γεληθνύ 

                                                 
1
 Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιυερειάρχης και Δήμαρχος 
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Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ αξκόδησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ, αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, επίζεο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νδεγηώλ ζρεδίαζεο από ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο πξνο ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο.  

Σηα πιαίζηα απηά νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηώλ θαζώο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ζα πξνρσξήζνπλ 

ηαπηόρξνλα ζηε ζύληαμε ηνπ Παξαηήκαηνο Ι΄ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα ιόγνπο άκεζεο 

εηνηκόηεηαο ηνπ κεραληζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Οη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε έγγξαθό ηνπο ζα 

δεηήζνπλ αληίγξαθν ησλ Παξαξηεκάησλ Ι΄, πνπ νθείινπλ λα ζπληάμνπλ νη νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη ζηα πιαίζηα εμεηδίθεπζεο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίδνπλ ην ζύλνιν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ πνπ δύλαηαη λα δηαηεζνύλ ζε 

επίπεδν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ηελ 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

(ΥΑ 1299/2003, ζει 5822 παξ. 6, πξώελ Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο). 

Ννείηαη όηη νη Γήκνη ησλ νπνίσλ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πεξηβάιινληαη από άιια 

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα όκνξσλ Γήκσλ θαη γεληθώο δελ θηλδπλεύνπλ από ππξθαγηέο πνπ 

εθδειώλνληαη ζηελ ύπαηζξν, ε εμεηδίθεπζε ηνπ παξόληνο δηα ηεο πξνζζήθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι΄, ζα αθνξά θπξίσο ηε δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο ή  γηα ηε ζπλδξνκή ζε όκνξνπο Γήκνπο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα. 

Τέινο, έρνληαο ππόςε όηη ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο θαη ην Αξρεγείν ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα ζπκβάινπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Σρεδίνπ κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπο, θξίλεηαη ζθόπηκν, νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ θαζώο θαη ηα Γξαθεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, λα θνηλνπνηήζνπλ άκεζα αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι΄ ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο θαη ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ιόγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζήο ηνπο. 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, κε επζύλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη ησλ 

Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη Γήκνη, 

νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζύληαμε κλεκνλίνπ 

ελεξγεηώλ ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά, ζηηο Πξνζζήθεο 

Γ9- Γ11 ηνπ Παξαξηήκαηνο  Γ΄. 



Παράρηημα ΣΤ 
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 
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ΠΡΟΘΗΚΗ Σ1: Διοικητικά Έγγραυα - Νομοθεσία  

1. Ο Ν.3013/2002 "Πεπί αναβάθμιζηρ ηηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και λοιπέρ διαηάξειρ". (ΦΔΚ102, 

ηεύσ. Α΄) 

2. Ο Ν. 2503/1997 "Γιοίκηζη, Οπγάνυζη και ζηελέσυζη ηηρ Πεπιθέπειαρ, πύθμιζη θεμάηυν για ηην 

ηοπική αςηοδιοίκηζη και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 107, ηεύσ. Α) 

3. Ο Ν.3463/2006 "Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν" (ΦΔΚ 114, ηεύσ. Α). 

4. Σο Π.Γ. 30/1996 "Κώδικαρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ". (ΦΔΚ 21, ηεύσ. Α΄) 

5. Ο Ν. 3274/2004 "Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηυν Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ππώηος και 

δεύηεπος βαθμού" (ΦΔΚ 195, ηεύσ. Α΄) 

6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν ζηιρ Πεπιθέπειερ και ηην Αςηοδιοίκηζη και άλλερ 
διαηάξειρ" (ΦΔΚ 237, ηεύσ. Α΄) 

7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεζη ηηρ δαζοπςπόζβεζηρ ζηο Πςποζβεζηικό ώμα και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 
112, ηεύσ. Α΄) 

8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοπγάνυζη ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ, αναβάθμιζη ηηρ αποζηολήρ ηος 

και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 258, ηεύσ. Α΄) 

9. Ο Ν.1892/1990 "Για ηον εκζςγσπονιζμό και ανάπηςξη & λοιπέρ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 101, ηεύσ. Α΄) 

10. Ο Ν. 3208/2003 "Πποζηαζία ηυν δαζικών οικοζςζηημάηυν, καηάπηιζη δαζολογίος, πύθμιζη 
εμππάγμαηυν δικαιυμάηυν επί δαζών και εν γένει δαζικών εκηάζευν και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 

303, ηεύσ. Α΄) 

11. O N. 998/1979 "Πεπί πποζηαζίαρ δαζών και δαζικών εκηάζευν εν γένει ηηρ Υώπαρ" (ΦΔΚ 289, 
ηεύσ. Α΄). 

12. Σο Π.Γ. 575/1980 "Πεπί κηπύξευρ ιδιαιηέπυρ εςαίζθηηυν ειρ πςπκαγιάρ πεπιοσών δαζών και 
δαζικών εκηάζευν υρ επικινδύνυν" (ΦΔΚ 157, ηεύσ. A΄).  

13. Σο Π.Γ. 402/1988 Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Γευπγίαρ (ΦΔΚ 187, ηεύσ. Α΄) 

14. Ο Ν.2637/1998 "ύζηαζη Οπγανιζμού Πιζηοποίηζηρ Λογαπιαζμών και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 

200, ηεύσ. Α΄)  

15. Η ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για ηη πύθμιζη θεμάηυν ζςνεπγαζίαρ ηος Πςποζβεζηικού 
ώμαηορ με ηιρ Ένοπλερ Γςνάμειρ, ηην Δλληνική Αζηςνομία, ηη Γαζική Τπηπεζία, ηοςρ Ο.Σ.Α., ηιρ 

Τγειονομικέρ Τπηπεζίερ και άλλοςρ θοπείρ και ππόζυπα πος παπέσοςν ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ για ηην 
ππόλητη και καηαζηολή ηυν δαζικών πςπκαγιών" (ΦΔΚ.713, ηεύσ. Β΄). 

16. Η εγκύκλιορ ηος Απσηγείος Πςποζβεζηικού ώμαηορ 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 πος 

κοινοποιήθηκε με ηο 736/20-5-1999 έγγπαθό μαρ. 

17. Η 1299/7-4-2003 έγκπιζη Τποςπγού Δζυηεπικών ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ με 

ηη ζςνθημαηική λέξη "Ξενοκπάηηρ" (ΦΔΚ 423, ηεύσ. Β΄) 

18. Η 3384/9-6-2006 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών "ςμπλήπυζη ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ με ηη ζςνθημαηική λέξη «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» με ηο Διδικό σέδιο «Γιασείπιζηρ 
Ανθπώπινυν Απυλειών» " (ΦΔΚ 776, ηεύσ. Β΄) 

19. Σο Π.Γ 151/2004 "Οπγανιζμόρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ" (ΦΔΚ 107 ηεύσ. Α΄). 

20. Η 2244/18-6-2004 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών για ηη ζηελέσυζη Τπηπεζιών Πολιηικήρ 
Πποζηαζίαρ. 

21. Η 2243/18-6-2004 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών για ζύζηαζη και ζηελέσυζη Οπγανικών 
Μονάδυν Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 

22. Σο 2033/3-4-2007 έγγπαθό μαρ "ύνηαξη Διδικών σεδίυν εκηάκηυν αναγκών ανά καηαζηποθή, 

ζηα πλαίζια ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ με ηη ζςνθημαηική λέξη «Ξενοκπάηηρ» " 

23. Η Πςποζβεζηική Γιάηαξη 4/1987 για ηην ππόλητη πςπκαγιών ζε οικόπεδα.(ΦΔΚ 724, ηεύσ. Β΄) 
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24. Η Πςποζβεζηική Γιάηαξη 9/2000 "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και 

ανηιμεηώπιζη πςπκαγιών ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ".(ΦΔΚ 1459, ηεύσ. Β΄) 

25. Η Πςποζβεζηική διάηαξη 9Α/2005 "Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη διαηάξευν ηηρ ςπ' απιθμ. 

9/2000 Πςποζβεζηικήρ Γιάηαξηρ "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και 
ανηιμεηώπιζη πςπκαγιών ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ" (ΦΔΚ 1554, ηεύσ. Β΄) 

26. Οι "Κώδικερ Οπθήρ Γευπγικήρ Ππακηικήρ" ΚΤΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΔΚ 142, ηεύσ. Β΄)  

27. Η "Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή ςποςπγική απόθαζη ζσεηικά με 
ηοςρ Κώδικέρ Οπθήρ Γευπγικήρ Ππακηικήρ" ΚΤΑ 140920/2005 (ΦΔΚ 1710, ηεύσ. Β΄) 

28. Ο Ν. 1590/1986 "Σποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν1481/1984, κλπ" (ΦΔΚ 49, ηεύσ. Α΄). 

29. Ο Ν. 1481/1987 "Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Γημοζίαρ Σάξηρ" (ΦΔΚ 152, ηεύσ. Α΄) 

30. Σο Π.Γ. 210/1992 "Κυδικοποίηζη διαηάξευν Πποεδπικών Γιαηαγμάηυν ηος κανονιζμού 
Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ" (ΦΔΚ 99, ηεύσ. Α΄) 

31. Σο Ν.Γ. 57/1973 "Πεπί λήτευρ μέηπυν κοινυνικήρ πποζηαζίαρ ηυν οικονομικώρ αδςνάηυν και 

καηαπγήζευρ ηυν διεποςζών ηον θεζμόν ηηρ αποπίαρ διαηάξευν" (ΦΔΚ 149, ηεύσ. Α΄)  

32. Σην ΚΤΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη Ππογπαμμαηικών 

Αποθάζευν πεπί παποσήρ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ" (ΦΔΚ 1185, ηεύσ. Β΄). 

33. Σο Ν.2800/2000 "Αναδιάπθπυζη Τπηπεζιών Τποςπγείος Γημόζιαρ Σάξηρ, ύζηαζη Απσηγείος 

ΔΛΑ και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 41, ηεύσ. Α΄). 

34. O N 3536/2007 "Διδικέρ πςθμίζειρ θεμάηυν κλπ, ΤΠΔ" (ΦΔΚ 42, ηεύσ. Α΄) 

35. Ο Ν 3613/2007 "Ρςθμίζειρ θεμάηυν Ανεξάπηηηυν Απσών, κλπ" (ΦΔΚ 263, ηεύσ. Α΄) 

36. Ο Ν. 3585/2007 "Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ, αγποηική αζθάλεια και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 
148, ηεύσ. Α΄) 

37. Σο Π.Γ. 205/2007 "ςγσώνεςζη Τποςπγείυν" (ΦΔΚ 231, ηεύσ. Α΄) 

38. Ο Ν. 3481/2007 "Σποποποιήζειρ ζηη νομοθεζίαρ για ηο Δθνικό Κηημαηολόγιο, ηην ανάθεζη και 

ηην εκηέλεζη ζςμβάζευν έπγυν και μελεηών και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 162, ηεύσ. Α΄) 

39. Σην ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθοπιζμόρ ηυν οδών ηος Ν. Αηηικήρ και ηυν 
ολοκληπυμένυν ημημάηυν ηυν αςηοκινηηοδπόμυν πος η ζςνηήπηζή ηοςρ ανήκει ζηην 

απμοδιόηηηα ηυν ςπηπεζιών ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ. " (ΦΔΚ 398, ηεύσ. Β΄) 

40. Σο. Π.Γ. 242/1999, "Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ" (ΦΔΚ 201, ηεύσ. Α΄) 

41. Σο Π.Γ. 4/2008 "ύζηαζη Διδικών Τπηπεζιών Έπγυν Μελεηών – Καηαζκεςών, Λειηοςπγίαρ και 

ςνηήπηζηρ Έπγυν Παπασώπηζηρ (ΦΔΚ 13, ηεύσ. Α΄) 

42. Η ΚΤΑ ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Δκσώπηζη και μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν ζηην Δηαιπεία με 

ηην επυνςμία «Δγναηία Οδόρ Ανώνςμη Δηαιπεία» πος αθοπούν ζηη διασέιπιζη δημοζίυν έπγυν 
με ζςμβάζειρ παπασώπηζηρ" (ΦΔΚ 668, ηεύσ. Β΄) 

43. Σο Π.Γ. 184/2009 «ύζηαζη Τποςπγείος Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη και καθοπιζμόρ ηυν 

απμοδιοηήηυν ηος» (ΦΔΚ 213, ηεςσ. Α΄) 

44. To Π.Γ. 26/2011 «Σποποποίηζη διαηάξευν ηος Π.Γ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΔΚ 75, ηεςσ. Α΄) 

45. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ - 
Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) 

 

 



Γενικό σέδιο Γαζικών Πςπκαγιών  Δκδ. 2/ Ιούλιορ 2011         Πποζθήκη Σ2 : Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ & Γιαδικαζίερ Δπισειπήζευν 

 

Καηεσθσνηήριες Οδηγίες & Διαδικαζίες Επιτειρήζεων 

Περιετόμενα Προζθήκης ΣΤ2  

 

Α1 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 2011 

 2046/29-3-2011 έγγπαθο ηηρ ΓΓΠΠ «σεδιαζμόρ και δπάζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για 

ππόλητη και εηοιμόηηηα ηυν θοπέυν ζηην ανηιμεηώπιζη κινδύνυν λόγυ ηυν δαζικών 

πςπκαγιών». 

 

Α2 ΔΚΓΟΗ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 2011  

2966/5-5-2011 έγγπαθο ηηρ ΓΓΠΠ «Έκδοζη ημεπήζιος Υάπηη Ππόβλετηρ Κινδύνος 

Πςπκαγιάρ από ηην Γ.Γ.Π.Π.» 

 

Α3 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ - ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΓ121/21-7-2009 έγγπαθο ηηρ ΓΓΠΠ «Δνεπγοποίηζη ηος Δςπυπαφκού Μησανιζμού Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ (Πολιηική και Γιαδικαζίερ)» 

 

Α4 ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΛΟΓΧ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ 2011 

2795/29-4-2011 έγγπαθο ηηρ ΓΓΠΠ «Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηην οπγανυμένη 

απομάκπςνζη πολιηών για λόγοςρ πποζηαζίαρ από εξελιζζόμενη ή επικείμενη καηαζηποθή εξ 

αιηίαρ δαζικών πςπκαγιών» 

 

Α5 ΟΓΗΓΙΔ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΓΑΙΚΔ ΠΤΡΚΑΓΙΔ 
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              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Αζήλα      29-03-2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                               Αξηζ. Πξση. 2046 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ   

 

Γ/ΝΖ  ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ       

ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Πιεξνθνξίεο:  Φ. Θενδώξνπ,  Γ. Αιεμαλδξήο 

Σαρ Γ/λζε :        Δπαγγειηζηξίαο  2,  Αζήλα  105 63         

Σειέθσλν :   2131510138,  2131510916 

                          & 210-3359975 

   

 

 

 

Ππορ :   Πίλαθαο απνδεθηώλ  

                   

                    

Κοιν :    Πίλαθαο απνδεθηώλ 

 

E-mail       :   ftheo@gscp .gr&dalex@gscp.gr

FAX          :   2131510375 

 

ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ και δπάζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ππόλητη και εηοιμόηηηα ηυν θοπέυν 

ζηην ανηιμεηώπιζη κινδύνυν λόγυ ηυν δαζικών πςπκαγιών  

 

ΥΔΣ. : 1. Ο Ν.3013/2002  "Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο". (ΦΔΚ102, ηεύρ. Α΄) 

2. Ο Ν. 2503/1997 "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 107, ηεύρ. Α) 

3. Ο Ν.3463/2006 "Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 114, ηεύρ. Α). 

4. Σν Π.Γ. 30/1996 "Κώδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο". (ΦΔΚ 21, ηεύρ. Α΄) 

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. 

Α΄) 

8. Ο Ν.3511/2006 "Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 258, ηεύρ. Α΄) 

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΄). 

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ  - ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

mailto:ftheo@gscp.gr
mailto:dalex@gscp.gr


 2 

20. Ζ 2244/18-6-2004 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα ηε ζηειέρσζε Τπεξεζηώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

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΄) 

44. To 4044/7-6-2010 έγγξαθό καο «ύληαμε Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε 

"Ξελνθξάηεο" 

45. Ζ ΚΤΑ 23111/2010 «πγθξόηεζε Δληαίνπ Γηνηθεηηθνύ Σνκέα κε ηίηιν «Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ) (ΦΔΚ 855, 

ηεπρ. Β΄) 

46. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηε» (ΦΔΚ 87, ηεπρ Α΄) 

47. Σν ΓΓ3/13-1-2011 έγγξαθό καο «Λεηηνπξγία πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 
 

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 
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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.  

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 Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ θαη πληνληζηηθώλ Σνπηθώλ Οξγάλσλ (ΣΟ) ησλ Γήκσλ κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.  
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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. 

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 ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα πινπνηεζνύλ 

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 Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Ν. 2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Γ. 402/1988, ΚΤΑ 23111/2010). 

ηα πιαίζηα απηά παξαθαινύκε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ 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. 

Οη Γ/λζεηο πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ 

επζύλε ζπληνληζκνύ θαη  επνπηείαο ηεο ζύληαμεο ησλ πάζεο θύζεσο δαζηθώλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν 

λνκνύ, θαζώο θαη ηελ επνπηεία εθηέιεζεο ηνύησλ (Ν. 2503/1997, ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999, Ν3852/2010), 

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 
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 ηελ έγγξαθε γλώκε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηνηθεηώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζύκθσλα κε ηα 

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

 ηε ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ ζηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ 

δηθηύνπ, κε ηηο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

 ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ή πξνηίζεληαη ζην άκεζν κέιινλ λα αλαιάβνπλ νη Γήκνη ή νη 

ύλδεζκνη Γήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηόπνπο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ρξεκαηνδόηεζε από 

ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή άιιε πεγή, γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ 

εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο 

 ηηο απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ πνπ ζα ζπγθιεζνύλ ζε όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ππξθαγηώλ 

παξαθαινύκε λα ππνβάινπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 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 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζα απνηειέζεη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζρεδηαζκνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ Γήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε δαζνηερληθώλ έξγσλ 

(θαζαξηζκνί δαζηθήο βιάζηεζεο, θιπ) ζε δεκόζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, θαζνξίδνληαη από ηελ 

Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. 

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, 
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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 Γήκσλ γηα ηελ: 

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

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (άιζε, πάξθα, θαηαζθελώζεηο, θιπ),  

 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 Γήκνπο θαζ' 

ππόδεημε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο 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.  

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 αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο, Πνιενδνκηθέο Αξρέο θαη Γήκνπο. 

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 αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. 
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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. 

Πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκόο θαη εθηέιεζε έξγσλ πξόιεςεο ππξθαγηώλ γίλεηαη κε επζύλε ησλ 

Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρώλ θαη ησλ Γεκάξρσλ 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). 

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 αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο γηα 

εμαζθάιηζε άδεηαο, όηαλ απηό απαηηείηαη. 
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εκεηώλεηαη όηη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010, νη Γήκνη έρνπλ ηελ κέξηκλα, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαζαξηζκνύ, από 

ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθώλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη 

εληόο πόιεσλ, θσκνπόιεσλ θαη νηθηζκώλ θαη ζε απόζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ από ηα όξηά ηνπο, θαζώο θαη 

ηελ ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνύ από ηνπο Γήκνπο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ 

ππόρξεσλ.  

 

 

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 2010, 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΄.  

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9/2000, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 9
Α
/2005, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο από 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 2011, ζα θαζνξηζηνύλ κε λεόηεξν έγγξαθό καο. 

Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο, λνείηαη όηη επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ από ηνπο 

Γήκνπο θαη ζηνπο ρώξνπο κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επζύλε ησλ Γήκσλ. 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 4 ηνπ αξζ 7 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9
Α
/2005 θαη κεηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκό εθ κέξνπο ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο, ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δήηεζε κε ην 1818/21-03-2011 έγγξαθό ηεο από ηνπο Γεληθνύο 

Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα, ζηελ 

έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο 

απνξξηκκάησλ αλά Ννκό ή θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ζπγθξόηεζεο ησλ επηηξνπώλ 

ειέγρνπ εμ' αηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, νη έιεγρνη ησλ αλσηέξσ 

επηηξνπώλ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό 

θαη πάλησο όσι απγόηεπα από ηην 16η Μαΐος 2011.  Δλ ζπλερεία, νη εθζέζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ 

ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκνύ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηο απγόηεπο μέσπι ηην 23η Μαΐος 2011 γηα ηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηνπο 

ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9
Α
/2005. 

Δηδηθόηεξα, ε Γ/λζε  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ζα 

ππνβιεζνύλ νη εθζέζεηο ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηόηεηάο ηεο, ηηο εθζέζεηο γηα ηνπο ρώξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 

κε επζύλε ηνπο, γηα ηελ πινπνίεζε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνθπγή πξόθιεζεο 

ππξθαγηώλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σαπηόρξνλα ε αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκνύ ζηελ 

νπνία ζα ππνβιεζνύλ νκνίσο νη εθζέζεηο ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα ηηο απνζηείιεη ζηελ αξκόδηα 

Δηζαγγειία. 

Αληίγξαθα επίζεο όισλ ησλ εθζέζεσλ ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα θνηλνπνηεζνύλ κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ 

2011, κε επζύλε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηε Γ/λζε 

ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο 

ελεκέξσζή ηεο. 

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 

(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. 
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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, ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ 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 αξκνδίσλ θαηά 

ηόπνπο νξγαληθώλ κνλάδσλ 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).  

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., 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.  
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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 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, µε απνδέθηεο ηηο 

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηέο. Πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο πξνο ηνπο ππεύζπλνπο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεηαη κε επζύλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο. 

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 ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο, όπσο κε απόθαζή ηνπο εμνπζηνδνηνύλ ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο, νη νπνίνη ελ ζπλερεία 

κε εληνιή ηνπο πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα ζπγθαινύλ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ 
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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 ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  

 

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 Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 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 ζηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε πξόηαζε αλά Γήκν, γηα δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε 

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

αλαγγειία ππξθαγηάο.  

Δπίζεο, νη 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 Πεξηθεξεηώλ 

θαη ησλ Γήκσλ.  

Σνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη όηη γηα λα είλαη 

νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινύλ κέξνο ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα από ηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα ( ΣΟ) ησλ Γήκσλ. 

 

2.9 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΟΠΠ) ΣΧΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ 

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 θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε  ζα ζπγθιεζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από ηε ιήςε ηεο 

παξνύζεο θαη όρη αξγόηεξα από ηξίην δεθαήκεξν ηνπ κελόο Απξηιίνπ. 
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ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο 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 Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. Βαζηθόο ζηόρνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα 

είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξόιεςεο θαη 

εηνηκόηεηαο πνπ έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

Σα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, κεηά ηε ζύγθιεζε ησλ 

πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ζα 

θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ζηε νηθεία Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ζ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κεηά ηε ιήςε ησλ πξαθηηθώλ ησλ πληνληζηηθώλ 

Οξγάλσλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ ζηα αλσηέξσ πληνληζηηθά Όξγαλα θαη ζα 

απνζηείιεη άκεζα ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε ζπγθεληξσηηθή πξόηαζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη 

πξνηάζεηο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Μεηά ηελ  ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ Πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ γηα πξόιεςε θαη 

εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ. 

Αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα θαη ζην γξαθείν ηνπ 

νηθείνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ζηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο.  

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, έρνληαο ππόςε ηνλ Πεξηθεξεηαθό 

ζρεδηαζκό θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ηεο 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ζα 

πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθώλ κε ην ζρεδηαζκό γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  ηνπο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. 

 

2.10 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΣΟ) 

Γηα ηελ δξνκνιόγεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαζώο θαη επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζα ζπγθιεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ 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 

αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

• ηελ εηνηκόηεηα ηνπ δπλακηθό θαη κέζσλ γηα δηάζεζε πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

• 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, 

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

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

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

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

θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Οη ύλδεζκνη Γήκσλ 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 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ζ παξνύζα εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ.6 παξ. 2 ηεο ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΔΚ 713/Β΄/1999). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα ελεκεξσζεί από ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ 

παξνύζα, θαζώο θαη γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Ζ ζύγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ ή ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΟ) γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ 

εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηα ζπγθαιεί (Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) θαη έρεη ζηόρν 

ηνλ ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξόιεςεο θαη 

εηνηκόηεηαο πνπ έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

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 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Εεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην ζθνπό θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπο Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(Έθδνζε 1
ε
, Ηνύληνο 2010, ζρεη. 4044/7-6-2011 έγγξαθό καο), όπσο απηό ηζρύεη από 7-06-2010, ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ κε λεόηεξε αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ ε νπνία ζα γίλεη κε επζύλε ηεο Γεληθήο 
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Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ αλαζεώξεζε απηή ζα αθνξά ηηο λέεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ όπσο απηέο 

ηξνπνπνηνύληαη κε ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

(Ν.3852/2010).  

Ννείηαη όηη κέρξη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ αλσηέξσ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 (Έγθξηζε 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε 

"Ξελνθξάηεο", ΦΔΚ 423/Β΄/2003) ηζρύεη ε πθηζηάκελε έθδνζε, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 17  παξ. 2 ηνπ Ν. 

3013/2002, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά θύξην ιόγν ηα άξζξα 

282 θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη ην ΓΓ3/13-01-2011 ζρεη. έγγξαθό καο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, 

ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ, κέρξη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθώλ Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα 

πξνβνύλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ πόξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 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. Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ 

α.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

β.  Γ/λζε  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο   

     θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζε  όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

γ.  Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ  

δ.  Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο / Γ/λζε Διέγρνπ θαη 

πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) 

   

2. Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ 

α.  Γξαθεία θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ  

β.  Γ/ζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

γ.  Γ/λζεηο Σερληθώλ Έξγσλ 

 

3. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ 

γ.  ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ 
 

4. Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν 

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) 
 

5. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ  και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

α.  Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γαζώλ 

β.   Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 
 

6. Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού 

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ 
 

7. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ (ΔΛ.Α.) 

Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο 
 

8. Απσηγείο Πςποζβεζηικού ώμαηορ 

Γ/λζε Γαζνππξόζβεζεο 

 

9. Απσηγείο Λιμενικού ώμαηορ  

Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζσλ & Δηδηθώλ Μνλάδσλ Λ (ΓΔΜΔΜ) 

 

10. Δθνικό Κένηπο Δπισειπήζευν Τγείαρ (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

 

11. Δθνικό Κένηπο Άμεζηρ Βοήθειαρ (Δ.Κ.Α.Β.) 
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12. Γημόζια Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού Α.Δ. (ΓΔΗ Α.Δ.) 

α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ  

β. Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ 

γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο 
 

13. Οπγανιζμό ιδηποδπόμυν Δλλάδορ (ΟΔ) 

α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ 

β. Τπεξεζία ΠΔΑ 

 

14. ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ. 

 

15. Τπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ (ΤΠΑ) 
 

 

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Τποςπγείο Δζυηεπικών, Αποκένηπυζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

γ. Γεληθόο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

δ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ε. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

 

2. Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

α.  Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

β.  Γξαθείν Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

  γ.  Γξαθείν Αξρεγνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο 

 

3. Τποςπγείο Δξυηεπικών 

α. Γξαθείν Τπεξεζηαθνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

β. Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

 

4. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ  και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

α. Γξαθείν θαο Τπνπξγνύ  

β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

 

5. Τποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  

 

6. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

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 

 

7. Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού 

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

 

8. Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν 
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α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

γ.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δπηθνηλσληώλ 

 

9. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Δνημέπυζηρ 
 

10. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα  Δπικοινυνίαρ  
 

11. Δθνική Τπηπεζία Πληποθοπιών (ΔΤΠ) 

12. Δθνική Μεηευπολογική Τπηπεζία (ΔΜΤ)  

13. Οπγανιζμό Σηλεπικοινυνιών Δλλάδορ Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

14. Γημόζια Δπισείπηζη Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.) 

15. Ένυζη Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν Δλλάδαρ (ΔΝΑΔ) 

16. Κενηπική Ένυζη Γήμυν & Κοινοηήηυν Δλλάδαρ (ΚΔΓΚΔ) 

17. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Ππυηεςούζηρ Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

18. Διδική Τπηπεζία Γημοζίυν Έπγυν (ΔΤΓΔ) Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ 

19. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ (ΔΤΑΘ Α.Δ.) 

20. Ένυζη Γημοηικών Δπισειπήζευν Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ (ΔΓΔΤΑ) 

21. ΑΣΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 

22.  ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

α. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληε 

β. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηύνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο  

γ. Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο 

23. ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

24. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ 

25. ΜΧΡΔΑ Α.Δ. 

26. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ. 

27. ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Α.Δ. 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο 

5. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο 

6. Κ.Δ.Π.Π.   

7. Γ/λζεηο Γ.Γ.Π.Π. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα,   5    Μαΐου    2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ            Αριθ. Πρωτ.  2966 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Δ/ΝΣΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ       
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
Πληροφορίες:   Γρ. Δ/ντή, Φοίβος Θεοδώρου 
Ταχ Δ/νση :        Ευαγγελιστρίας  2,  Αθήνα  105 63         
Τηλέφωνο :   213 -15 10 138 
FAX          :   213 - 15 10 935 

 
 
  Προς :   Πίνακας αποδεκτών  
                   

                    
             
   Κοιν:   Πίνακας αποδεκτών  
 
 

E-mail       :   f theo@gscp.gr  
 

Θέμα:  Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.  

 

Σχετ:  1.   Ο Ν.3013/2002  "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". 
(ΦΕΚ102, τευχ. Α) 

2. Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και 
δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A).  

3. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄) 

4. Η 1299/7-4-2003 έγκριση  Υπουργού Εσωτερικών του Γ. Σ. Π. Π. με την συνθηματική λέξη 
Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423 τευχ. Β) 

5. Το υπ αρθ.  2046/29-03-2011 έγγραφο ΓΓΠΠ " Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών 
πυρκαγιών" 

6. Το υπ' αριθμ. 4044/7-6-2010 " Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 
συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης". 

 

 1.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

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" (σχετ. 6), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη θα εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2011, 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. 

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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     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 αθροιστική 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). 

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.  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας οφείλεται σε 

αμέλεια, ένας από τους βασικούς στόχους της έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς είναι η αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από 

αμέλεια με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου. Συμπληρωματικά αναφέρεται 

ότι και άλλες προηγμένες χώρες, που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω δασικών πυρκαγιών 

(ΗΠΑ, Αυστραλία,  Ιταλία, κλπ), για τους ανωτέρω λόγους ακολουθούν την ίδια πρακτική με την έκδοση 

και δημοσιοποίηση ανάλογων χαρτών πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η Ε.Ε. με τη χρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραμμάτων προσδιορισμού του κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και με την έκδοση και δημοσιοποίηση 

καθημερινά χαρτών πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στους οποίους απεικονίζεται και η Χώρα μας. 

(http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation) 

 

2.  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το 2011 θα γίνεται από ομάδα 

εργασίας που θα συγκροτηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετική Απόφαση 

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.  

Η ανωτέρω ομάδα έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς θα απαρτίζεται 

από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις (Δασολόγους, Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π, καθώς και μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας. 

Για τη σύνταξη του χάρτη η ομάδα έκδοσης θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. για το 

επόμενο 24ωρο, καθώς και μετρήσεις προηγηθείσης βροχόπτωσης, υφισταμένης θερμοκρασίας και 

σχετικής υγρασίας από τους μετεωρολογικούς της σταθμούς. Επίσης για το σκοπό αυτό, η ΕΜΥ θα 

παρέχει εικόνες των μετεωρολογικών της  ραντάρ.  

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, η ομάδα έκδοσης θα αξιοποιεί και πληροφορίες που θα 

παρέχονται  καθημερινά, (on line ή μέσω e-mail), από τα δίκτυα των αυτόματων μετεωρολογικών 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation�
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σταθμών που έχουν εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία σε όλη την χώρα για δικούς τους σκοπούς, τα 6 

Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 

Ναυπλίου, Πατρών και Κρήτης) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΔΕΗ, το Τμήμα 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Σάμου, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Διεύθυνσης Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  

Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών αυτών και των ραντάρ, καθώς και τα συστήματα  

πρόγνωσης καιρού της Ομάδας Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού, του Τομέα Φυσικών 

Εφαρμο γών του Τμήματος Φυσικής το υ Πανεπιστημίο υ Αθηνών ό πως επίσης και διάφο ρες πηγές 

πληροφοριών και προγνώσεων διαθέσιμες στο διαδίκτυο, θα αποτελούν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες 

για την ομάδα έκδοσης που αναμένεται να συμβάλουν στην ασφαλέστερη πρόβλεψη. 

Επιπλέον, θα καταβληθεί προσπάθεια να διατεθούν στοιχεία από μετεωρολογικούς σταθμούς που 

έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμο ύ στα πλαίσια 

προγραμμάτων ολοκληρωμένων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας. 

Παράλληλα, η ομάδα έκδοσης θα συνεκτιμά την κατάσταση της βλάστησης, ως προς τον ετήσιο κύκλο 

ανάπτυξης και παραγωγής βιομάζας και ως προς την φυσιολογία των φυτικών ειδών που εμπλέκονται ως 

καύσιμη ύλη σε μια πυρκαγιά. Στα πλαίσια αυτά θα συνεργαστεί με το Εργαστήριο Δασικής 

Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παροχή επεξεργασμένων δορυφορικών εικόνων 

Πανελλαδικής κάλυψης σε μορφή κανονικοποιημενου δείκτη βλάστησης (ΝDVI), καθώς και συνεργασία 

με δασολόγους υπαλλήλους των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών ή άλλων φορέων για την συλλογή 

πρόσθετων στοιχείων υπαίθρου.  Επιπλέον, η ομάδα έκδοσης θα λαμβάνει υπόψη στοιχεία από μετρήσεις 

σχετικά με την περιεχόμενη υγρασία και το υδατικό δυναμικό στο φύλλωμα επιλεγμένων ειδών της 

δασικής βλάστησης, που διενεργούνται για την περιοχή της Αττικής από τον Τομέα Δασικών 

Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και 

Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 

Τέλος η ομάδα έκδοσης θα συνεκτιμά την καθημερινή εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας με βάση 

την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (199 ΣΕΚΥΠΣ) 

όπως επίσης στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές που αποστέλλονται από τις κατά 

τόπους Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Τα δεδομένα αυτά θα αναλύονται από την ομάδα έκδοσης σε 
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καθημερινή βάση με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, έτσι ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα  συσχέτισής τους  με άλλα δεδομένα. 

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

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

εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, θα διακρίνονται τέσσερις κανονικές 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. 

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 κίνδυνο ς είναι ιδιαίτερα υψηλό ς.  Ο αριθμό ς 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. 

Στο Παράρτημα Α το οποίο προσαρτάται στο παρόν έγγραφο, εμφανίζεται υπόδειγμα του Ημερήσιου 

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που θα αποστέλλεται μέσω FAX από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, καθώς 

και περιγραφή των κατηγοριών κινδύνου. Επισημαίνεται ότι η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή 

χάρτη, έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αντιμετώπιση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται. 

Η ακρίβεια του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων, άρα υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα για μερική μόνο 

επαλήθευση των προβλέψεων σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης όταν οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις το 

πρωί της επόμενης ημέρας δείχνουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σαφώς υψηλότερος του 
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προβλεφθέντος από την προηγουμένη, θα εκδίδεται ειδικό έκτακτο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό 

κριθεί απαραίτητο.  

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι καμία παράμετρος από αυτές που συμβάλουν  στην έναρξη  και  

διάδοση  μιας πυρκαγιάς (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, κλπ), αν μετρηθεί μόνη της, δεν μπορεί 

να εκτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα, δεδομένου ότι επηρεάζεται και από τις άλλες παραμέτρους 

(κατάσταση καύσιμης δασικής ύλης, μορφολογία εδάφους, κλπ), οι οποίες συνυπάρχουν ταυτόχρονα. 

Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) το οποίο εκδόθηκε 

σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).  

 

3. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές 

ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, όπως και τα προηγούμενα έτη, από 1  Ιουνίου έως 31  Οκτωβρίου. Η εκπόνηση του Χάρτη θα 

ολοκληρώνεται πριν την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει. 

Η ομάδα έκδοσης θα παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο  Κέντρο 

Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

προκειμένου να τον αποστείλει, μέσω FAX, στα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων 

φορέων καθώς και στα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση όπως και τα προηγούμενα έτη. 

Οι ανωτέρω φορείς παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις υφιστάμενες μονάδες τους όπου αυτό 

απαιτείται. 

Ειδικότερα το 199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

Επίσης το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας θα αποστέλλει μέσω FAX τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 

στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

Η περαιτέρω κοινοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μέσω FAX στις 

Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αποτελεί ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής 

Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες παρακαλούμε να έρθουν σε συνεννόηση με τις 

Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση 

αναμετάδοσή του από αυτές, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα 

αποστέλλουν τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. 
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Στο Παράρτημα Β το οποίο προσαρτάται στο παρόν έγγραφό, εμφανίζεται διάγραμμα στο οποίο 

απεικονίζονται με συνεχή γραμμή, οι φορείς στους οποίους καθημερινά το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ θα αποστέλλει  

μέσω FAX τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. 

Για λόγους ταχύτερης ενημέρωσης, ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, θα είναι 

διαθέσιμος σε ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του,  με ευθύνη της ομάδας εργασίας, στο δικτυακό τόπο 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr ή www.gscp.gr), από όπου θα 

μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, οι εθελοντικές οργανώσεις 

Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες, κοκ. 

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) 

έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), 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 τα Γραφεία 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. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα 

αποστέλλουν το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. 

Στο Παράρτημα Β το οποίο προσαρτάται στο παρόν έγγραφο, εμφανίζεται διάγραμμα στο οποίο 

απεικονίζονται με διακεκομμένη γραμμή, οι φορείς στους οποίους το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ θα αποστέλλει  μέσω 

FAX το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα. 

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

Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιο χής της χώρας σε 

κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554 / 10-11-2005 / τευχ. 

Β) επιβάλλεται στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) η παρουσία υδροφόρου 

οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου, όταν βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς 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. 

http://www.civilprotection.gr/�
http://www.gscp.gr/�
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Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών 

Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη προσθέτων μέτρων επιτήρησης για την 

άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 

Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας  των 

Περιφερειών ή από τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας  των Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον οι 

Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών έχουν μεριμνήσει για την έκδοση,  σχετικής 

εξουσιοδοτικής πράξης, η οποία θα τα καθιστά υπεύθυνα.  

Ειδικότερα για το μέτρο αυτό  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επικίνδυνες ώρες θεωρούνται οι 

μεσημεριανές και απογευματινές, όπου επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και 

ανάπτυξη πυρκαγιών. 

Επίσης για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με 

αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή, (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με 

κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την 

αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή, 

(κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), μια δεδομένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα 

έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική 

ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να 

προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η 

κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για 

εκδήλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά οι συνθήκες πιθανώς δεν θα ευνοήσουν τη 

γρήγορη εξέλιξή της.  

Παρά την πιθανότητα αστοχιών, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, και τα 

προειδοποιητικά σήματα κατάστασης πολύ υψηλού ή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου μπορούν να 

βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως εξάλλου γίνεται διεθνώς.  

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη 

των αποφάσεων και την ενημέρωση του κοινού για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια και 

σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό 

χρόνο.  

Για την πλήρη αξιο ποίηση το υ ημερήσιου χάρτη πρό βλεψης κινδύνο υ 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. Η 

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

Οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν 

προς τις υφιστάμενες οργανικές τους μονάδες τους, με σχετικές κατά την κρίση τους κατευθυντήριες 

οδηγίες κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

Η παρούσα θα ενσωματωθεί στην Προσθήκη ΣΤ2 «Κατευθυντήριες Οδηγίες και Διαδικασίες 

Επιχειρήσεων» του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

(σχετ. 6) αντικαθιστώντας την προηγούμενη έκδοσή του. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών βρίσκεται στην διάθεση κάθε φορέα για 

τυχόν διευκρινήσεις  σχετικές με το παρόν έγγραφο. 

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr ή 

www.gscp.gr). 

 

 

O   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ 

 

 

http://www.civilprotection.gr/�
http://www.gscp.gr/�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο θα εκτιμάται ο κίνδυνος 
αναφέρεται στα όρια των Δασαρχείων της χώρας. 
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ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΕΣΜΗΕ/ΕΚΕΕ 

ΔΕΗ/ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ & ΟΡΓ. 

Π.Σ./199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ 
 

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), 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 τα Γραφεία 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. 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

Συνεννόηση 

 
Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Υ.ΕΘ.Α.: 

• ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 

• ΕΜΥ 

Α. ΕΛ.ΑΣ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α 

Υ.Υ.Κ.Α./Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

Υ.Υ.Κ.Α./Ε.Κ.Α.Β. 

Λ.Σ./ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ &  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
α.Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Δνση Δασοπυρόσβεσης  
β.Συντονιστικό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος ( 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ)  
γ. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας  Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
δ. ΛΣ/ΚΕΠΙΧ 
 

2. Υπουργείο Εξωτερικών 
 Διοικητή Αγίου Όρους 

    
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

α. ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΠΙΧ. 
β. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο 
 

4. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
α. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
β. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
 

5. ΔΕΗ Α.Ε. 
Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
 

6. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας 
 

7. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους 
         α.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
         β.  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την αναπαραγωγή της παρούσας 
              και την αποστολή της  σε όλους τους  ΟΤΑ της Περιφέρειας 
 

8. Περιφέρειες 
           α. Γραφεία κκ. Περιφερειαρχών  
           β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας  
 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών 

 
2. Υπουργείο Εξωτερικών 

α. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα 
β. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

 
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο Αρχηγού ΓΕΕΘΑ  
γ. ΓΕΕΘΑ/Α΄ΚΛΑΔΟΣ/ΔΕΠΙΧ/5 
δ. ΓΕΕΘΑ/Στρατηγείο/Δ9 
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4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής 
α. Γραφείο κας Υπουργού  
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
γ. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Δασών  Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα 

 
5. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

α.  Γραφείο κας Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

 
6. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
γ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών 
δ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων 
ε.  ΕΥΔΕ/Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) 

 
7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
γ.  Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Α.Β. 

 
8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
 β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
 δ.  Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής / Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων  
 ε. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Καβάλας 

            στ.  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Θεσσαλονίκης 
 ζ.  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Μαγνησίας 
 η.  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Ναυπλίου 
 θ.   Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Πατρών  
 ι.  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  Κρήτης 

 
9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

α.  Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας  
β.  Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 
γ.  Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος 
δ. Γραφείο κ. Διοικητή ΕΥΠ 

 
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

 
11. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης/ Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 
12. Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΠΑΕ, πρώην ΕΝΑΕ) 
13. Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) 
14. Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 
β. Υπηρεσία ΠΣΕΑ 

15. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
16. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
17. Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
18. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 
19. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)  

α. Γραφείο κ. Διευθύνοντα Σύμβουλου  
β. Γενική Διεύθυνση Διανομής 
γ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
δ. Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 
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20. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
Γραφείο κ. Διευθύνοντα Σύμβουλου  

21. Α.Π.Θ./Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος/  
Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης 

22. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Τμήμα Γεωγραφίας 

23. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων  
α. Γραφείο κ. Διευθυντή 
β. Τομέας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών 

24. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Διεύθυνση Υδάτων 

25. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

26. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Τμήμα Φυσικής / Εργαστήριο Μετεωρολογίας 

27. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
Διεύθυνση Υδάτων 

28. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 
29. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Σάμου  

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής 
30. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
31.  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

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

32. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
33. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 
34. ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. 
35. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
36. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΓΓΠΠ 
7. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
8. Δ/νσεις Γ.Γ.Π.Π. 
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            ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ        Αθήνα,   21 Ιουλίου 2009 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                            Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Γενικός Γραμματέας 

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και 
Διαδικασίες) 
 
ΣΧΕΤ: Το υπ. αριθμ. 2575/15‐4‐2009 έγγραφο ΓΓΠΠ  
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1. Βασική επιλογή της ΓΓΠΠ ήταν η πλήρης ένταξη της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχα‐

νισμό Πολιτικής Προστασίας, μέσα από μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που είχε 

στόχο την ενεργό συμμετοχή σ' όλες τις δράσεις και πολιτικές αυτού. Στην παρούσα δε πε‐

ρίοδο, το σύνολο των απαιτούμενων εκ μέρους μας ενεργειών έχουν ολοκληρωθεί σε όλα 

τα επίπεδα. 

1.2. Ειδικότερα και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, το πρόγραμμα των εκ‐
παιδεύσεων τόσο των Διοικητών/Αναπληρωτών Διοικητών των Εθνικών Ευρωπαϊκών Μο‐

νάδων  (Modules), όσο και των Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. (MIC Experts) υλοποιείται μέσα 

στα χρονικά όρια που έχουν τεθεί και σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική «Πολιτική Εκπαι‐

δεύσεων» της ΓΓΠΠ. 

1.3. Παράλληλα, η διαδικασία «Κινητοποίησης των Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.»  προτάθη‐
κε  με  την  ανωτέρω σχετική  και  έγινε  αποδεκτή  από  τους  άμεσα  εμπλεκόμενους φορείς, 

ήτοι το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολεμική Αεροπορία και το ΕΚΑΒ.  

1.4. Με τη διαδικασία αυτή επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα, ενώ επιτρέπει σήμερα πλέον 

στη χώρα μας να συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και πέραν της συνήθους αποστο‐

λής τακτικών δυνάμεων, με την αποστολή Ελλήνων αξιωματικών και αξιωματούχων ως επι‐

κεφαλής των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (Modules) Πολιτικής Προστασίας. 

1.5. Ωστόσο, η πλήρης ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού είναι άμεσα συνδεδε‐

μένη με την πλήρη δραστηριοποίησή μας στις αντίστοιχες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων 

κορυφαία θέση κατέχει  η  διαδικασία  της υποβολής αιτήματος  και διαχείρισης  της συν‐

δρομής από την Ελλάδα και αντίστροφα. 

Ευαγγελιστρίας 2                                                                  Προς:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών  
Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ                                                                 
Τηλ.: 210 3359932                                                        
FAX:  210 3248122 
E‐mail: GeneralSecretary@gscp.gr 
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1.6. Στο παρελθόν η Ελλάδα υπέβαλλε αιτήματα συνδρομής, το 2007 συνολικά (4) ενώ το 
2008 η ενεργοποίηση έγινε μέσω του "FIRE‐5".  

1.7. Η  καταγραφείσα  εμπειρία  ανάδειξε  μια  σειρά  από  προβλήματα  κυρίως  στο  συντο‐
νισμό των εμπλεκομένων φορέων, στους χρόνους ανταπόκρισης και λήψης απόφασης κα‐

θώς και στις διαδικασίες υποδοχής και ενημέρωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας 

την  τελευταία διετία να έχει ανταποκριθεί  ελάχιστα στα πλαίσια  του Ευρωπαϊκού Μηχα‐

νισμού Πολιτικής Προστασίας ενώ ορισμένες φορές η ανταπόκριση αν και θετική ήταν χρο‐

νικά  εξαιρετικά  καθυστερημένη,  με  αποτέλεσμα  ήδη  δυνάμεις  από  άλλες  χώρες  Κ‐Μ  να 

έχουν αφιχθεί στην πληγείσα χώρα, ακόμη και από Κ‐Μ από τα οποία ο χρόνος άφιξης ή‐

ταν διπλάσιος ή και τριπλάσιος σε σχέση με την Ελλάδα. 

1.8. Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν επιχειρησιακές παράμετροι που κάθε φορά απαιτείται 
να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, η θετική ανταπόκριση της χώρας μας σε ορισμένες περιπτώ‐

σεις είναι ενδεχόμενο να είναι επιβεβλημένη για λόγους εθνικού συμφέροντος και για το 

λόγο αυτό απαιτείται άμεση λήψη αποφάσεων και άριστος συντονισμός. 

1.9. Η  ΓΓΠΠ  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  (Ν.  3013,  αρ.6.,  παρ.4,  εδ.θ  όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν 3536/2007, αρ.27, παρ.2)   προβαίνει στη σύν‐

ταξη ενός ειδικού σχεδίου υπό τον γενικό τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Διεθνούς Συν‐

δρομής», το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα αποσταλεί αρμοδίως για περαιτέρω παρα‐

τηρήσεις και επισημάνσεις. 

1.10. Μέχρι  όμως  την  ολοκλήρωση  αυτής  της  διαδικασίας,  από  την  έως  τώρα  κατα‐

γραφείσα εμπειρία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα μιας άμεσης έκδοσης «Πολιτικής Ενερ‐

γοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού» εκ μέρους της χώρας μας. 

1.11. Σημειώνουμε ότι  η παρούσα αφορά μόνο  τις  διαδικασίες  ενεργοποίησης  του Ευ‐

ρωπαϊκού Μηχανισμού. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Πολιτική της ΓΓΠΠ στη διαχείριση είτε των αιτημάτων Ελληνικών Αρχών προς την Ε.Ε. είτε 

άλλων Κ‐Μ από την Ε.Ε. για συνδρομή με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώ‐

πιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μείζονος κλίμακας είναι η άμεση ανταπόκ‐

ριση και ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, με σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση της διεθνούς συνδρομής και παράλληλα την προβολή της 

χώρας μας ως Κ‐Μ της Ε.Ε. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

3.1. Υποβολή Αιτήματος από την Ελλάδα προς την ΕΕ και Συντονισμός. 

Οι διαδικασίες υλοποίησης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από τη χώρα μας προς την 

Ε.Ε. χωρίζονται σε (8) Φάσεις: 

‐ ΦΑΣΗ 1: Υποβολή αιτήματος 

‐ ΦΑΣΗ 2: Προετοιμασία άφιξης δυνάμεων  

‐ ΦΑΣΗ 3: Άφιξη και Υποδοχή δυνάμεων  

‐ ΦΑΣΗ 4: Εμπλοκή δυνάμεων 
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‐ ΦΑΣΗ 5: Πληροφόρηση‐Παρακολούθηση επιχειρήσεων  

‐ ΦΑΣΗ 6: Απεμπλοκή δυνάμεων 

‐ ΦΑΣΗ 7: Αναχώρηση δυνάμεων 

‐ ΦΑΣΗ 8: Ολοκλήρωση επιχειρήσεων διεθνούς συνδρομής 

3.1.1. ΦΑΣΗ 1: Υποβολή Αιτήματος  

3.1.1.1. Το αίτημα υποβάλλεται από τον φορέα που έχει  την αποκλειστική αρμοδιότητα 

διαχείρισης του συμβάντος/περιστατικού στη ΓΓΠΠ και ειδικότερα στο ΚΕΠΠ αυτής: 

- αρχικά τηλεφωνικά,  

- και στη συνέχεια εγγράφως. 

3.1.1.2. Η διαδικασία που ακολουθείται από το ΚΕΠΠ έχει ως ακολούθως:  

- το αίτημα διαβιβάζεται στην Ε.Ε. (MIC), 

- το MIC θα απευθύνει ερώτημα στις χώρες Κ‐Μ, 

- οι προσφορές διαβιβάζονται στη ΓΓΠΠ, 

- ο φορέας που υπέβαλλε το αίτημα εξετάζει τις προσφορές και ενημερώνει τη ΓΓΠΠ 

για την αποδοχή τους ή όχι. 

3.1.1.3. Η ΓΓΠΠ για τις προσφορές που έχουν γίνει αποδεκτές ενημερώνει το MIC και πα‐

ράλληλα ξεκινάει τη διαδικασία συντονισμού, άφιξης και υποδοχής των δυνάμεων σε συ‐

νεργασία με το MIC και τον φορέα που θα εντάξει την ξένη βοήθεια επιχειρησιακά στο μη‐

χανισμό του, καθώς και τις Πρεσβείες των εμπλεκομένων χωρών (εφόσον αυτό απαιτηθεί). 

3.1.1.4. Το σύνολο των επικοινωνιών μεταξύ ΚΕΠΠ και MIC πραγματοποιείται μέσω του 

κλειστού συστήματος CECIS.  

3.1.2. ΦΑΣΗ 2: Προετοιμασία Άφιξης Δυνάμεων 

3.1.2.1. Ο φορέας υποδοχής των δυνάμεων ορίζει ένα σημείο ως «σημείο εισόδου» των 

δυνάμεων. Το σημείο αυτό μπορεί να είναι ένα Α/Δ, ένα λιμάνι ή αν πρόκειται για δυνά‐

μεις που θα φθάσουν οδικώς κάποιο σημείο στα σύνορα. 

3.1.2.2. Παράλληλα ορίζει Εκπροσώπους του ως «Συνδέσμους», οι οποίοι θα βρίσκονται 

στο  σημείο  εισόδου  κατά  την  άφιξη  των  δυνάμεων.  Οι  εκπρόσωποι‐σύνδεσμοι  (LNOs‐

Liaison Officers): 

- πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον αγγλικά, 

- ένας  εξ αυτών  τουλάχιστον,  να  είναι  εκπαιδευμένος στον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Πολιτικής Προστασίας.    

3.1.2.3. Ο ρόλος των Συνδέσμων δεν είναι η διοίκηση των δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο 

αλλά: 

- Μεριμνούν για την μεταφορά κάθε πληροφορίας, αιτήματος ή άλλων στοιχείων ιε‐

ραρχικά. 

- Αποτελούν τον σύνδεσμο ανάμεσα στον επικεφαλής των ξένων δυνάμεων και: 

° τα εμπλεκόμενα κέντρα επιχειρήσεων του φορέα τους, 

° τον επικεφαλής στο τακτικό επίπεδο του φορέα τους, 
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° τη ΓΓΠΠ /ΚΕΠΠ. 

3.1.2.4. Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ μερινά ώστε  το «σημείο  εισόδου»  και  τα στοιχεία  των «Συνδέσ‐

μων» να κοινοποιηθούν άμεσα τόσο στο MIC όσο και στα Εμπλεκόμενα Εθνικά Κέντρα Επι‐

χειρήσεων Πολιτικής Προστασίας των Κ‐Μ, δυνάμεις των οποίων θα εμπλακούν. 

3.1.2.5. Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ κατά τη φάση αυτή: 

- Σε συνεργασία με το MIC και τα Εθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

των εμπλεκομένων Κ‐Μ συγκεντρώνει κάθε δυνατή πληροφορία που είναι απαραί‐

τητη για τις Ελληνικές Αρχές: 

° ονομαστικός κατάλογος προσωπικού, 

° κατάλογος εξοπλισμού, 

° στοιχεία εναερίων μέσων (Registrations, Air Operators, κλπ), 

° τυχόν ειδικά στοιχεία  που απαιτούν ειδικούς χειρισμούς με τις τελωνειακές αρ‐

χές και τις αρχές ασφαλείας.  

- Συγκεντρώνει τυχόν απαιτήσεις των ξένων δυνάμεων για τον εξοπλισμό τους: 

° καύσιμο, λιπαντικά κλπ., 

° απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης για τα εναέρια μέσα. 

- Μεριμνά για την εξασφάλιση μεταφορικών μέσων σε περίπτωση που ο φορέας υ‐

ποδοχής  αδυνατεί,  χρησιμοποιώντας  κάθε  δυνατή  πηγή  του  Ελληνικού Μηχανισ‐

μού Πολιτικής Προστασίας. 

- Διαβιβάζει όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του 

φορέα υποδοχής ή στο αντίστοιχο σημείο συντονισμού που θα ορισθεί από αυτόν. 

- Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε τα θέματα διοικητικής υποστήρι‐

ξης να έχουν επιλυθεί στο μέγιστο βαθμό πριν την άφιξη των ξένων δυνάμεων. 

3.1.3. ΦΑΣΗ 3: Άφιξη και Υποδοχή Δυνάμεων 

3.1.3.1. Στο σημείο εισόδου: 

- πραγματοποιείται ονομαστικός έλεγχος του προσωπικού σύμφωνα με τον  επίσημο 

κατάλογο που έχει διαβιβασθεί από την Εθνική τους Αρχή,  

- επιλύονται τυχόν προβλήματα τελωνείου αναφορικά με τον εξοπλισμό, 

- πραγματοποιείται  μια  πρώτη  ενημέρωση  για  την  κατάσταση  που  επικρατεί  στον 

τόπο της καταστροφής. 

3.1.3.2. Από τον/τους επικεφαλής των ξένων δυνάμεων: 

- πραγματοποιείται παρουσίαση των δυνατοτήτων και του εξοπλισμού τους, 

- διατυπώνονται τυχόν πρόσθετα αιτήματα.  

3.1.3.3. Από το σημείο εισόδου έως το θέατρο των επιχειρήσεων, οι όποιες ανάγκες με‐

τακίνησης καλύπτονται από τον φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα ή αν άλλως έχει ρυθ‐

μισθεί με μεταφορικά μέσα άλλων φορέων αλλά υπό το συντονισμό και  την ευθύνη του 

φορέα υποδοχής. 
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3.1.3.4. Με  την  άφιξη  των  δυνάμεων  και  την  υποδοχή  τους  στο  σημείο  «εισόδου»,  το 

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ παρακολουθεί  πλέον την εξέλιξη των επιχειρήσεων, και ανάλογα με την πλη‐

ροφόρηση  που  λαμβάνει  συντάσσει  τις  αναφορές  κατάστασης  SITREPs  (situation  report) 

για το MIC. 

3.1.4. ΦΑΣΗ 4: Εμπλοκή Δυνάμεων 

3.1.4.1. Η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων είναι αποκλειστική ευθύνη του φορέα υποδοχής. 

3.1.4.2. Την  αποστολή  στις  ξένες  δυνάμεις  υπό  την  έννοια  της  περιοχής  στην  οποία  θα 

επιχειρήσουν μεταφέρει ο «Σύνδεσμος» σύμφωνα με τις ιεραρχικές του εντολές. 

3.1.4.3. Οι ξένες δυνάμεις σε τακτικό επίπεδο, στο θέατρο των επιχειρήσεων τίθενται υπό 

τον Επιχειρησιακό/Τακτικό Έλεγχο του Έλληνα Αξιωματικού ή Αξιωματούχου, ο οποίος έχει 

τη Διοίκηση ή τη Διεύθυνση ή τον Συντονισμό των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την Εθνική 

Νομοθεσία. 

3.1.5. ΦΑΣΗ 5: Πληροφόρηση ‐ Παρακολούθηση Επιχειρήσεων  

3.1.5.1. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων είναι δυνατό ο/οι επικεφαλής των ξένων δυ‐

νάμεων να αιτηθούν, να τοποθετήσουν έναν «σύνδεσμο» στο Τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων.  

3.1.5.2. Η τελική απόφαση ανήκει στον αρμόδιο φορέα υποδοχής. 

3.1.5.3. Είναι διεθνής πρακτική όπως,  ένας «σύνδεσμος»  των  ξένων δυνάμεων ή ακόμη 

και ο ίδιος ο επικεφαλής, να συμμετέχει στις ημερήσιες συσκέψεις οργάνωσης των επιχει‐

ρήσεων. 

3.1.5.4. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του φορέα, σε ημερήσια βάση, με το πέρας των 

επιχειρήσεων ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ για τα αποτελέσματα της διεθνούς συνδρομής. 

3.1.5.5. Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ συντάσσει ημερήσιο δελτίο κατάστασης  (SITREP) προς το MIC με 

το πέρας των επιχειρήσεων ή όποτε εκτάκτως απαιτηθεί. 

3.1.5.6. Για τη σύνταξη των SITREPs το ΚΕΠΠ λαμβάνει πληροφόρηση από όλους τους εμ‐

πλεκόμενους στη διαχείριση του περιστατικού φορείς και όχι μόνο από τον φορέα υποδο‐

χής. 

3.1.6. ΦΑΣΗ 6: Απεμπλοκή Δυνάμεων 

3.1.6.1. Η απεμπλοκή  των  ξένων  δυνάμεων  είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  του φορέα 

υποδοχής ή/και των ιδίων αυτών δυνάμεων. 

3.1.6.2. Εφόσον  η  εκτίμηση  της  κατάστασης  οδηγήσει  ιεραρχικά  σε  τελική  απόφαση  α‐

πεμπλοκής των ξένων δυνάμεων, ο φορέας υποδοχής ενημερώνει άμεσα το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ: 

- για την ακριβή ώρα/ημέρα  απεμπλοκής των δυνάμεων, 
- για το «σημείο αναχώρησης», 
- τυχόν άλλες λεπτομέρειες.  

3.1.6.3. Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠαπό το σημείο αυτό και μετά: 

- ενημερώνει άμεσα το MIC, 
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- ξεκινά  τη  διαδικασία  συντονισμού  των  εμπλεκομένων φορέων  για  την αναχώρηση 

των δυνάμεων,  

- ενημερώνει τα συναρμόδια Υπουργεία όταν και όπου απαιτηθεί π.χ. Υπουργείο Εθνι‐

κής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών κλπ., 

- ενημερώνει τις εμπλεκόμενες διπλωματικές αποστολές στην Αθήνα. 

3.1.7. ΦΑΣΗ 7: Αναχώρηση Δυνάμεων 

3.1.7.1. Οι δυνάμεις μεταφέρονται στο καθορισμένο «σημείο αναχώρησης» το οποίο δύ‐

ναται να είναι το ίδιο με το «σημείο εισόδου». 

3.1.7.2. Στο «σημείο αναχώρησης»: 

- πραγματοποιείται ονομαστικός έλεγχος του προσωπικού, 

- ρυθμίζονται τυχόν θέματα τελωνείου. 

3.1.7.3. Ειδικότερη σημασία έχει το γεγονός της εθιμοτυπίας. Είναι διεθνής πρακτική εκ‐

πρόσωποι του φορέα υποδοχής αλλά και των Εθνικών Αρχών της χώρας που αιτήθηκε και 

διαχειρίσθηκε διεθνή συνδρομή να παραβρίσκονται στο «σημείο αναχώρησης» στα πλαί‐

σια της εθιμοτυπίας και του πρωτοκόλλου καλής συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. 

3.1.8. ΦΑΣΗ 8: Ολοκλήρωση Επιχειρήσεων Διεθνούς Συνδρομής  

3.1.8.1. Κάθε επιχείρηση διεθνούς συνδρομής ολοκληρώνεται με: 

- την παρακολούθηση και επιβεβαίωση από τη ΓΓΠΠ /ΚΕΠΠ ότι οι δυνάμεις έχουν ε‐

πιστρέψει με ασφάλεια στον τόπο προορισμού τους και  

- τη  σύνταξη  ειδικής  έκθεσης  αποτίμησης  από  τη  ΓΓΠΠ  με  όλα  τα  στοιχεία,  τυχόν 

προβλήματα και την αποστολή αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ Κ‐Μ 

4.1. Η Ε.Ε. μέσω του MIC, όταν δεχθεί ένα αίτημα από ένα Κ‐Μ, υποβάλλει το αίτημα αυτό 

στα Κ‐Μ: 

4.1.1. Το αίτημα γνωστοποιείται μέσω του συστήματος CECIS και δύναται να αφορά:  

‐ διάθεση Μονάδων (Modules), 
‐ διάθεση συγκεκριμένου αριθμού και κατηγορίας εναερίων μέσων,  
‐ διάθεση συγκεκριμένου αριθμού και κατηγορίας χερσαίων δυνάμεων, 
‐ διάθεση ειδικού εξοπλισμού, 
‐ διάθεση εμπειρογνωμόνων. 

4.1.2. Τα Κ‐Μ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ανάλογα με τις εσωτερικές επικρατούσες 

συνθήκες και τις δυνατότητές τους απαντούν. 

4.1.3. Ειδικότερα  για  την  Ελλάδα,  το  ΚΕΠΠ  με  την  παραλαβή  του  αιτήματος  διαβιβάζει 

αυτό άμεσα στους φορείς που έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα να διαθέσουν τα μέ‐

σα και τον εξοπλισμό τους αιτήματος  

4.1.4. Οι φορείς καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε: 

- Να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στη ΓΓΠΠ το συντομότερο δυνατό.  
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- Ειδικά για περιστατικά μείζονος σημασίας, όπως δασικές πυρκαγιές ή σεισμοί ή τεχ‐

νολογικά ατυχήματα όπου η εκτίμηση της κατάστασης όπως αυτή έχει διαβιβασθεί 

από το MIC δείχνει ότι υπάρχει άμεση και σημαντική απειλή ανθρώπινων ζωών, ως 

«χρόνος  ανταπόκρισης»  θετικής  ή  αρνητικής  απάντησης,  θεωρείται  ο  χρόνος  των 

τριών (3) ωρών μετά τη λήψη του αιτήματος. 

- Πέραν του χρόνου αυτού θεωρείται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής βοή‐

θειας εκ μέρους της χώρας μας ή εκ μέρους του/των εμπλεκομένων φορέων και στην 

περίπτωση αυτή το ΚΕΠΠ θα προβεί στην ανάλογη ενημέρωση προς το MIC.  

4.2. Η διάθεση ή όχι των αιτούμενων πόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των φορέων, 
λαμβανομένης πάντα υπόψη της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μας. 

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

5.1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές από  τα Κ‐Μ,  η  Ε.Ε.  έχει  πλέον  τις  εξής 

επιπρόσθετες δυνατότητες: 

5.1.1. Να αποστείλει εναέρια μέσα δασικών πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμ‐

ματος EU FFTR στο οποίο μετέχει μόνο η Γαλλία (μόνο για το τρέχον έτος). 

5.1.2. Να αποστείλει Ευρωπαϊκές Μονάδες (Modules) κυρίως χερσαίων δυνάμεων έρευ‐

νας και διάσωσης, νοσοκομειακής υποστήριξης, ΡΒΧΠ και άντλησης υδάτων μέσω του Ευ‐

ρωπαϊκού Προγράμματος EU Rapid Response Capability 7 (R2C7) στο οποίο μετέχουν (7) Κ‐

Μ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (ΓΓΠΠ). 

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ R2C7 

6.1. Η βασική φιλοσοφία του R2C7 είναι η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από την Ευ‐

ρωπαϊκή Ένωση, και η διάθεση αυτών σε μια πληγείσα χώρα όταν τα Κ‐Μ αδυνατούν να 

προσφέρουν βοήθεια. Αυτός είναι ο άξονας πάνω στον οποίο έχει σχεδιασθεί και υλοποι‐

είται το πρόγραμμα. 

6.2. Στα πλαίσια αυτά, τα Κ‐Μ που μετέχουν στο R2C7 δοκιμάζουν για πρώτη φορά από 

κοινού τις Μονάδες τους και εκπαιδεύουν τους Διοικητές αυτών, έτσι ώστε, αν σε μελλον‐

τικό αίτημα δεν υπάρξει ανταπόκριση από τα υπόλοιπα Κ‐Μ, η ομάδα του R2C7 να έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει ακόμη και πολύ‐εθνικές Μονάδες (Joint Modules) με τμήμα‐

τα και ομάδες από τις συμμετέχουσες χώρες. 

6.3. Για να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα, απαιτείται κοινή εκπαίδευση και κοινός επι‐

χειρησιακός σχεδιασμός. 

6.4. H ενεργοποίηση του R2C7 πραγματοποιείται από το MIC σε συνεργασία με τη Διοι‐

κούσα Επιτροπή του προγράμματος (Steering Committee). 

6.5. Η ΓΓΠΠ στην περίπτωση αυτή: 

6.5.1. Θα ακολουθήσει τις διαδικασίες της παρ.3., αν πρόκειται για αίτημα της Ελλάδας 

προς την Ε.Ε. το οποίο δεν είχε ανταπόκριση από τα Κ‐Μ, αιτούμενη την αποστολή βοήθει‐

ας μέσω του προγράμματος R2C7. 
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6.5.2. Σε  συνεργασία  με  τις  Εθνικές  Αρχές  των  Κ‐Μ  του  προγράμματος  (Βέλγιο,  Γαλλία, 

Ισπανία,  Ιταλία,  Μάλτα,  Πορτογαλία)  θα  εισηγηθεί  στο MIC  την  ενεργοποίηση  του  προ‐

γράμματος. 

6.6. Η Ελληνική συμμετοχή με Εθνικές Ευρωπαϊκές Μονάδες θα εξαρτηθεί από τη διαθεσι‐

μότητα των φορέων που έχουν δηλώσει τις δυνάμεις αυτές. 

6.7. Επισημαίνουμε  ότι  στην  περίπτωση  ενεργοποίησης  μέσω  του  R2C7,  οι  μεταφορικές 
απαιτήσεις, η διαμονή κλπ. των Μονάδων θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. 

7. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

7.1. Στα συνημμένα υποδείγματα έχουν τυποποιηθεί οι διαδικασίες επικοινωνιών και πλη‐
ροφόρησης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

7.1.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1  (ΥΠ  1).  Σχέδιο  Υποβολής  Αιτήματος/Ανταπόκρισης  Ευρωπαϊκής 

Συνδρομής: 

7.1.1.1. Το  υπόδειγμα  συμπληρώνεται  από  τον  αρμόδιο  φορέα  και  αποστέλλεται  στο 

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. 

7.1.1.2. Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ αφού συγκεντρώσει τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες 

συντάσσει το τελικό Υπόδειγμα το οποίο αποστέλλει στο MIC. 

7.1.1.3. To ΥΠ 1 περιέχει και τις Ευρωπαϊκές Μονάδες και ως εκ τούτου μπορεί να χρησι‐

μοποιηθεί  και  για  την  ενεργοποίηση  είτε  του Μηχανισμού  σε  όρους Μονάδων  είτε  του 

προγράμματος R2C7. 

7.1.1.4. To ΥΠ 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

7.1.1.4.1. για την υποβολή αιτήματος εκ μέρους της χώρας μας προς την Ε.Ε. 

7.1.1.4.2. για την ανταπόκριση της χώρας μας σε αίτημα άλλου Κ‐Μ προς το MIC για την 

παροχή βοήθειας  

7.1.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΥΠ 2). Check List Modules: 

7.1.2.1. Πρόκειται για μια τεχνική λίστα που πρέπει να συμπληρώνεται από τις Ελληνικές 

Δυνάμεις (Ομάδες ή Μονάδες) πριν την αναχώρησή τους από τη χώρα και να διαβιβάζεται 

μέσω του αρμόδιου φορέα τους στο ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. 

7.1.2.2. Σε περίπτωση υποδοχής αντίστοιχα ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα, το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ 

μεριμνά για την αποστολή της λίστας αυτής στη χώρα προέλευσης προς συμπλήρωση των 

στοιχείων των δυνάμεων και με την επιστροφή της, τη διαβιβάζει άμεσα στον αρμόδιο φο‐

ρέα. 

7.1.3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (ΥΠ 3). Αναφορές Κατάστασης για Εμπειρογνώμονες της Ε.Ε.: 

7.1.3.1. Εφόσον αποσταλούν εκτός Ελλάδας Έλληνες Αξιωματικοί ή Αξιωματούχοι ως Εμ‐

πειρογνώμονες της Ε.Ε., τότε οι ημερήσιες αλλά και η τελική αναφορά που απαιτείται να 

συντάξουν έχει ως το ΥΠ 3,  και συγκεκριμένα ως τα ειδικότερα υποδείγματα του ειδικού 

εγγράφου της Ε.Ε. με στοιχεία «The “Agreement Service”, Ref:63‐43/2006/00x‐01, DG ENV 

A.5. D (2007)» το οποίο παραμένει ως έχει.  
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7.1.3.2. Την αυτή αναφορά διαβιβάζουν υποχρεωτικά και στο ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. 

7.1.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (ΥΠ 4). Τεχνικό Δελτίο Αναφοράς για Επικεφαλής Δυνάμεων: 

7.1.4.1. Το τεχνικό αυτό δελτίο αφορά εξειδικευμένα δασικές πυρκαγιές και συμπληρώ‐

νεται από τους επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων εκτός Ελλάδας καθημερινά, διαβιβά‐

ζεται δε στο ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. 

7.1.4.2. Το δελτίο αυτό, σε περίπτωση που η χώρα μας δεχθεί ευρωπαϊκή συνδρομή, θα 

πρέπει να διανεμηθεί σε όλους τους επικεφαλής των ξένων δυνάμεων, προς συμπλήρωση 

και διαβίβαση μέσω των συνδέσμων στο ΚΕΠΠ. 

7.1.5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (ΥΠ 4). After Action Report 

7.1.5.1. Συμπληρώνεται από τους επικεφαλής των Μονάδων ή τον επικεφαλής της Ελλη‐

νικής δύναμης. 

7.1.5.2. Διαβιβάζεται ιεραρχικά και μέσω του φορέα του στο ΚΕΠΠ. 

7.1.5.3. Υποβάλλεται αντίγραφο στις Εθνικές Αρχές της πληγείσας χώρας μόνο αν ζητηθεί 

επίσημα και μέσω της ΓΓΠΠ. 

8. Η άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όταν και 

όποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε Κ‐Μ, καθώς και ο συντονισμός και η αποτελεσματική δια‐

χείριση της βοήθειας αποτελούν ζητήματα πρώτης  προτεραιότητας για την Ε.Ε., καθόσον 

υπηρετούν δυο από τις βασικές αρχές της, την αλληλεγγύη (Solidarity) και τη συμπληρωμα‐

τικότητα  (Complementarity).  Για  το  λόγο  αυτό  έχει  ήδη  τεθεί  πολύ ψηλά  στην  ημερήσια 

διάταξη τόσο της Επιτροπής όσο και της Σουηδικής Προεδρίας (για το τρέχον εξάμηνο). 

 

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

Μαργ. Μουζάς 

 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών 
Αποδέκτες για ενέργεια 

1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Γραφείο Α' Υπαρχηγού  
2. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/ΕΘΚΕΠΙΧ  
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/Δντή Α' Κλάδου  
4. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/ΚΕΠΙΧ 
5. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Γραφείο Αρχηγού  
6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Γραφείο Αρχηγού 
7. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/199 ΣΕΚΥΠΣ  
8. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας/Γραφείο Διοικητού 

 
Αποδέκτες για ενημέρωση 

1. ΥΠΕΣ/Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών 
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2. ΥΠΕΣ/Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
3. ΥΠΕΣ/Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Πρέσβη κ.  Μπίτσιου  
4. ΥΠΕΞ/Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
5. ΥΠΕΞ/Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων  
 

 
Εσωτερική διανομή 
Δνσεις Α', Β', Γ' και ΚΕΠΠ  
 
 

 

 

Συνημμένα Υποδείγματα: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΥΠ 1). Σχέδιο Υποβολής Αιτήματος/Ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Συνδρομής: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΥΠ 2). Check List Modules: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (ΥΠ 3). Αναφορές Κατάστασης για Εμπειρογνώμονες της Ε.Ε.: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (ΥΠ 4). Τεχνικό Δελτίο Αναφοράς για Επικεφαλής Δυνάμεων: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (ΥΠ 4). After Action Report 
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ΥΠ.1. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ/ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  
 
 
DATE:     /    /2008 
TIME:  
 
FROM: GR/GSCP NOC                        TO: MIC  
 
SUBJECT:  
 
Affected Country    Country   

Location   
City   
District   
Details   

 

Request by      
 
 
 
 
 

 

Based on   European Mechanism    
Bilateral Agreement    
Multilateral 
Agreement  

 

UN    
NATO/EADRCC   
Other   

 

Type 
of Disaster  
 

Forest Fires   
Earthquake   
Floods    
   
   

 

Description  
of Catastrophe  
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EU Civil Protection 
R2C7 Modules 

 

 

CATEGORY   CODE  OFFERS  
High Pumping Capacity     
Water Purification     
Search and Rescue Me‐
dium‐scale Operations in 
Urban Environment 

   

Search and Rescue Large‐
scale Operations in Urban 
Environment 

   

Forest Fire Fighting Using 
Helicopters 

   

Forest Fire Fighting Using 
Aircraft 

   

Advanced Medical Post     
Advanced Medical Post 
with Surgical Structures 

   

Field Hospital     
Air Medical Evacuation of 
Disaster Victims 

   

Temporary Emergency 
Shelter 

   

Detection and Sampling in 
the Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear 
Fields 

   

Search and Rescue in  
Situation of Nuclear, Ra‐
diological, Bacteriological 
and Chemical Risks 

   

     
 

 EU R2C7  
Coordination Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORY  LEVEL  OFFERS  
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Assistance  
Aerial Means   

CATEGORY   OFFERS  
A. Amphibious Fire Fight‐
ing  Aircrafts 

 

CL‐415   
CL‐215   
B. Heavy Helicopters   
SUPER PUMA   
CHINOOK   
Other Types   

 
C. Medium Helicopters   
   
   
D. Light Fire Fighting  Air‐
crafts 

 

   
   
E. Transportation   
C‐130   
C‐27J   
OTHER  
 

 
 

 

Civil Protection  
Ground Forces  

CATEGORY   OFFERS  
Fire Corps 
Tactical Units 

Officers   
No FF   

Fire Corps 
Special Units 

Officers   
No FF   
Dogs   

Volunteers    
Soldiers    

 

Vehicles   CATEGORY  OFFERS  
Fire Trucks   
Heavy Trucks 
Bulldozers 

 

 

MIC Civil Protection 
Experts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORY  LEVEL  OFFERS  
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R2C7 Specific Topics  
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

R2C7  
List of Nominated 
Leaders  

  Chief  No 1   
Deputy Chief  No1   
Chief No 2   
Deputy Chief No 2   

  Chief  No 1   
Deputy Chief  No1   
Chief No 2   
Deputy Chief No 2   

  Chief  No 1   
Deputy Chief  No1   
Chief No 2   
Deputy Chief No 2   

  Chief  No 1   
Deputy Chief  No1   
Chief No 2   
Deputy Chief No 2   

 

List  of Nominated 
R2C7 Experts  

EU R2C7 Coordination 
Team  

   

     
     
     
     
     
     
     

 

Specific Topics   Contact Person  
  

 
HELLENIC REPUBLIC 

MINISTRY of INTERIOR  
GENERAL SECRETARIAT for CIVIL PROTECTION  

Athens ……………………… 
 

 
………………………….. 

Name  
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ΥΠ.2. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Modules Checklist) 
 
A. GENERAL    
Name and Origin of the Module   
Capabilities   
Tasks   
Main Components    
Self Sufficiency    
Time to be Operational after Arrival   
Maximum Time of Deployment   
Notes   
B. ORGANIZATIONAL PLANNING   
Origin of the Module   
Place of Departure    
Time of Departure   
Flight Numbers or other Relevant    Informa‐
tion about the Trip 

 

Estimated Time of Arrival   
Place of Arrival   
Composition of the Module  Persons   

Weight   
Other   

Name and Contact  Information of the Lead‐
ers 

 
Chief  Name  

Phone 
Deputy  Name  

Phone 
Lno  Name 

Phone 
  Name 

Phone 
   
   

Required Support   Interpreter   
Map of the Area   
Fuel    
Local Transportation   
Medical Support   
Other   
   
   

Insurance Arrangements    
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ΥΠ.3. ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  SITREPs (EU EXPERTS) 
 
Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
The “Agreement Service”, Ref:63‐43/2006/00x‐01, DG ENV A.5. D  (2007). Annex 2. 
TEMPLATE for DAILY REPORTS  
 
Β. ΤΕΛΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
The “Agreement Service”, Ref:63‐43/2006/00x‐01, DG ENV A.5. D  (2007). Annex 4. 
TEMPLATE for FINAL REPORT 
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ΥΠ.4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ DAILY TECHNICAL SITREP (Chiefs of Modules) 

 

FOREST FIRES SITREP 
 

Location    
DATE/TIME  of origin    
Category  
of Forest Fire 

Crown Fire   
Surface Fire   
Ground Fire   
Combination   

Type of Fuels  Forest    
Agricultural    
Suburban    
Grassland    
Conifer Wood   
Broad‐leaf Wood   
Machis/macchia   
Farmlands   

Topography   Flat   
Mountain Areas   
Hills    

EU CP  
R2C7 MODULES  

CATEGORY   COUNTRY  
High Pumping Capacity   
Water Purification   
Search and Rescue Me‐
dium‐scale Operations in 
Urban Environment 

 

Search and Rescue Large‐
scale Operations in Urban 
Environment 

 

Forest Fire Fighting Using 
Helicopters 

 

Forest Fire Fighting Using 
Aircraft 

 

Advanced Medical Post   
Advanced Medical Post 
with Surgical Structures 

 

Field Hospital   
Air Medical Evacuation of 
Disaster Victims 

 

Temporary Emergency 
Shelter 

 

Detection and Sampling in 
the Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear 
Fields 

 

Search and Rescue in    



18 
 

Situation of Nuclear, Radio‐
logical, Bacteriological and 
Chemical Risks 

Aerial Means   A. Amphibious   
CL‐215   
CL‐415   
B. Heavy Helicopters   
S‐64   
MI‐26   
SUPER PUMA   
C. Medium Helicopters   
KA‐32   
MI 8   
D. Light Aircrafts   
PZL   
GRUMMAN   
E. Other Types   

Civil Protection Forces 
Ground Forces  

Fire Corps 
Tactical Units 

 

Fire Corps 
Special Units 
 

 

Volunteers   
Soldiers   
   

Vehicles  Fire Trucks   
Heavy Trucks/Buldozers   
Water  Trucks by Local Au‐
thorities  

 

   
Present Situation   Time   

Status    
Out of Control    
Under Control    
Under Partially Control   
Down    
Full Suppression    
Under Development    
   

Specific Topics    
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ΥΠ.5. AFTER ACTION REPORT  
 
 
Name of Module   
Commander   
Deployment Location   
Deployment Period    
 
  Finding  Consideration  Recommendation

Preparation for Arrival       
Where you informed the nature 
of the reception and the depar‐
ture? 

     

How  were  the  border  crossing 
and customs aspects handled? 

     

Other  comments  relating  to ar‐
rival/reception? 

     

From Arrival to Deployment        
How  was  the  reception 
lo0cation? 

     

Were  you  informed  about  re‐
strictions/customs  in  the  coun‐
try which  you  should  take  into 
account during your stay? 

     

Were  you  informed  about  the 
disaster situation? 
Access  to  disaster  area  and 
functioning of utilities? 
Victims? 
Security situation? 
Where and when you would be 
deploymed? 
Who your POC is? 

     

Mission  Operational  Deploy‐
ment 

     

Were you briefed about the de‐
ployment? 

     

Who  gave  you  the  assignment 
for your work? 
If not what was the reason? 

     

Was  the  chain  of  command 
clear? 

     

Did  you  have  the  correct       
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equipment  and  enough  equip‐
ment  to  carry  out  the  assign‐
ment? 
Did you have good communica‐
tions resources?  

     

Were  you  in  communication 
with  the  required  bod‐
ies/persons  in  connection  with 
the execution of your activities? 

     

How  was  the  accommodation, 
food  and  general  support  han‐
dled? 

     

Completion Evaluation       
Were  you  informed  about  the 
ending  of  your  deployment  in 
good time? 

     

Were  you  informed  about  the 
results  of  your  activi‐
ties/deployment? 

     

Were  you  debriefed  in  the  de‐
ployment  area  immediately  af‐
ter the deployment? By whom? 

     

Will  there  be  an  operational 
and/or  psychological  debriefing 
in your home country? 

     

Do  you  have  any  other  com‐
ments  or  suggestions  with  re‐
gard  to  the  comple‐
tion/evaluation/debriefing? 

     

Departure       
Were  you  informed  about  the 
departure  in  good  time?  By 
whom? 

     

Was  the  transport  for  the  de‐
parture arranged? By whom? 

     

Do  you  have  any  other  com‐
ments  or  suggestions  with  re‐
gard to the departure? 

     

Other Comments?       
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            ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ                         Αζήλα       29/04/2011 

                                                                                          Αξηζ. Πξση.       2795

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ   

 

Γ/ΝΗ  ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ       

ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Πιεξνθνξίεο:   Γ/ληεο, Φνίβνο  Θενδώξνπ 

Σαρ Γ/λζε :        Δπαγγειηζηξίαο  2,  Αζήλα  105 63         

Σειέθσλν :   2131510138 & 2131510916 

FAX          :   2131510935 

 

 

 

Πξνο :   Πίλαθαο απνδεθηώλ  

                   

                    

Κνηλ :    Πίλαθαο απνδεθηώλ 

 

E-mail       :   ftheo@gscp.gr

 

ΘΔΜΑ:    Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο  

                 από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  
  

ΥΔΣ :  1.    Ο Ν.3013/2002  "Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο".(ΦΔΚ102, ηεπρ. Α) 

2. Σν Π.Γ 151/3-6-2004  "Οξγ Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 107  ηεπρ.Α). 

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

ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (ΦΔΚ 423, ηεπρ. Β). 

4. Η Κ.Τ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο θιπ" (ΦΔΚ.713, ηεπρ.Β). 

5. Ο Ν.2800/2000 "Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηώλ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο, ύζηαζε Αξρεγείνπ 

ΔΛΑ  θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 41, ηεπρ. Α). 

6. Ο Ν 3511/2006 "Αλαδηάξζξσζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θιπ" (ΦΔΚ 258, ηεπρ. Α). 

7. O  N 3536/2007 "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ θιπ, ΤΠ.Δ" (ΦΔΚ 42, ηεπρ Α). 

8. O  N 3613/2007 "Pπζκίζεηο ζεκάησλ θιπ, ΤΠ.Δ." (ΦΔΚ 263, ηεπρ Α). 

9. Σν 5843/10-07-2008 έγγξαθό καο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ» 

10. Σν 4044/7-6-2010 έγγξαθό καο «ύληαμε Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ 

εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο".» 

11. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87, ηεπρ. Α) 

  

ΔΙΑΓΧΓΗ  

Με ην αλσηέξσ 5843/10-07-2008  ζρεηηθό έγγξαθό καο ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από 

εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 

3613/2007. Οη νδεγίεο απηέο ελζσκαηώζεθαλ ζηε Πξνζζήθε Σ΄ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, όπσο απηό εγθξίζεθε θαη ηζρύεη (ζρεηηθό 4044/7-6-2010 

έγγξαθό καο). 

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη κε ηηο επειζνύζεο δηνηθεηηθέο αιιαγέο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αλαζεώξεζε ησλ αλσηέξσ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ. 

ηα πιαίζηα απηά ε Γ/λζε ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο ΓΓΠΠ πξνρώξεζε ζε 

όιεο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξεί κε ην παξόλ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ 

αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

1.1.  ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ. 

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, 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 Πεξηθεξεηάξρεο
*
, όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν θιπ.  

ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο 

γεληθή, πεξηθεξεηαθή κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ηνπηθή κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο) ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β΄, γ΄θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002/ΦΔΚ102/ηεπρ.Α, (πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γελ. 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απόθαζεο) θαη ηνπ άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, ε αλσηέξσ απόθαζε ιακβάλεηαη: 

α)  από ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηώζεηο γεληθήο θαηαζηξνθήο,  πεξηθεξεηαθήο 

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

β) από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
**

 ζε πεξηπηώζεηο πεξηθεξεηαθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο 

θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο*.  

                                                 
*
 Ωο αξκόδην όξγαλν πξνζδηνξίδεηαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ζύκθσλα κε ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, αληί ηνπ Ννκάξρε 

πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007  
**

 Ωο αξκόδην όξγαλν ιήςεο απόθαζεο πξνζδηνξίδεηαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζ. 283 ηνπ Ν.3852/2010, αληί ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 

ηνπ Ν 3613/2007  
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Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηόζν ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, όζν θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πινπνίεζή ηεο όηαλ ε απόθαζε ιακβάλεηαη 

από ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

θξίλεηαη ζθόπηκν όπσο ν Πεξηθεξεηάξρεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεηαβηβάζεη ηηο αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο ζηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε, ε νπνία θαηά 

πξνηίκεζε ζα πξέπεη λα εθδνζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. 

Η ελέξγεηα απηή θξίλεηαη ζθόπηκε ιόγσ: 

 ηεο πηζαλήο ηαπηόρξνλεο ύπαξμεο επεηζνδίσλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλόηεηεο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο 

 ηεο δπλαηόηεηαο ακεζόηεξεο κεηάβαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζην ρώξν ηεο θαηαζηξνθήο, ζε ζρέζε 

κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ηδηαίηεξα ζηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο 

 ησλ αξκνδηνηήησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, σο νξγάλνπ κε ηελ επζύλε ηνπ 

ζπληνληζκνύ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηά ηνπ 

(άξζ. 160 ηνπ Ν.3852/2010) 

 ηεο δπλαηόηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε από ην πληνληζηηθό Όξγαλν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ιήςε ηεο απόθαζεο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 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 πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ν έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαη΄ 

επέθηαζε ε επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημή ηνπ αλήθεη ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα 

(N3511/2006).  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 (παξ. 3, αξζ. 1 ηεο Κ.Τ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999). 

Η 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/ηεπρ.Α, 

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

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

Τπελζπκίδεηαη όηη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007, πέξαλ ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεηαη θαη ε 

πιεξόηεηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Έθδνζε 1ε, Ινύληνο 2010, 4044/7-6-2011 έγγξαθό καο) πνπ 

έρεη ζπληαρζεί ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 (Έγθξηζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο", ΦΔΚ 423/Β΄/2003). 

Ννείηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ιήςε ηεο απόθαζεο ιακβάλεηαη από ηνπο αξκνδίνπο Γεκάξρνπο ν 

Πεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκόδηνο νηθείνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο  ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζή ηεο, όηαλ απηό 

απαηηείηαη, κε ηα κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη.   

Η 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 άξζ. 

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

Αζθάιεηαο, Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ, 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 Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (παξ3, αξζ 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). 

Ννείηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα 

ζην Γήκαξρν, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη, όπσο επίζεο θαη ζηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα 

ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ θαη 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ δηνηθήζεσλ από πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  
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1.2. ΒΑΙΚΔ  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

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: 

 Η 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.  

 Η 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. Η 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.  

 Η 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 θαηλνκέλνπ αλακέλεηαη λα πιεγεί, είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο ζηνλ νπνίν δύλαηαη λα εθηεζνύλ θαηεπζπλόκελνη πξνο αζθαιή ρώξν. 
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 Η 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).  

Η 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. 

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

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

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, αλάινγα κε ην εάλ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γήκαξρν, ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

(ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε) όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή 

κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν. Η 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 Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ή θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ όηη νη απνθάζεηο ηνπο 

εθηεινύληαη από ηα αλσηέξσ όξγαλα, Γήκαξρν ή Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε). 

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. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηα ησλ ρώξσλ απηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο δαζηθώλ 
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ππξθαγηώλ δελ δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο πνιηηώλ, νη 

νπνίεο θαη δξνκνινγνύληαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πξνζηαζίαο ησλ 

πνιηηώλ από παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αησξνύκελα ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ 

αηκόζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο. Η έθδνζε γεληθώλ νδεγηώλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ 

από παξάγσγα θαύζεο απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Η 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.  
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.1. ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

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, ππεύζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηό δελ είλαη 

άκεζα εθηθηό, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Η 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). Η 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 
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δξάζεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Η 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 νξηδόκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Ν.3536/2007(ΦΔΚ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απόθαζε 

Πξσζππνπξγνύ κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ (παξ3 αξζ41 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 άξζξνπ αξζ. 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 ε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηα ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, 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 
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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. Η 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.   

    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. Η 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 Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο
*
. 

Δμάιινπ, ζεκεηώλεηαη όηη ε ζύγθιεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ έρεη σο θύξην ζηόρν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ην ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη 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 γηα ην ζθνπό απηό, ζηα ΣΟ ησλ Γήκσλ θαη ηα ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, κεηέρνπλ θαηά 

θύξην ιόγν εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

πνιηηώλ. 
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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 Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

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

ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ Πξόλνηαο ησλ ΟΣΑ. 

 

2.2.  ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ  

Οη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνύληαη ζε κηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ πεξηγξάθνληαη 

σο εμήο : 

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

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πξνο ηνλ αξκόδην Γήκαξρν ή Πεξηθεξεηάξρε (ή εμνπζηνδνηεκέλν 

Αληηπεξηθεξεηάξρε), 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, 

Πεξηθεξεηάξρεο (ή αξκόδηνο εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) 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 ησλ 

πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 

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

Πεξηθεξεηάξρε (ή αξκόδην εμνπζηνδνηεκέλν Αληηπεξηθεξεηάξρε) ή ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 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 ηνπ παξόληνο). 

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

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

έιαβε ηελ απόθαζε. Η 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. 
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 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 

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 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 
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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 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 ή Πεξηθεξεηάξρεο (ή αξκόδηνο 

εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) θαη θαη’ επέθηαζε έρεη ην γεληθό ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ  

Η 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  

Σν παξόλ σο θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ ελζσκαηώλεηαη 

ζηε Πξνζζήθε Σ2 «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Γηαδηθαζίεο Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ 

Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνύκελε 

έθδνζε ηεο αλσηέξσ θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο. 

ηα πιαίζηα απηά, παξαθαινύκε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

ζύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ, ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ, όπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα θαηεπζπληήξηα νδεγία. Από ηελ ππνρξέσζε απηή, εμαηξνύληαη νη Γήκνη ησλ 

όπνησλ ηα πνιενδνκηθά ηνπο ζπγθξνηήκαηα δελ θηλδπλεύνπλ από ππξθαγηέο πνπ εθδειώλνληαη ζηελ 

ύπαηζξν. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο έρεη κεηαβηβάζεη κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε ηηο 

αξκνδηόηεηεο ιήςεο ή πινπνίεζεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θξίλεηαη ζθόπηκν νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ λα έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο 

πεξηόδνπ, ζρεηηθήο εμνπζηνδνηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζα θαζηζηά ηα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ππεύζπλα γηα ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε.  
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Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο κε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο 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 ηεο παξνύζαο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ  θαηά ην κέξνο 

πνπ εκπιέθεηαη θαη έρεη αξκνδηόηεηα, θαζώο θαη ζρεηηθώλ εληνιώλ πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπ.  

ηνπο θνξείο πνπ δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο, ε παξνύζα 

θνηλνπνηείηαη πξνο ελεκέξσζε. 

 

 

                         Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ             

  

 

                                              ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΠΟΤΦΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

 
1. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο 

α.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

β.  Γ/λζε  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο   

     θαη ηελ απνζηνιή ηεο  

 ζε όινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

 ζηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

ηα όπνηα παξαθαινύληαη ελ ζπλερεία λα θνηλνπνηήζνπλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο ηελ 

παξνύζα ζε όια ηα κέιε πνπ ζπγθξνηνύλ ην ΣΟ ηνπ Γήκνπ ηνπο. 

 

   

2. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο 
α.  Γξαθείν θ. Πεξηθεξεηάξρε 

β.  Γξαθεία θ. Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ  

γ.  Γ/ζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο 

θαη θνηλνπνίεζε ηεο ζε όια ηα κέιε ησλ ΟΠΠ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπο, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ππεπζύλνπο ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ ρώξσλ 

θαηαζθελώζεσλ (παηδηθέο εμνρέο, θάκπηλγθ θιπ). 

 

3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

α. ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΙΥ 

β. ΓΔΔΘΑ/Α΄ΚΛΑΓΟ/ΓΔΠΙΥ/5 

γ. ΓΔΔΘΑ/ηξαηεγείν/Γ9 
 

4. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α.) 

α.  Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο 

β.  Γ/λζε Σξνραίαο 

γ.  Γ/λζε Υεηξηζκνύ Κξίζεσλ 

δ.  Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Σάμεο θαη Αζθάιεηαο (ΔΚΔΣΑ) 
 

5. Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

α.  Γ/λζε Γαζνππξόζβεζεο 

β.  Γ/λζε Ππξόζβεζεο - Γηάζσζεο 

 

6. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

α. Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

β. ΔΚΑΒ 

γ. Γεληθή Γ/λζε Πξόλνηαο 

 

7. Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο  

α. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζσλ & Δηδηθώλ Μνλάδσλ Λ (ΓΔΜΔΜ) 

β. ΚΔΠΙΥ/Λ 
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ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

γ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

δ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

2. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
α.  Γξαθείν  Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

β.  Γξαθείν  Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

γ.  Γξαθείν  Αξρεγνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο 

 

3. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

 

4. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

Γξαθείν  Α΄ Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ 

 

5. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  

γ.  Γελ. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 

δ.  Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.)/Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

ε.  Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΚΑ) 

 

6. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

α.  Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γαζώλ 

β.   Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 
 

 

7. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο 
 

8. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  Δπηθνηλσλίαο  

 

9. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο (ΔΝ.Π.Δ πξώελ ΔΝΑΔ) 

10. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ & Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ) 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο 

5. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο 

6. Κ.Δ.Π.Π.   
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ΟΔΗΓΙΕ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΔΑΙΚΕ ΠΤΡΚΑΓΙΕ 
 

Ση πξέπεη λα πξνζέρεηε γηα λα απνηξέςεηε ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο 

• Μελ θαίηε ζθνππίδηα ή μεξά ρόξηα θαη θιαδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ 

κελώλ. 

• Μελ αλάβεηε ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ππαίζξηεο ςεζηαξηέο ζηα δάζε ή ζε ρώξνπο πνπ 

ππάξρνπλ μεξά ρόξηα. 

• Απνθύγεηε ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά 

(νμπγνλνθνιιήζεηο, ρξήζε ηξνρνύ ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο). 

• Μελ πεηάηε πνηέ αλακκέλα ηζηγάξα όηαλ βξίζθεζζε ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο. 

• Μελ αθήλεηε ζθνππίδηα ζην δάζνο. Υπάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο. 

• Σεβαζζείηε ηα απαγνξεπηηθά πξόζβαζεο ζε πεξηόδνπο πςεινύ θηλδύλνπ. 

Αλ ην ζπίηη ζαο βξίζθεηαη κέζα ή θνληά ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε 

• Δεκηνπξγήζηε κηα αληηππξηθή δώλε γύξσ από ην ζπίηη ζαο θαζαξίδνληαο θαη 

απνκαθξύλνληαο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ ηα μεξά ρόξηα, ηηο 

πεπθνβειόλεο, ηα μεξά θύιια, ηα θιαδηά θιπ.3 

• Κιαδέςηε ηα δέλδξα κέρξη ην ύςνο ησλ 3 κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ θιαδηώλ ηνπο. 

• Απνκαθξύλεηε όια ηα μεξά θιαδηά από ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο. 

• Μελ αθήλεηε ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ λα αθνπκπνύλ ζηνπο ηνίρνπο ηε ζηέγε θαη ηα 

κπαιθόληα. Κιαδέςηε ηα έηζη ώζηε λα ππάξρεη απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ 

από ην ζπίηη ζαο. 

• Αξαηώζηε γύξσ από ην θηίζκα ηελ δελδξώδε βιάζηεζε έηζη ώζηε ηα θιαδηά ηνπ 

ελόο δέλδξνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα από ηα θιαδηά ηνπ άιινπ. Γηα 

ιόγνπο αθόκε κεγαιύηεξεο αζθάιεηαο θαη όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, 

απνκαθξύλεηε ηελ δελδξώδε θαη ζακλώδε βιάζηεζε γύξσ από ην θηίζκα ζε 

απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. 

 

 

                                                           
3
Ννείηαη όηη ε νδεγία απηή δελ πξνζθξνύεη ζε δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο ή ζε θάπνηα άιιε δηάηαμε λόκνπ. 
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• Μελ ηνπνζεηείηε πιαζηηθέο πδξνξξνέο ή πιαζηηθνύο νρεηνύο λεξνύ ζηνπο ηνίρνπο 

ηνπ θηίζκαηνο. 

• Πξνθπιάμεηε, εμσηεξηθά, ηα παξάζπξα θαη ηηο γπάιηλεο πόξηεο, ηνπνζεηώληαο 

παληδνύξηα από κε εύθιεθηα πιηθά. 

• Καιύςηε ηηο θακηλάδεο θαη ηνπο αγσγνύο εμαεξηζκνύ ηνπ θηίζκαηνο κε εηδηθό, κε 

εύθιεθην, ζπξκάηηλν ζύξκα έηζη ώζηε νη ζπίζεο λα κελ κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. 

• Μελ απνζεθεύεηε εύθιεθηα αληηθείκελα θνληά ζην ζπίηη. 

• Απνθύγεηε ηελ θαηαζθεπή αθάιππησλ δεμακελώλ θαπζίκνπ θνληά ζην ζπίηη ζαο. 

• Τνπνζεηείζηε ηα θαπζόμπια ζε θιεηζηνύο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο. 

• Πξνκεζεπηείηε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη κεξηκλήζηε γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπο. 

• Εμνπιηζηείηε κε ζσιήλα πνηίζκαηνο κε κήθνο αλάινγν ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεηε λα 

πξνζηαηεύζεηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

• Μία δεμακελή λεξνύ, κηα απιή αληιία πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα θαη έλαο 

ζσιήλαο λεξνύ, κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεύζνπλ από ηελ ππξθαγηά. 

 

Πώο πξέπεη λα ελεξγήζεηε κόιηο αληηιεθζείηε ππξθαγηά 

• Τειεθσλήζηε ΑΜΕΣΩΣ ζην Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο (ζηνλ αξηζκό θιήζεο 199) 

θαη δώζηε ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ 

βξίζθεζζε, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ 

βιέπεηε ηελ ππξθαγηά. 

• Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη. 

• Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππξθαγηάο. 

• Μελ θιείζεηε ην ηειέθσλν πξνηνύ δώζεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  

Αλ ε ππξθαγηά πιεζηάδεη 

 

Ση πξέπεη λα θάλεηε έμσ από ην ζπίηη ζαο 

• Δηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

• Απνκαθξύλεηε ακέζσο όια ηα εύθιεθηα πιηθά από ηνλ πεξίγπξν ηνπ θηίζκαηνο θαη 

κεηαθέξεηέ ηα ζε θιεηζηνύο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο. Η αλάθιεμή ηνπο κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο ζην θηίξην. 

• Κιείζηε όιεο ηηο δηόδνπο (θακηλάδεο, παξάζπξα, πόξηεο, θιπ) έηζη ώζηε λα 

εκπνδίζεηε ηηο θαύηξεο λα δηεηζδύζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. 

• Κιείζηε όιεο ηηο παξνρέο ζηηο ζπζθεπέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη πγξώλ θαπζίκσλ κέζα 

θαη έμσ από ην θηίζκα. 
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• Μαδέςηε άκεζα όιεο ηηο ηέληεο πνπ έρεηε αλνίμεη ζηα κπαιθόληα θαη ηα παξάζπξα 

ηνπ θηίζκαηνο. 

• Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ θήπνπ γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ πξόζβαζε ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ. 

• Τνπνζεηείζηε ζθάια ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ έηζη ώζηε λα αλέβεη 

θάπνηνο άκεζα ζηε ζηέγε ηνπ. Η ζθάια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεπξά 

ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε πνπ έξρεηαη ε ππξθαγηά. 

• Σπλδέζηε ηνπο ζσιήλεο πνηίζκαηνο κε ηηο βξύζεο πνπ έρεηε ζην εμσηεξηθό ηνπ 

θηίζκαηνο θαη απιώζηε ηνπο ζσιήλεο έηζη ώζηε λα θαιύπηεηαη όιε ε πεξίκεηξνο 

ηνπ. 

• Εάλ ε νξαηόηεηα είλαη κεησκέλε αλάςηε ηόζν ηα εζσηεξηθά όζν θαη ηα εμσηεξηθά 

θώηα ηνπ θηηξίνπ γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν νξαηό κέζα από ηνπο θαπλνύο. 

 

Αλ ε ππξθαγηά είλαη ζην θαηώθιη ζαο 

Μελ επηρεηξείηε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρώξνπ ζαο, εθηόο εάλ ε δηαθπγή ζαο είλαη πιήξσο 

εμαζθαιηζκέλε. Η πηζαλόηεηα επηβίσζεο ζε έλα νηθνδόκεκα θαηαζθεπαζκέλν από άθιεθηα 

πιηθά είλαη κεγάιε, ελώ αληίζεηα είλαη κηθξή κέζα ζε απηνθίλεην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

θαπλνύο θαη θιόγεο. 

• Μπείηε κέζα ζην ζπίηη καδί κε όιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηα θαηνηθίδηα δώα ζαο. 

• Κιείζηε θαιά όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη θξάμηε όιεο ηηο ραξακάδεο κε 

βξεγκέλα παληά γηα λα κελ κπεη θαπλόο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. 

• Απνκαθξύλεηε ηηο θνπξηίλεο από ηα παξάζπξα. 

• Απνκαθξύλεηε πξνο ην εζσηεξηθό ησλ δσκαηίσλ ηα έπηπια πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηα παξάζπξα θαη ηηο εμσηεξηθέο πόξηεο. 

• Κιείζηε όιεο ηηο ελδηάκεζεο πόξηεο γηα λα επηβξαδύλεηε ηελ εμάπισζε ηεο 

ππξθαγηάο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. 

• Γεκίζηε ηηο κπαληέξεο, ηηο ιεθάλεο θαη ηνπο θνπβάδεο έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζα 

εθεδξηθό λεξό. 

• Σπγθεληξσζείηε όινη καδί ζε έλα ρώξν. 

• Πξνβιέςηε λα έρεηε έλα θαθό θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο δίπια ζαο ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαθνπεί ην ειεθηξηθό ξεύκα. 

• Αλ ην ζπίηη ζαο είλαη μύιηλε θαηαζθεπή, αλαδεηήζηε θαηαθύγην ζε γεηηνληθό θηηζηό 

ζπίηη. 

• Αλ δηαηαρζεί ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζζε, 

αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα ζαο δνζνύλ από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο. 
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Μόιηο πεξάζεη ε ππξθαγηά 

• Μόιηο πεξάζεη ε ππξθαγηά βγείηε έμσ από ην ζπίηη ζαο θαη ζβήζηε ακέζσο ηηο 

κηθξνεζηίεο πνπ παξακέλνπλ. 

• Ειέγρεηε γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ πεξίκεηξν θαη 

όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηίζκαηνο γηα πηζαλέο κηθξνεζηίεο θαη 

αλαδσππξώζεηο. 

 



Παράρηημα Ε  
ηοσ Γενικού τεδίοσ Γαζικών Πσρκαγιών, Δκδ.2/ Ηούλιος 2011 

 

1 

 

Παράρηημα Ε. Πίνακας Γιανομής 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΖ 

α. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα 

  Γ/νζη Σσεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηων Αναγκών 

  ΚΔΠΠ  

β. Γπαθείο Υθςποςπγού  

δ. Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Γημόζιαρ Τάξηρ 

γ. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

 Γπαθείο Απσηγού  

 Γπαθείο Υπαπσηγού 

 Γ/νζη Πςπόζβεζηρ-Γιάζωζηρ 

 Γ/νζη Γαζοπςπόζβεζηρ 

δ. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Γπαθείο Απσηγού 

 Γ/νζη Φειπιζμού Κπίζεων 

 Γ/νζη Γενικήρ Αζηςνόμεςζηρ 

 Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων  

ε. Απσηγείο Λιμενικού Σώμαηορ 

 Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ  

 Γπαθείο Απσηγού 

 Γ/νζη Λιμενικήρ Αζηςνομίαρ 

 Γ/νζη Δπισειπηζιακών Μέζων & Διδικών Μονάδων (ΓΔΜΔΓ) 

2. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΛΗΘΖ ΑΚΤΛΑ 

α. Γπαθείο κ. Υπαπσηγού ΓΔΔΘΑ  

β. ΓΔΔΘΑ/Α΄ΚΛΑΓΟΣ/Α6 

3. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Γημόζιαρ Υγείαρ 

β. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

γ. Γενική Γ/νζη Ππόνοιαρ 
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δ. ΔΚΚΑ/Γ/νζη Κοινωνικών Παπεμβάζεων 

ε. ΔΚΑΒ/Γ/νζη Ιαηπικών Υπηπεζιών 

ζη. ΔΚΔΠΥ 

4. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΔΛΔΡΓΔΗΑ & ΘΙΗΚΑΣΗΘΖ ΑΙΙΑΓΖ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Διδική Γπαμμαηεία Γαζών  

γ. ΓΔΗ Α.Δ / Γιεςθύνων Σύμβοςλορ  

 Γενική Γ/νζη Γιανομήρ 

 Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ 

 Γενική Γ/νζη Ανθπωπίνων Πόπων & Οπγάνωζηρ 

δ. ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

 Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος Σςζηήμαηορ 

5. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ & ΣΟΤΡΗΚΟΤ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Γενική Γ/νζη Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

6. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ & ΑΛΘΡΩΠΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΩΛ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Γενική Γ/νζη Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

7. ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΔ ΓΗΟΗΘΖΔΗ 

α. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέων 

β. Γ/νζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

8. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ   

α. Γπαθεία κ.κ. Πεπιθεπειαπσών 

β. Γ/νζειρ  Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

9. ΓΖΚΟΗ 

α. Γπαθεία κ.κ. Γημάπσων 

β. Γπαθεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 



Παράρηημα Η 
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.2/Ιούλιος 2011 

 

Πσροπροζηαζία Αρταιολογικών Χώρων 

 

   Σηο πίλαθα ποσ παραηίζεηαη ζηο παράρηεκα ασηό, αλαθέροληαη, οη σπερεζίες ηοσ 

Υποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη Τοσρηζκού  ζηε δηθαηοδοζία ηωλ οποίωλ σπάγοληαη Αρταηοιογηθοί 

Φώροη, ποσ βρίζθοληαη εληός δαζώλ ή δαζηθώλ εθηάζεωλ, ή θαη πιεζίολ ασηώλ, ζύκθωλα κε 

ηο ΥΠ.ΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ/1787/7-5-2008 έγγραθο ηες Δ/λζες Εθηέιεζες Έργωλ Μοσζείωλ θαη 

Ποιηηηζηηθώλ Κηηρίωλ.  Θέκαηα ποσ αθορούλ ηελ προζηαζία ηωλ κλεκείωλ, αρταηοιογηθώλ 

τώρωλ, κοσζείωλ θαζώς θαη δεηήκαηα ποσ απαηηούλ ηελ οργαλωκέλε αποκάθρσλζε 

επηζθεπηώλ από ηοσς αλωηέρω τώροσς ζε περίπηωζε θηλδύλοσ από επερτόκελε Δαζηθή 

Πσρθαγηά ρσζκίδοληαη από ηης θαηά ηόποσς Υπερεζίες ηοσ Υποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη 

Τοσρηζκού. 
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ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

1η ΔΒΑ Παλόο 16 Αζήλα 210 3213571 Η. Μνλή Αγ. Αζαλαζίνπ, Η. Ναόο Τπαπαληήο ζηνλ Κνπβαξά, 
Η.Ν. Πξνθήηε Ζιία ζηε ζέζε «ηξνγγύιε» ζην Κνξσπί Αηηηθήο, 

Μνλή Γαθλίνπ ζην Υατδάξη, Μνλή Καηζαξηαλήο θαη Μνλή 
Αζηεξίνπ ζηνλ Τκεηηό, Μνλή Αγ. Ησαλ. Θενιόγνπ ζηνλ 

Παπάγν, Μνλή Αγίνπ Ησάλλε Κπλεγνύ ζηελ Αγία Παξαζθεπή, 
Μνλή Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζηελ Παιαηά Πεληέιε, πειηά 

Πεληέιεο, Μνλή Σαμηαξρώλ, Μνλή Παληνθξάηνξνο – Νηανύ ζην 
Πεληειηθό Όξνο, Μνλή Οζίνπ Μειεηίνπ θαη παξαιαύξηα ζηνλ 

Κηζαηξώλα, Μνλή Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο ζην 
Αιεπνρώξη, Μνλή Αγίνπ Ηεξνζενπ ζηα Γεξβέληα Μεγάξσλ θαη 

Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Λετκόλα ζηε αιακίλα. 

     
2η ΔΒΑ Κιεςύδξαο 2 Αζήλα 210 3218 075 Καηαθόκβεο Μήινπ 

     
4η ΔΒΑ Οδόο Ηππνηώλ Ρόδνο 22410 25500 ύμη : Οηθηζκόο ηεο ύκεο σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν νηθηζηηθό 

ζύλνιν Σήλος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε Μεζαξηά -

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηνλ Άγην Αληώλην - Μεγάιν Υσξηό - 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηα Λεηβάδηα -Καζηέιν 

Κάρπαθος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πεγαδηώλ, Αξθάζαο, 

Λεπθνύ, Ν. αξίαο, Βόξεηαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Καξπάζνπ 

Ρόδος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηα Σξηάληα κε ην ιόθν 

Φηιεξήκνπ ζην Γήκν Ηαιπζνύ Δξεκόθαζηξνπ ζην Γήκν 

Καιιηζέαο Θενιόγν Υαξάθη Μαιώλαο ζην Γήκν Αξραγγέινπ 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

Λίλδνπ θαη ζηηο πεξηνρέο Ππιώλαο θαη Λάξδνπ ζην Γήκν 

Ληλδίσλ, Αξραηνινγηθή δώλε ζηε Μεγάιε Γε Γελλαδίνπ ζην 

Γήκν Νόηηαο Ρόδνπ, θ.ι.π. 

     
5η ΔΒΑ Αγεζηιάνπ 59 πάξηε 27310 25363 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μπζηξά, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο 

Αθξόπνιεο ηεο Αξραίαο πάξηεο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ 
Κάζηξνπ ηνπ Γεξαθίνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο Κάζηξνπ 

Μνλεκβαζηάο, Κάζηξν ηνπ Μεζνρσξίνπ Νεάπνιεο, Κάζηξν 
ηνπ Λνγθαλίθνπ, Κάζηξν Γνπιάδεο Μαπξνβνπλίνπ, Κάζηξν ηνπ 

Παζζαβά, Κάζηξν ηνπ Κειεθά. 

     
7η ΔΒΑ Άλζηκνπ Γαδή 46 Λάξηζζα 2410 627930 ΛΑΡΙΑ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Άδσξνο Διαζζόλαο, Ληβάδη 

Διαζζόλαο ζην Καζηξί, 

ΜΑΓΝΖΙΑ: αξραηνινγηθόο ρώξνο Παιαηώλ ζην Βόιν, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Νέαο Αγρηάινπ αξραηνινγηθόο ρώξνο 

Πιαηαλίδηα, Θενηόθνπ ζηε επηάδα άθξα Πξνκύξη, 

     

10η ΔΒΑ Πνιύγπξνο 

ζεζζαινλίθεο 

ζεζζαινλίθε 23710 22060 Αρναία: Αξραίνο Οηθηζκόο θαη βπδαληηλή εγθαηάζηαζε 

     
11η ΔΒΑ Αλη. Κακάξα 3 Βέξνηα 23310 29737 Αξρ/θόο ρώξνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ - θεθηά Αξρ/θόο ρώξνο 

Αγίνπ Παηαπίνπ - Βέξνηα 

Ν. Πέλλας: Υξπζή, θάζηξν 

     
12η ΔΒΑ Κύπξνπ 14 Καβάια 2510 224716 Βπδαληηλή αθξόπνιε εξξώλ, 

     
13η ΔΒΑ Αξεηήο Νηώηε θαη 

θνξδηιώλ 24 

Ζξάθιεην 2810 288394 Ν. Ζρακλείοσ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γόξηπλαο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Λύπνπ Γ. Καζηειίνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μηθξήο 

Δπηζθνπήο Γ. Αξθαινρσξίνπ, Τδξαγσγείν Morosini Φξνύξην 

ΣέκελνοΦξνύξην Castel Nuovo, Φξνύξην Καηαιαγαξίνπ, 

Φξνύξην Μειεζώλ 
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ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

14η ΔΒΑ Γηάλλε Γειή 11 Μπηηιήλε 22510 40135 Καζηέιη πεπθόθπηνο ιόθνο Αγηάζνο, 

     
15η ΔΒΑ σθξάηνπο 11 Κνκνηελή 25310 35870 Ν. Ροδόπης: Παπίθην όξνο, ε Μαμηκηαλνύπνιε, ε κεζαησληθή 

Γέθπξα ζηνλ Πνιύαλζν, ε Αλαζηαζηνύπνιε, ην Ηνπζηηληάλεην 

Τδξαγσγείν, Γέθπξα ζηα Πάηεξκα 

Ν. Έβροσ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Φνληά, ζπήιαην Αγίσλ 

ζεσδώξσλ, ηα κεζαησληθά θξνύξηα Άβαληα θαη Πνηακνύ 

Ν. Ξάνθης: Κάζηξν Κηκκεξίσλ, θάζηξν Κνκλελώλ Κάζηξν 

ζεξκώλ θαη θάζηξν ζηα Φίιηα. 

     
19η ΔΒΑ ΣέξκαΠξνθήηε 

Ζιία 
Σξίθαια 2431076647 Αξρ/θόο ρώξνο Μεηεώξσλ, Νεξόκπινο Αγ. Βεζζαξίσλνο ζηε 

ζέζε Νηδεξόο 

     
20η ΔΒΑ Πι. νισκνύ 3 Εάθπλζνο 26950 

42714 
Κάζηξν Εαθύλζνπ, Φξνύξην Άζνπ θαη Υεξζόλεζενο ηνπ 

Φηζθάξδνπ 

     

21η ΔΒΑ Παιαηό Φξνύξην Κέξθπξα 26610 48310 Δλεηηθόο λαύζηαζκνο Γνπβηώλ Νεζίδα Αγ. 

Νηθνιάνπ Παμώλ 

     
28η ΔΒΑ νπξκειή 24 Υαληά 28210 53033 Δλεηηθό θξνύξην λεζίδαο Ήκεξεο Γξακβνύζαο Γήκνπ 

Κηζάκνπ , Βπδαληηλό θξνύξην ζηελ Πνιπξξήληα δήκνπ 

Κηζάκνπ. Βπδ/λό θξνύξην (Κάζηειινο) ζηαΚπξηαθνζέιηα 

Γήκνπ Αξκελσλ, Δλεηηθό Φξνύξην Φξαγθνθάζηειιν Γήκνπ 

θαθίσλ, Βπδαληηλό θξνύξην ζηελ Μαιάζπξν Γήκνπ 

Μπζήκλεο, Βπδαληηλό θξνύξην ζην Βαξύπεηξν Γήκνπ 

Θεξίζνπ, Δλεηηθό θξνύξην ζηελ Παιαηόρσξα Γήκνπ 

Πειεθάλνπ. 

     

Β'ΔΠΚΑ Πνιπγλώηνπ 13 Αζήλα 210 3213122 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Βξαπξώλαο Ακθηαξείνπ Λαπξίνπ θαη 

Ρακλνύληα 

     
Γ ΔΠΚΑ Αηόινπ θαη 

Πεινπίδα 

Αζήλα 210 3313343 Ηεξό Αθξνδίηεο ζηελ Αθαία θαξακαγθά, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Διεπζίλαο 

     
Γ' ΔΠΚΑ Μνπζείν 

Ναππιίνπ 
Ναύπιην 27520 27502 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Δπηδαύξνπ θαη Μπθελώλ 

     

Δ'ΔΠΚΑ Κ. Παιαηνόγνπ 
133 

πάξηε 27310 23315 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Αθξόπνιεο πάξηεο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο πεξηνρήο Ακπθιώλ, Αξραίν πδξαγσγείν Γπζείν, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Βαιηαθίνπ θαη ειηλίηζαο Γπζείνπ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ πήιεησλ ηνπ Γηξνύ. θ.ι.π. 

     
Σ' ΔΠΚΑ Αι.Τςειάληνπ 

197 
Πάηξα 2610276207 Αηγείξα ζην Γήκν Αηγείξαο, ε Μακνπζηά ζην Γήκν Γηαθνθηνύ, 

ε Σξάπεδα ζην Γήκν Αηγίνπ θαη νη Λνπζνί ζην Γήκν 

Καιαβξύησλ 

     

Ε' ΔΠΚΑ Αξραία Οιπκπία Αξραία 
Οιπκπία 

2624022529 Αξραία Οιπκπία, Ήιηδα, Ναόο Δπηθνύξεηνπ Απόιισλα δ.δ. 

Φηγάιεηαο, αξρ.ρώξ. Αιίθεηξαο,θηγάιεηαο, Πιαηάλαο, ακηθνύ, 

Λεπξένπ, Καθνβάηνπ δ.δ. Καιίδνλαο, Κάζηξνπ δ.δ. ζεηζόαο, 

Δπηηαιίνπ, Βξεζηνύ, Ρηθνβνπλίνπ θαη Αγξηιηάο δ.δ. Καπθαληάο, 

Κάζηξνπ Κνπθνπβίηζαο δ.δ. Κνξπθήο, σζηίνπ, Φεηάοδ.δ. 

Καηαθόινπ, Λνπηξώλ Κπιιήλεο δ.δ., Κάζηξνπ, Κακπεξίνπ, 

Παιαηνκπνπθνπβίλαο, Σξππεηήο, ηαθηδνθάκπνπ, Σξαγαλίνπ 

δ.δ. Βαξζνινκηνύ 
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ΔΦΟΡΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

Ζ'ΔΠΚΑ Βξάηια 1 Κέξθπξα 26610 38124 Λόθνο ησλ Δξκόλσλ ζέζε Αη Νηξηάο, πήιαην Γξάβαο 

Γαξδηθίνπ 

     
Θ'ΔΠΚΑ ζξεςηάδνπ 1 & 

Πι. 

Κεξακνπνύιινπ 

Θήβα 22620 27913 Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Καβεηξίνπ, ηνπ Γιά, ηνπ Πηώνπ, ηεο 

Γαύιεηαο 

     
1' ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Γειθώλ 

Γειθνί 22650 82313 Γελθοί: Ηεξό Απόιισλνο, ηάδην, Καζηαιία Πεγή, 

Γπκλάζην θαη Ηεξό Αζελάο Πξνλαίαο Παξλαζζόο: Κωρύκειο 

άνηρο, Λιβάδι (ιείςαλα Πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ) Άμθιζζα: 

Κάζηξν, Λπθόηξππα 

     

ΙΑ'ΔΠΚΑ Δι. Βεληδέινπ 13 Υαιθίδα 22210 25131 Αξραηνινγηθόο Υώξνο Απιίδνο, Πύξγνο Απιίδαο (Γήκνο 

Απιίδαο), Αξραίν ζέαηξν, Αξραία Αθξόπνιε-Καζηέιιη, Άλσ 

θαησ Γπκλάζην, Μαθεδόληθνο ηάθνο ζηε ζέζε Σνύκπα, 

Μαθεδόληθνο ηάθνο ζηε ζέζε Κνηξώλε (Γήκνο Δξέηξηαο), 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πνηακηάο, νρπξώζεηο "Καζηξί" θαη "La 

Cuppa" ζην ιόθν Γξαγνλάξα ηνπ όξνπο Κνηύιαηνλ 

     
ΙΒ'ΔΠΚΑ Πιαηεία 25εο 

Μαξηίνπ 6 

Γηάλλελα 26510 01053 αξραηνινγηθόο ρώξνο Γσδώλεο 

     
ΙΓ'ΔΠΚΑ Αζαλαζάθε 1 Βόινο 24210 25349 Αξραηνινγηθόο ρώξνο έζθινπ, Ακθαλώλ ζηε ζέζε σξόο, 

Γνξίηζαο, Άινπ, Πξνθήηε Ζιία (Γιαθπξώλ), Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Κεξακηδηνύ , Γηαθόπη θαη Κάζηξν ηεο θνηλόηεηαο Σξηθεξίνπ, 

Οιηδώλαο ζην Γήκν επηάδνο, Λεθόθαζηξν ζην Γήκν 

Αξγαιαζηήο, θ.ι.π. 

     
ΙΓ'ΔΠΚΑ Κάζηξν Λακίαο Λακία 22310 46106 Νέο Μοναζηήρι: Αξραία Πξνέξλα (Ορύξσζε - νηθνδνκήκαηα), 

Αγιος Κων/νος: ζέζε "Ατζώκαηα" (αξρ. Γαθλνύο)   

Λιβανάηες: ζέζε "Πύξγνο" (αξρ. Κύθλνο), Γλύθα: ζέζε 

"Φαλόο" (αξρ. Αληξώλ" Αθξόπνιε λεθξνηαθεία ΤΔ - ΡΧΜ. 

ρξόλσλ , Οερμοπύλες, Λαμία: Λόθνο Κάζηξνπ 

     
IE' ΔΠΚΑ 23εο Οθησβξίνπ 

66 68 

Λάξηζα 2410 
288082 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γόλλσλ - Οκνιίνπ - Διάηεηαο, Αηγάλεο - 

Καιιηζέαο Ναξζαθίνπ Φαξζάισλ, Δξέηξηαο Φαξζάισλ, 

Αθξόπνιε Φαξζάισλ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο θηαζά 

Αγηνθάκπνπ, Αγ. Ησάλλε ζενιόγνπ ζηε Βειίθα Κόθθηλνπ 

Νεξνύ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξαληαπόξνπ, Ππζίνπ, Αδώξνπ, 

Γακαζίνπ, παξκνύ, Ληβαδίνπ, Φιάκπνπξνπ, Βαιαλίδαο, 

     

ΙΣ' ΔΠΚΑ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ 

έλαληη 

Πνζεηδσλίνπ 

Θεζζαινλίθε 2310 801402 Γεξβέλη, Σάθνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Σάθνο Αγίαο Παξαζθεπήο, 

Σνύκπα Αζζήξνπ, Σξάπεδα Θέξκεο, Αξραία 

Καιηλδνηα,Παιιαηηαλό, Δπξσπόο, Σνύκπα Παηνλίαο, 

Γπλαηθόθαζηξν, Σνξώλε, Όιπλζνο, ηάγεηξα, Άθαλζνο, 

Καιιηζέα, Πνζείδη, Μέλδε, θηώλε, Κξηαξίηζη, Σάθνο 

Πνηείδαηαο 

     
ΙΕΈΠΚΑ Αξηζηνηέινπο 16 Έδεζζα 23820 31160 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πέιιιαο, Αιώξνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο 

Λόγγνπ Δδέζζεο, Γξνζηάο, Σξηιόθνπ Ζκαζίαο ζέζε Μπαο 

Καξηέξ, Ηεξό Μεηξόο ησλ Θεώλ Απηόρζνλνο ζηνλ Αξραηνινγηθό 

ρώξν Λεπθόπεηξαο, Ν. Νηθνκήδεηαο (Μεγάιε Σνύκπα) Βεργίνα 

(αλάθηνξν Αηγώλ, αθξόπνιε Αηγώλ, λεθξνηαθείν ηεο επνρήο 

ζηδήξνπ, νηθνδνκηθά ιείςαλα θηηξίνπ ηνπ 4νπ αηώλα, ζέαηξν 

Αηγώλ θ.ι.π.) 



Παράρηημα Η 
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ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, 

ΓΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

ΙΘ' ΔΠΚΑ Λ. πκεσλίδε 4 Κνκνηελή 25310 21517 Αξραηνινγηθόο Υώξνο Αβδήξσλ (Ν. Ξάλζεο) Αξραίν 

Θέαηξν Μαξώλεηαο (Ν. Ρνδόπεο), Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Μεζεκβξίαο Εώλεο, Πισηηλόπνιεο, Ηεξό 

Μεγάισλ Θεώλ ακνζξάθεο, Αξραία Πόιε 

ακνζξάθεο (Ν. Έβξνπ) 

     

Κ'ΔΠΚΑ απθνύο 22 Λέζβνο 22510 22087 Αθξόπνιε Αξίζβεο, Αθξόπνιε Δξεζνύ Ορπξό 

Ξεξνθάζηξνπ, Ορπξό Ξεξνθαζηξηλήο Ορπξό ζηηο 

έιιεο, Ορπξό Ράρσλα Πξντζηνξηθόο Οηθηζκ'ον 

Μύξηλαο, Ηεξό Αξηέκηδνο ζηνλ Απιώλα Πξντζηνξηθόο 

Οηθηζκόο Πνιηόρλεο, Ηεξό Καβείξσλ, Αξραίν Θέαηξν 

Ζθαηζηίαο, Ηεξό Φαλαηνύ Απόιισλνο, Ηεξό Ναγνύ, 

Τπαίζξην Ηεξό Κπβέιεο ζηε Γαζθαιόπεηξα, Μαύξε 

Ράρε 

     
ΚΑ'ΔΠΚΑ Δπακεηλώλδα 10 Αζήλα 210 3250148 Ικαρία: Ναο, Κάκπνο Ιος: θάξθνο Κέα : Καξζαία, 

Αγ. Δηξήλε Πύξγνο Αγ. Μαξίλαο Κύθνος: 

Βξπόθαζηξν Μήλος: Αξραία Πόιε - Θέαηξν 

     
KB' ΔΠΚΑ Οδόο Ηππνηώλ Ρόδνο 22410 25550 Κως: Αξραηνινγηθόο Υώξνο Αζθιεπηείνπ, Γπηηθόο 

αξραηνινγηθόο ρώξνο, Αλαηνιηθόο αξραηνινγηθόο 

ρώξνο θαη Αξραηνινγηθόο Υώξνο Ρσκατθνύ Χδείνπ. 

     
ΚΕ΄ ΔΠΚΑ Παξκελίσλνο 32 Καηεξίλε 23510 47883 Ζξάθιεην-Κάζηξν Πιαηακώλα 

Πεξηνρή Λεβήζξσλ (αξραία Αθξόπνιε λεθξνηαθεία, 
ηαθηθή ηύκβνη), Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γίνπ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο πάζεο. 

     

Λ΄ ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν Αηαλήο 

Αηαλή Κνδάλεο 24610 98551 Γξεβελά: Αξραηνινγηθή ζπιινγή Γξεβελώλ, 
Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζέζεο Κξεκαζηνύ Νίδεο 
Γξεβελώλ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζην Καζηξί 

Πνιπλεξίνπ – Αιαηόπεηξαο. 

     

ΛΒ΄ ΔΠΚΑ Κύπξνπ 68 Ζγνπκελίηζα 26650 29177 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Λπγηάο, Νηνιηάλεο Γηηάλεο, 
Αξραίνο νηθηζκόο ζηε ζέζε Μαζηηιίηζα, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Διέαο, Αξραίν θηήξην ζην 
Ππξγί Μαξγαξηηνπ, Αξραίνο νηθηζκόο ζηε ζέζε 
Παιηόθαζηξν Μόξθεο, Αξραίν θάζηξν ζην δ.δ. 

Μαδαξαθηάο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γπκνθάζηξνπ 

     

ΛΓ΄ ΔΠΚΑ Κνλάθη 
Πξνδξόκνπ 

Πξόδξνκνο 
Καξδίηζαο 

24410 61564 Ννκόο Σξηθάισλ: Ορπξσκέλε ζέζε θιαζηθήο θαη 
ειιεληζηηθήο επνρήο ζην Γ.Γ. Φήθεο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Φηιύξαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξραίαο 
Πειηλλαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξραίαο 

Φαξθαδώλαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε ζέζε 
Κάζηξν θαη Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πεηξσηνύ. 

     

ΛΔ΄ ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν 

Αξγνζηνιίνπ 

Αξγνζηόιη 26710 28300 Αξραία Κξάλε, Πάζηξα, Λαθήζξα, Μεηαμάηα, 
Καξδαθάηα, Αξραία Πάιιε, Αξραία άκε, Πόξνο, 

Ππξγί Γηγαιέην Κνπινπξάηα, Πιαγηά, Πύξγνο 
ηαπξόο, Πίζσ Αεηόο 

     

ΛΣ΄ 
ΔΠΚΑ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
4 

Μεζνιόγγη 26310 55654 Αξραία νρπξσκέλε πόιε Οηληάδεο, Αγηνο Θσκάο 
Μεζνινγγίνπ – αξραία νρπξσκέλε πόιε Αιίθπξλα, 

Δπελνρώξη – αξραία πόιε θαιπδώλα, ιόθνο Κάζηξν 
Κπξά Ρήλεο αξραία πόιε Νέα Πιεπξώλα, Ηεξό ην 

Γξπκώλ Αξρνληνρσξίνπ, Παιαηνθαζηξν Νεάπνιεο – 
αξραία πόιε Θεζηηνλ (νρύξσζε, αθξόπνιε, 

λεθξνηαθαθείν), Σζηπξνβνύλη Φξαγθόζθαιαο, 
Αξραίνο πύξγνο γλσζηόο σο «Κνπιόπνπξγνο». 
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ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, 

ΓΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

ΛΕ΄ ΔΠΚΑ Αξραία Κόξηλζνο Αξραία Κόξηλζνο 27410 32630 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Αξραίαο Κνξίλζνπ, 
Αξραηνινγηθόο ρώξνο Ηζζκίαο 

     

ΛΖ΄ ΔΠΚΑ Μπελάθε & 
Παπάδνγινπ 6 

Καιακάηα 27210 26410 Αλάθηνξν Νέζησξνο Υώξαο, Αξηζηνκέλεο 
(ζαιακνεηδήο ηάθνο), Αξραία Μεζζήλε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηζώκεο θαη ησλ ηεηρώλ) 
Βντδνθνηιηά (ιόθνο Πξνθήηε Ζιία  πήιαην) Γηόδηα 

(ζνισηόο ηάθνο) Διιεληθά Αλζείαο (κπθελαίθό 
λεθξνηαθείν & αθξόπνιε αξραίαο Θνπξίαο, Θνπξία 
(Παλαγίηζα Αίπεηαο) θάκπνο Αβίαο (ζνισηόο ηάθνο) 
Καξπνθόξα-Ρηδόκπινο (νηθηζκόο ησλ Πξντζηνξηθώλ 

& Ηζηνξηθώλ ρξόλσλ), Κάησ ξνύγα ρώξαο 
(ζαιακνεηδήο ηάθνη), Κνπθνπλάξα Ππιίαο (ζνισηνί 
ηάθνη), Λνπηξά Αλζείαο (ξσκαηθό ινπηξό), Μάιζε 

(ζνισηόο ηάθνο & αθξόπνιε) Παπνύιηα (κπθελαηθόο 
ηύκβνο) Πεξηζηέξηα Μύξνπ (ζνισηνί ηάθνη), 

Πιαηαλόβξπζε Υαλδξηλνύ (ζνισηόο ηάθνο) Ράρεο 
Αλζείαο (ζνισηόο ηάθνο) ηάζηκν Καθαιεηξίνπ 

(αξραία νρύξσζε) Υαιθηάο (ζνισηνί ηάθνη) Φάξη 
(ζνισηόη ηάθνη) Αξραία πόιε Λεπθάδαο 

     

ΛΘ΄ ΔΠΚΑ Καιαβξύησλ 211 Σξίπνιε 2710 225243 Γήμος Μανηινείας: Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθόο 
ρώξνο αξραίαο Μαληηλείαο, Πεξηθξαγκέλνο ρώξνο 
Ηεξνύ Ηππίνπ Πνζεηδώλνο, αξραίν νρπξό, αξραία 
αθξόπνιε Γήμος Σεγέας: αγνξά αξραίαο Σεγέαο 

ζηελ παιαηά Δπηζθνπή, Γήμος Βόρειας Κσνοσρίας: 
Αξραία ηείρε, λεθξνηαθείν ξσκαηθώλ ρξόλσλ, 

Έπαπιε Ζξώδε Αηηηθνύ, Λνύθνπ, Γήμος Λεωνιδίοσ: 
Σπξόο (αξραία νριπξό αξραίαο νρπξκέλνο νηθηζκόο 
αξραίν ηεξό) Γήμος Βσηίνας: Παιαηόθαζηξν Γήμος 

Γόρησνος: Αθξόπνιε θαη ηεξά αξραίαο Γόξηπλνο 
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