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ΝΟΜΟ ΖΛΔΙΑ   
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
  
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
     Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό  5ηρ  ηακηικήρ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ)  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ, έηνπο 2020.   

 
   Απιθμόρ απόθαζηρ:39                                 ΘΕΜΑ:  «Έγκπιζη ζσεδίος ηος  Δήμος ανηιμεηώπιζηρ  
                                                                                          εκηάκηων αναγκών εξ’ αιηίαρ δαζικών πςπκαγιών 
              με ηην ονομαζία   ΙΟΛΑΟ»   
            
  

     ηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Κξεζηέλσλ, ζήκεξα  ηελ εηθνζηή ελάηε   (29η ) ηνπ κήλα  Μαΐνπ   ηνπ 
έηνπο  2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παπαζκεςή   θαη ώξα  14:00,  ζπλήιζε ζε ηακηική δια πεπιθοπάρ  ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό  πκβνύιην  Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζ. 3617/09-04-2020  έγγξαθεο πξόζθιεζεο  ηεο 
Πξνέδξνπ ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (άρθρο 6 του Ν. 4071/2012)  θαη 
γλσζηνπνηήζεθε  λόκηκα  ζηνπο  Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, θαηά πεξίπησζε,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 
ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74  ηνπ  Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α΄) θαη ιακβάλνληαο 
ππόςε ηα ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζύκθσλα κε ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 22/11-03-2020 ηεύρνο Α΄), ην ππ. αξηζ. 18318/13-3-2020 
(ΑΓΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,  θαζώο θαη ηεο  ππ. αξηζ.40/20930/31-3-2020 (ΑΓΑ: 
6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθπθιίνπ ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ θαη όπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ παξαπάλσ  έγγξαθε πξόζθιεζε.  
     Από ηα ζπλεκκέλα έληππα πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ,  θαζώο θαη  ησλ ηειεθσλεκάησλ ησλ 
κειώλ πνπ έγηλαλ πξνο απηά  θη ειήθζεζαλ από απηά από ηε γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,  δηαπηζηώζεθε από 
ηελ Πξόεδξν όηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε 
απόθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 184 παξ.1 ηνπ Ν. 4683/2019), ήηνη έσο ηελ 30ε Μαΐνπ 2020 ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) 
ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ1, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) μελών ηεο δήισζαλ  παξόληα ηα είκοζι επηά 
(27)  μέλη,  δειαδή : 
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Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο – Θεόδσξνο  
Γάγθαξεο   Ισάλλεο  
Καξλάξνο   Αλαζηάζηνο 
Κανύθεο Κσλζηαληίλνο   
Βαζηιόπνπινο  Παλαγηώηεο  
ηξνπκπάθνπ   Κσλζηαληίλα 
Σζαξνπράο  Κσλζηαληίλνο  
Γξηβάθεο  Παλαγηώηεο  
Γεκεηξαθόπνπινο  Βαζίιεηνο  
Φσηεηλνπνύινπ Κσλζηαληίλα  
Σνπξήο  Γεώξγηνο  
Αζαλαζνπνύινπ – Μάιιηνπ  Φσηεηλή  
Αιεμόπνπινο  Δπάγγεινο  
θνύθε – Μπνπξλειά  Γέζπνηλα 
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Γεκεηξνπιόπνπινο   Παλαγηώηεο  
ηαπξόπνπινο Ξελνθώλ  
Γηαλλαθνπνύινπ – Γέιγα Γήκεηξα 
Υξηζηόπνπινο Αλαζηάζηνο  
Κσζηόπνπινο Αζαλάζηνο 
Κνηξέηζνο  Βαζίιεηνο  
Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο  
Σζανύζεο   Βαζίιεηνο  
Σνπξήο  Ισάλλεο 
ηαζνπνύινπ – Σδνπαλνπνύινπ  Γήκεηξα 
Καθεληδή Παλαγηώηα 
Κάθθαο  Γεώξγηνο 
Γθόηζεο Νηθόιανο  
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 ΠΝΠ ΦΕΚ 75 Α΄ άρθρο 43 παρ. 1 
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     ηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξώλ θαη ν Δήμαπσορ θ. Γηνλύζηνο  Μπαιηνύθνο, ν νπνίνο λόκηκα εθιήζε, θαηόπηλ 
ηειεθσληθήο δήισζήο ηνπ.  
    Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ε νξηζκέλε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ,  θα 
Δπγελία Φ. Υξνλά.     
     Η Πξόεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, γηα ην όγδοο (8ο) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 
κειώλ, ηελ ππ. αξηζ. 2/2020 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ κε ην ζρέδην 
αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ εμ’ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ηελ νλνκαζία ΙΟΛΑΟ, ε νπνία  δηαλεκήζεθε 
έγθαηξα ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε θαη ε νπνία έρεη σο  εμήο: 
     Κπξίεο θαη Κύξηνη ύκβνπινη, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 
πκβνύιην ην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμ’ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ην νπνίν ζπληάρζεθε από ην 
Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ,  ζύκθσλα κε ην πξόηππν ππόδεηγκα ζρεδίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ θσδηθή νλνκαζία ΙΟΛΑΟ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο πξόηππνπ ππνδείγκαηνο ζρεδίνπ 
απνδίδνληαη ελδεηθηηθά ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ζε όξγαλα ηνπ Γήκνπ ( Γήκαξρνο, Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο 
θ.ι.π.), θαζώο θαη ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ (Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σερληθέο Τπεξεζίεο θ.ι.π.) βάζεη 
ησλ ξόισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ:  
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζηελ  θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 
ηνπο, δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ θαη ησλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο.  
     Σν ζρέδην ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζεσξείηαη άκεζα εθηειεζηό.  
     Με βάζε ηελ αλσηέξσ  εηζήγεζε, ε Πξόεδξνο,  δήηεζε από ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.  
 

                                                 Σ Ο    Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο     
     Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κύξσζεο Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 – Πξόγξακκα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 – Πξόγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ,  
ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 22/11-03-2020 ηεύρνο Α΄), ην ππ. αξηζ. 
18318/13-3-2020 (ΑΓΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ηελ ππ. αξηζ. 40/20930-2020 
(ΑΓΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθύθιην, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, ηελ ππ. αξηζ. 2/2020 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ην ππ. αξηζ. 3480/11-05-2020 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  το θέµα 
ετέθη σε ψηυουορία,  θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζύκβνπινη  ζηελ δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπνζεηήζεθαλ κε 
ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ θαη  ςήθηζαλ νη  ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο  θ.θ. Γεκεηξνπιόπνπινο   
Παλαγηώηεο, ηαπξόπνπινο Ξελνθώλ, Γηαλλαθνπνύινπ – Γέιγα Γήκεηξα, Υξηζηόπνπινο Αλαζηάζηνο, Κσζηόπνπινο 
Αζαλάζηνο, Κνηξέηζνο  Βαζίιεηνο , Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο, Σζανύζεο   Βαζίιεηνο, Σνπξήο  Ισάλλεο, ηαζνπνύινπ – 
Σδνπαλνπνύινπ  Γήκεηξα, Καθεληδή Παλαγηώηα, Κάθθαο  Γεώξγηνο, ςήθηζαλ ΤΠΔΡ,  ν επηθεθαιήο  ηεο ειάζζνλνο 
κεηνςεθίαο θ. Γθόηζεο Νηθόιανο, ςήθηζε  ΚΑΣΑ  ζεσξώληαο όηη ηα κέηξα απηά είλαη αλεπαξθή θαη ε ρξεκαηνδόηεζε 
κεδακηλή γηα λα θαιύςεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ καο όπνπ απνηειείηαη θαη από νξεηλνύο όγθνπο2 θαη νη 
ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο  θ.θ. Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο,  Γάγθαξεο   Ισάλλεο,  Καξλάξνο   Αλαζηάζηνο, Κανύθεο 
Κσλζηαληίλνο, Βαζηιόπνπινο  Παλαγηώηεο, ηξνπκπάθνπ   Κσλζηαληίλα,  Σζαξνπράο  Κσλζηαληίλνο, Γξηβάθεο  
Παλαγηώηεο, Γεκεηξαθόπνπινο  Βαζίιεηνο, Φσηεηλνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Σνπξήο  Γεώξγηνο,  Αζαλαζνπνύινπ – 
Μάιιηνπ  Φσηεηλή,  Αιεμόπνπινο  Δπάγγεινο, θνύθε – Μπνπξλειά  Γέζπνηλα, ΤΠΕΡ  ζύµθσλα µε ηελ εηζήγεζε, 
νπόηε, ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ …. 
 

                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι 
     Δγθξίλεη ην ζρέδην αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ εμ’ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ηελ νλνκαζία ΙΟΛΑΟ 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  
     Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 39/2020.  
     Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό  απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  
αθνινύζσο: 
          Ζ Πξόεδξνο                Ο Γξακκαηέαο                              Σα Παξόληα  Μέιε 
               (Σ.Τ.)                                (Σ.Τ.)                                              (Σ.Τ) 
                                             Ο  Γήκαξρνο 
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 Αναλυτικά η τοποθέτηση αναγράυεται στα πρόχειρα πρακτικά 
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                                                   ( Σ. Τ. )           
                                    Αθξηβέο  Απόζπαζκα  
                                           Ο  Γήκαξρνο   
 
 
                              Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο  
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ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

 
 

ΧΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ  ΕΚΣΑΚΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΕΞ ΑΙΣΙΑ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
ΜΕ ΣΘΝ ΚΩΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΙΑ  

«ΙΟΛΑΟ» 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ  

«ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 
 
 

ΕΔΡΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ: ΚΡΕΣΕΝΑ 
ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΔΡΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ: ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ 
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Με ην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθηωλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηνπ 

Γήκνπ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» επηδηώθεηαη ε άκεζε θαη ζπληνληζκέλε 

απόθξηζε ηωλ εκπιεθόκελωλ Φνξέωλ ζε Σνπηθό επίπεδν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ηωλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ ιόγω δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηελ 

άκεζε δηαρείξηζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπο.  

ην πιαίζην απηό, ζην παξόλ ζρέδην δόζεθε ε θωδηθή νλνκαζία «ΙΟΛΑΟ» ράξηλ 

ζπληνκίαο θαη δηαθνξνπνίεζήο ηνπ από άιια ζρέδηα. O Ιόιανο ήηαλ γηνο ηνπ εηεξνζαινύο 

αδειθνύ ηνπ Ηξαθιή, βνεζόο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηνλ νπνίν ππνζηήξηδε 

ζηελ επηηέιεζε ηωλ άζιωλ ηνπ 

 

Έγκριςη και έναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ χεδίου 
 

 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Με ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο παιαηφηεξα ζρέδηα παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 

 

……./……/2020 

 

 

Γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 

Έγθξηζε θαη έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ 1 

ΠΡΟΛΟΓΟ  .................................................................................................................................................. 6 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ εκθάληζεο ησλ ππξθαγηψλ ζηα 

δάζε ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ππάγεηαη θαη ε ρψξα καο, έρεη θαηαιήμεη φηη νη 

δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο νηθνινγίαο ηνπο θαη ε πιήξεο εμάιεηςή ηνπο είλαη 

αδχλαηε έζησ θαη αλ ππήξρε ν πην ηέιεηνο αληηππξηθφο ζρεδηαζκφο. 

Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε παξαηεηακέλε αλνκβξία θαη νη δπλαηνί άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επθιεθηηθφηεηα δηαθφξσλ 

εηδψλ ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζπλζέηνπλ έλα εμαηξεηηθά επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν πνπ ραξαθηεξίδεηαη θχξηα απφ ην 

μεξνζεξκηθφ θιίκα κεζνγεηαθνχ ηχπνπ. 

Σν κεζνγεηαθφ ηχπνπ θιίκα πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ θαινθαηξηλή μεξαζία, 

ρεηκσληάηηθεο θπξίσο βξνρνπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν, ήπηα κέρξη ζεξκά ή θαη πνιχ ζεξκά θαινθαίξηα, ήπηνπο κέρξη ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη 

εθηεηακέλεο πεξηφδνπο ειηνθάλεηαο θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ έηνπο 

Οη νξγαληζκνί (θπηηθνί θαη δσηθνί) θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη ην 

κεζνγεηαθφ θιίκα έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο απφθξηζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 

ψζηε λα επηβηψλνπλ. Οη πξνζαξκνγέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε λεξνχ, πνπ 

ζπλδπάδεηαη κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηελ απαηηνχκελε νηθνλνκία ζηα ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

ζην ρεηκεξηλφ ςχρνο θαη ηέινο ζηελ πεξηνδηθή δξάζε ηεο θσηηάο. ε φια ηα κεζνγεηαθνχ 

ηχπνπ νηθνζπζηήκαηα ε καθξνρξφληα επίδξαζε παξφκνησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πάλσ 

ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο έρεη δηακνξθψζεη θπζηνγλσκηθά φκνηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο, 

κε κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη ζπγθιίλνπζα εμέιημε. Ζ ζπγθιίλνπζα εμέιημε 

επεθηείλεηαη φρη κφλν ζηε θπζηνγλσκία ηεο βιάζηεζεο αιιά θαη ζηε θπζηνινγία ησλ 

θπηψλ φπνπ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θπηά παξνπζηάδνπλ εληαία "νηθνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά", αληηκεησπίδνληαο κε επηηπρία ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο. 

Με ηελ παξαδνρή φηη νη θπηνθνηλσλίεο αληηπξνζσπεχνπλ αθξηβψο ην ζπγθεθξηκέλν 

θιηκαηεδαθηθφ πεξηβάιινλ, απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επλννχλ ή φρη ηηο ππξθαγηέο
3
 θαη απφ παξαηεξήζεηο θαη κειέηεο 

βαζηδφκελεο ζηελ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δείρλνπλ φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππξθαγηψλ εθδειψλεηαη ζηε ρψξα καο θπξίσο ζηελ παξαιηαθή, 

ινθψδε θαη ππννξεηλή πεξηνρή, φπνπ θπξηαξρνχλ ελψζεηο θξχγαλσλ, ζακλψλεο αείθπιισλ 

πιαηχθπιισλ θαη δάζε ζεξκφθηισλ θσλνθφξσλ. Οη πεξηνρέο απηέο κε ρακειφ (κεδεληθφ) 

πςφκεηξν κέρξη θαη ησλ εμαθφζησλ πεξίπνπ κέηξσλ (0-600κ.) ζεσξνχληαη δψλεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ έλαξμεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Όκσο, δελ απνθιείεηαη ε εκθάληζή 

ηνπο θαη ζε πεξηνρέο κε κεγαιχηεξα πςφκεηξα (νξεηλφο φγθνο), ζε ρξνληέο κε επλντθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (θαχζσλεο, παξαηεηακέλε μεξαζία, θιπ) ή νθεηιφκελεο ζε πηψζεηο 

θεξαπλψλ. 

ην ράξηε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ (Υάξηεο 1) απεηθνλίδεηαη ε θάιπςε 

ζε ελνπνηεκέλε κνξθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο (δάζε, δαζηθέο θαη 

ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο) ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε απφ ηελ Γαζηθή 

Τπεξεζία (ςεθηαθνί ράξηεο βιαζηήζεσο
4
) αλά πςνκεηξηθή θιάζε, απφ 0-600 κ. κε 

θφθθηλν ρξσκαηηζκφ, απφ 601-900 κ. κε θίηξηλν ρξσκαηηζκφ θαη κε πςφκεηξν κεγαιχηεξν 

ησλ 900 κ. κε πξάζηλν ρξσκαηηζκφ. Με γθξη ρξσκαηηζκφ απεηθνλίδνληαη φιεο νη άιιεο 

κνξθέο ρξήζεσλ γεο (γεσξγηθέο εθηάζεηο, δνκεκέλν πεξηβάιινλ θιπ).  

 

                                                 
3 Γ Καηιίδεο, Γ Θενδσξνπνχινπ, Γ. Παπάδνγινπ, «Δπηθίλδπλεο ζηηο ππξθαγηέο δψλεο βιαζηήζεσο», Γειηίν Δξεπλψλ ππ αξζ. 83. Θεζζαινλίθε 

1977,  Νηάθεο . 1973. «Σαμηλφκεζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο» . Δπηζηεκ  Δπεηεξίδα Γεσπνληθήο θαη Γαζνινγηθήο ρνιήο ηνκ 

ΗΔ ηεπρ. Β., Γ. Μαπξνκάηεο 1978. Υάξηεο Βιαζηήζεσο 
4 ρεηηθφ  ην ππ  αξζ 165636/435/16-1/2018 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΝ πξνο ΓΓΠΠ 
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Χάρτησ 1. Χάρτθσ ςτον οποίο απεικονίηονται θ κάλυψθ ςε ενοποιθμζνθ μορφι των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων 

(δάςθ, δαςικζσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ) ςφμφωνα με τθν καταγραφι και αποτφπωςθ από τθν 

Δαςικι Υπθρεςία (ψθφιακοί χάρτεσ βλαςτιςεωσ) ανά υψομετρικι κλάςθ, από 0-600 μ. με κόκκινο 

χρωματιςμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματιςμό και με υψόμετρο μεγαλφτερο των 900 μ. με 

πράςινο χρωματιςμό. Με γκρι χρωματιςμό απεικονίηονται όλεσ οι άλλεσ μορφζσ χριςεων γθσ 

(γεωργικζσ εκτάςεισ, δομθμζνο περιβάλλον κλπ).  

Οι περιοχζσ με υψόμετρο 0-600 μ. που καλφπτονται από δαςικά οικοςυςτιματα (με κόκκινο 

χρωματιςμό) αποδειγμζνα κεωροφνται ηϊνεσ ςθμείων ζναρξθσ των περιςςότερων δαςικϊν 

πυρκαγιϊν ςτθ χϊρα μασ. χωρίσ να αποκλείεται θ εμφάνιςθ τουσ και ςε περιοχζσ με μεγαλφτερα 

υψόμετρα (ορεινόσ όγκοσ), ςε χρονιζσ με ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (καφςωνεσ, παρατεταμζνθ 

ξθραςία, κλπ) ι οφειλόμενεσ ςε πτϊςεισ κεραυνϊν 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη θαηαξηίζηεθε σο ρξήζηκε πξφζζεηε 

πιεξνθνξία απφ ηελ Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ 

ζην πιαίζην έθδνζεο ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κίλδπλνπ Ππξθαγηάο σο πξψηε ρσξηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε βάζε ην πςφκεηξν. 

Απφ ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ 

εθδειψλνληαη ζηε ρψξα καο, πξνθχπηεη φηη ν θίλδπλνο ησλ ππξθαγηψλ είλαη ζεκαληηθά 
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πςειφηεξνο ζηα δάζε θσλνθφξσλ απφ φηη ζε απηά ησλ πιαηπθχιισλ. Απφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε πξνθχπηεη επίζεο φηη απφ ηα δάζε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θσλνθφξσλ, 

ηα δάζε ηεο Υαιεπίνπ Πεχθεο (Pinus halepensis) θαη ηεο Σξαρείαο Πεχθεο (Pinus brutia) 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθή εμάπισζε ζε φιε ζρεδφλ ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, θαηέρνπλ ηελ πξψηε 

ζέζε απφ πιεπξάο δπζθνιίαο αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ ζε απηά
5
. 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ δαζψλ είλαη φηη ζπγθξνηνχλ αξαηέο ζρεηηθψο ζπζηάδεο κε 

απνηέιεζκα λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε πινχζηαο ππνβιάζηεζεο απφ ζακλψδε, 

εκηζακλψδε θαη πνψδε θπηά. Ζ ζπζζψξεπζε απηή ηεο βηνκάδαο ζηνλ ππφξνθν, 

δηεπθνιχλεη ηελ ππξθαγηά λα πεξάζεη απφ ην έδαθνο ζηε θφκε ησλ δέλδξσλ θαη λα 

αθνινπζήζεη επηθφξπθε πνξεία (ππξθαγηέο θφκεο), ε νπνία δχζθνια ειέγρεηαη. 

Χζηφζν θαη ηα δχν είδε είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο γηαηί έρνπλ 

κεραληζκνχο αλαγέλλεζήο ηνπο χζηεξα απφ κηα ππξθαγηά θαη κάιηζηα επσθεινχκελα απφ 

ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ ππξθαγηά επεθηείλνπλ ηελ επηθξάηεηα 

ηνπο. Ο ξπζκφο φκσο θαηαζηξνθήο απφ ππξθαγηέο απηψλ ησλ δαζψλ ζηε ρψξα καο ζε 

πνιιέο πεξηνρέο έθζαζε ζε πνζνζηά πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θχζεο γηα θπζηθή 

αλαγέλλεζε γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαίγνληαη γηα δεχηεξε θνξά πξηλ ηα δέλδξα 

θζάζνπλ ζε ειηθία παξαγσγήο ζπφξνπ (δεθαπεληαεηία). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε θαη ππνβάζκηζε ηνπο ζε άιιεο απινχζηεξεο κνξθέο (ζακλψλεο ή 

θξπγαλφηνπνπο) φηαλ νη ππξθαγηέο είλαη επαλαιακβαλφκελεο ζε κηθξά ζρεηηθά δηαζηήκαηα 

ζηνλ απηφ ηφπν. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ηα νηθνζπζηήκαηα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

κεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηήκαηα ε αλαθχθισζε ηεο νξγαληθήο θπηηθήο χιεο κέζσ ηεο 

απνζχλζεζεο ζπληειείηαη αξγά θαη ρξεηάδεηαη ηε δξάζε ηεο θσηηάο. 

ηα νηθνζπζηήκαηα απηά ε θσηηά επαλέξρεηαη σο νηθνινγηθφο παξάγνληαο γηα λα 

ζπκβάιεη ζηε δηάζπαζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο νξγαληθήο χιεο ζηα αλφξγαλα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά ηεο, ιφγσ ηνπ φηη ε έιιεηςε πγξαζίαο πεξηνξίδεη ηελ απνζχλζεζε (ζήςε) θαη 

ηελ αλαθχθισζε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

φπσο ην θπιιφζηξσκα, ηα θαηαθείκελα λεθξά θιαδηά, θιπ. Ζ ζπρλή επαλεκθάληζε ηεο 

θσηηάο ζε απηά ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κηθξή ζπζζψξεπζε 

νξγαληθήο χιεο θαη νη ζπζηάδεο ησλ δέλδξσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηά ηελ ππξθαγηά έρνπλ 

νκήιηθεο κνξθέο, δειαδή έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία θαη δηάπιαζε θαηά ζέζεηο. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο πξνθχπηεη φηη νη ππξθαγηέο σο νηθνινγηθφο 

παξάγνληαο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο είλαη κηα θπζηθή δχλακε πνπ 

επεξεάδεη αλζξψπνπο, βιάζηεζε θαη δσηθνχο νξγαληζκνχο. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο δχλαηαη 

λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο θαη απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ, απψιεηεο ζηηο πεξηνπζίεο 

ησλ πνιηηψλ, άκεζεο θαη έκκεζεο απψιεηεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (δαζηθά πξντφληα, 

γεσξγία, θηελνηξνθία), θαηαζηξνθέο ζε ππνδνκέο (δίθηπα ειεθηξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ 

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

Οη ππξθαγηέο κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ θπζηθή αλαλέσζε θαη αχμεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ καο θαη αξλεηηθά πξνθαιψληαο ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε θαη ππνβάζκηζε ηνπο ζε άιιεο απινχζηεξεο κνξθέο (ζακλψλεο, 

θξπγαλφηνπνπο, θιπ), ή αθφκα θαη ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπο, φηαλ νη ππξθαγηέο είλαη 

επαλαιακβαλφκελεο ζε κηθξά ζρεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ απηφ ηφπν.  

Δίλαη ζπλεπψο εχινγε ε αλεζπρία πνπ ππάξρεη θαη ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε δεδνκέλν φηη έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία θαηαζηξνθηθψλ 

                                                 
5 Λ. Ληάθνο. Οηθνινγηθέο δηαζηάζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  Δπηζηεκ Δπεηεξίδα  Ληβαδνπνληθήο Δηαηξείαο,  δεκνζίεπζε Νν 3 Θεζζαινλίθε 

1996 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

9/124 

 

πιεκκπξψλ κε ηαπηφρξνλε παξάζπξζε ησλ νξεηλψλ εδαθψλ πξνθαιψληαο ζηαδηαθή 

εξεκνπνίεζε ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ. 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε δψλε κίμεσο δαζψλ –πφιεσλ εθεί δειαδή πνπ ν νηθηζηηθφο 

ηζηφο έρεη κεγάιε εγγχηεηα ή επεθηείλεηαη εληφο δαζψλ θαη ελ γέλεη δαζηθψλ εθηάζεσλ, 

φπσο επίζεο θαη ζε κεκνλσκέλα θηίξηα πιεζίνλ ή εληφο δαζψλ θαη ελ γέλεη δαζηθψλ 

εθηάζεσλ, ε πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ απφ 

επεξρφκελε ππξθαγηά  πξνζδηνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εγγχηεηα ηνπο ζηελ 

ππξθαγηά. Γειαδή πνζφ θνληά  δχλαληαη λα έξζνπλ νη θιφγεο θαη ηα παξαγφκελα ζεξκηθά 

θνξηία κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο (ε δηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη κε αγσγή, κε κεηαθνξά 

θαη κε αθηηλνβνιία) κε επηκέξνπο δνκηθά πιηθά  ελφο θηηξίνπ ή κηαο ππνδνκήο  

πξνθαιψληαο  ηελ αλάθιεμε ηνπο. 

Ζ δηάδνζε κηαο ππξθαγηάο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη θαη εμαπιψλεηαη ζην 

ρψξν, κφλνλ φηαλ νη απαηηήζεηο γηα θαχζε ηθαλνπνηνχληαη, δειαδή φηαλ ζπλππάξρνπλ νη 

ηξεηο παξάγνληεο: θαχζηκα, νμπγφλν θαη ζεξκφηεηα. Δάλ έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο 

παχεη λα ππάξρεη, ε ππξθαγηά ζηακάηα θαη δηαθφπηεηαη ε εμέιημε ηεο. 

Δίλαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη κηα δαζηθή ππξθαγηά εμαπιψλεηαη ζε θηίξηα, φηαλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ζε δπλεηηθά δηαζέζηκα θαχζηκα θαη ζεξκηθά θνξηία ηα 

νπνία, παξνπζία νμπγφλνπ, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάθιεμε θαη ζπλέρηζε ηεο 

θαχζεο. 

ηα δπλεηηθά δηαζέζηκα θαχζηκα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε κηα δαζηθή ππξθαγηά λα εμειηρζεί 

θαη ζε δνκεκέλν πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα θαχζηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο 

θαη ηα επηκέξνπο δνκηθά πιηθά ελφο θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη γεηηνληθψλ πιηθψλ 

πξνο ην θηίξην, κε θπηηθήο πξνέιεπζεο, ε αλαθιεμηκφηεηα ησλ νπνίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έθζεζή ηνπο ζε ζεξκφηεηα πξνθαινχκελε απφ επεξρφκελε ππξθαγηά, ζα εμαζθαιίζεη ή 

ζα δηαθφςεη  ηελ ζπλέρεηά ηεο. 

πλεπψο νη ελδερφκελεο απψιεηεο ζε θηίξηα θαη ππνδνκέο πνπ νθείινληαη ζε δαζηθέο 

ππξθαγηέο ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ην θιεγφκελν  κέησπν 

ηεο ππξθαγηάο πνπ παξάγεη κηα ξνή ζεξκφηεηαο ε νπνία επαξθεί ή δελ επαξθεί γηα  λα 

πξνθαιέζεη αλάθιεμε  ζε δνκηθά πιηθά ελφο θηηξίνπ ή κηαο ππνδνκήο 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 
 

Ο Γήκνο « Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ » έρεη έδξα ζηελ «Κξέζηελα» θαη ηζηνξηθή έδξα 

ζηελ «Αλδξίηζαηλα» θαη αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα «Ζιείαο» ηεο Πεξηθέξεηαο 

«Γπηηθήο Διιάδαο ».  

Έρεη έθηαζε 419,19 km2  θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο αθφινπζνπο Γήκνπο: 

Γήκνο «Πχξγνπ» Ννκνχ Ζιείαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

Γήκνο «Εαράξσο» Ννκνχ Ζιείαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

Γήκνο «Γνξηπλίαο » Ννκνχ Αξθαδίαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

Γήκνο «Μεγαιφπνιεο » Ννκνχ Αξθαδίαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

O Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζηηο αθφινπζεο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο θαη Κνηλφηεηεο, κε ηνλ αληίζηνηρν κφληκν πιεζπζκφ (ΤΑ 28549/17-04-2019 - 

ΦΔΚ 1327/Β΄/2019): 

Γήκνο «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 

ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μφληκνο πιεζπζκφο 

Α. Γεκνηηθή Δλφηεηα θηιινχληνο 10.374 

Κνηλφηεηα Κξεζηέλσλ 2.353 

Κνηλφηεηα  Βξίλαο 714 

Κνηλφηεηα Γξαίθα 313 

Κνηλφηεηα Γξχιινπ 294 

Κνηλφηεηα Γηαζέιισλ 604 

Κνηλφηεηα Καιιηθψκνπ 1.504 

Κνηλφηεηα Καιπβαθίσλ 403 

Κνηλφηεηα Κάησ ακηθνχ 493 

Κνηλφηεηα Μαθξηζίσλ 1.745 

Κνηλφηεηα Πιαηηάλαο 431 

Κνηλφηεηα Πινπηνρσξίνπ 250 

Κνηλφηεηα Ραρψλ 387 

Κνηλφηεηα ακηθνχ 387 

Κνηλφηεηα θηιινπληίαο 356 

Κνηλφηεηα Σξππεηήο 220 

Κνηλφηεηα Φξίμαο 370 

Β. Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλδξίηζαηλαο 1.868 

 Κνηλφηεηα Αλδξίηζαηλαο 850 

 Κνηλφηεηα Γαθλνχιαο 137 

Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ 115 

Κνηλφηεηα Θεηζφαο 86 

Κνηλφηεηα Κνπθφπνπινπ 22 

Κνηλφηεηα Μαηεζίνπ 133 

Κνηλφηεηα Ρνβίσλ 37 

Κνηλφηεηα έθνπια 215 

Κνηλφηεηα Φαλαξίνπ 163 

Γήκνο «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - Μφληκνο πιεζπζκφο 
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ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Γ. Γεκνηηθή Δλφηεηα Αιηθείξαο 2.026 

Κνηλφηεηα Αιηθείξαο 110 

Κνηλφηεηα Ακπγδαιηψλ 509 

Κνηλφηεηα Βξεζηνχ 214 

Κνηλφηεηα Καιιηζέαο 623 

Κνηλφηεηα Ληβαδαθίνπ 290 

Κνηλφηεηα Μπξσλίσλ 280 

ην Παξάξηεκα Ε παξαηίζεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαη φισλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» κε ηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ (ΔΛΣΑΣ 2011) 

Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» εγθξίζεθε 

κε ηελ 105975/2177 (ΦΔΚ Β 3131/30-12-2011) Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο α) 73534/14184 ( ΦΔΚ Β 3120/28-11-12), 

β)61181/6400 (ΦΔΚ Β 1667/10-6-2016), γ)  241209 (ΦΔΚ Β 3945/10-11-2017) θαη δ) 

30623 (ΦΔΚ Β 583/25-2-2019). 

Σν Γήκαξρν «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» «Γηνλχζην Μπαιηνχθν»  επηθνπξνχλ νη 

αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη 

Αληηδήκαξρνο « Γάγθαξεο Ησάλλεο » κε αξκνδηφηεηεο  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

θαη Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θηιινχληνο. 

Αληηδήκαξρνο «ηξνπκπάθνπ Κσλζηαληίλα» κε αξκνδηφηεηεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, Καζαξηφηεηαο δεκνηηθήο ελφηεηαο θηιινχληνο θαη επνπηεία ζεκάησλ Πξφλνηαο 

ηνπ Γήκνπ. 

Αληηδήκαξρνο «Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο - Θεφδσξνο» κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 

Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο δεκνηηθψλ ελνηήησλ Αιηθείξαο θαη Αλδξίηζαηλαο, 

κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξαθνινχζεζε εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη Καζαξηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Αλδξίηζαηλαο. 

Αληηδήκαξρνο «Σζαξνπράο Κσλζηαληίλνο» κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξαθνινχζεζε εμέιημεο 

ησλ έξγσλ Καζαξηφηεηαο δεκνηηθήο ελφηεηαο Αιηθείξαο. 

 

ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη αθφινπζνη θνξείο θαη ππεξεζίεο 
 Αζηπλνκηθφ Τκήκα Κξεζηέλσλ θαη Αζηπλνκηθφ Τκήκα Αλδξίηζαηλαο 

 Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία / Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Κξεζηέλσλ 

 Ννζνθνκείν  Κξεζηέλσλ θαη Κέληξν Υγείαο Αλδξίηζαηλαο 

 Αξκφδηα Γαζηθή Υπεξεζία 

 Γαζαξρείν Οιπκπίαο 

 …………………. 

Αλαιπηηθφ ραξηνγξαθηθφ πιηθφ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο 
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ΜΕΡΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιςτορικό ςφνταξησ προηγουμζνων εκδόςεων 

ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3013/2002, πνπ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπο ππφρξενπο, πξνο ηνχην, 

αξκφδηνπο θεληξηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, 

εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 1299/7-4-2003 «Έγθξηζε ηνπ απφ 7.4.2003 Γεληθνχ 

ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (ΦΔΚ 

423/Β΄/2003).  

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ζει 5822, θαη Πξνζζήθε 2 ζην 

Παξάξηεκα Α ζει 5835) νη Γήκνη ηεο ρψξαο ζπληάζζνπλ κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Δπηπιένλ, 

ζην άξζξν 63 ηνπ Ν.3852/2010, αλαθέξεηαη φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ είλαη λα εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

Σν 2010, 2011 θαη 2013 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εμέδσζε θαη 

αλαζεψξεζε ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ, φπνπ πξνβιέθζεθε ε ζχληαμε απφ ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» 

ελφο παξαξηήκαηνο (Παξάξηεκα Η΄) ην νπνίν είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ 

θαη ζην νπνίν πεξηγξάθνληαλ ηα θάησζη: 

νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ 

ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο,  κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, 

ηδηφηεηα / εηδηθφηεηα, ηειέθσλα, θαμ) 

θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο – 

Κξεζηέλσλ», γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ) 

κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Σν αλσηέξσ Παξάξηεκα Η΄ ππνβάιινληαλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκαξρν, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ησλ άξζ. 62 θαη 63 ηνπ  Ν.3852/2010. 

πλεπψο, ην ζρέδην ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» απνηεινχληαλ απφ ηνλ 

θνξκφ θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ – πνπ είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο Γήκνπο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε – κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η΄, 

μερσξηζηνχ γηα θάζε Γήκν, πνπ πεξηέρεη ην κλεκφλην ελεξγεηψλ θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη κέζα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο α) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ν νπνίνο 

δηελεξγείηαη κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρεδηαζκφ  θαη β) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 

Μεηά ηελ πξνζζήθε θαη έγθξηζε ηνπ Παξαηήκαηνο Η΄ απφ ηνλ Γήκαξρν, ην ζρέδην ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ», ζεσξνχληαλ άκεζα εθηειεζηφ θαη δελ έρξεδε 
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πεξαηηέξσ εγθξίζεσο, δεδνκέλνπ φηη ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ είρε ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Με ηελ 4
ε
 έθδνζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» ηεο ΓΓΠΠ, ην νπνίν 

δηαβίβαζε κε ππ’ αξηζ. 8797/06-12-2019 (ΑΓΑ: ΧΠ8Α46ΜΣΛΒ-ΤΣΥ) έγγξαθφ ηεο ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη γηα ιφγνπο ελαξκφληζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4
ε
 έθδνζε), θαζψο θαη κε ηα 

ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ησλ 

Πεξηθεξψλ (άξζξν 63, παξ. ζ΄ ηνπ Ν3852/2010), ν ζρεδηαζκφο ησλ Γήκσλ ζπληάζζεηαη 

πιένλ ππφ ηε κνξθή ζρεδίνπ ζε επίπεδν Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο ηεο 

ΓΓΠΠ (φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή 

νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ») 

Απφ ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» ζπκκεηείραλ ζηε επηθαηξνπνίεζε, ζχληαμε 

θαη έθδνζε ηνπ παξφληνο νη εμήο: 

• Τξπθσλνπνχινπ Φαλή, Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
• …………………., ………………………………………………………………………… 

 

1.2 Χαρακτηριςμόσ βαθμοφ αςφαλείασ: 

ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 

1.3 Πίνακασ Διανομήσ 

Παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

1.4 Ζναρξη ιςχφοσ και εξουςιοδότηςη εφαρμογήσ του χεδίου 

Σν παξφλ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» ππνβιήζεθε απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ»   ηελ   …../…../2020 ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ». Ζ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ», εηζεγήζεθε ηελ …../…../2020 ην 

παξφλ ζρέδην ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν θαη ελέθξηλε ην παξφλ ρέδην 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

…../…../2020. 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» 

νξίδεηαη ε    …../…../2020 

Σν παξφλ ρέδην ζπληάρηεθε απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ»   ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο ηεο ΓΓΠΠ, φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή 

νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» ηεο ΓΓΠΠ, ην νπνίν δηαβίβαζε κε ππ’ αξηζ. 8797/06-12-2019 

(ΑΓΑ: ΧΠ8Α46ΜΣΛΒ-ΤΣΥ) έγγξαθφ ηεο. 

Oη Γήκνη ηωλ νπνίωλ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πεξηβάιινληαη από άιια 

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα όκνξωλ Γήκωλ θαη γεληθώο δελ θηλδπλεύνπλ από ππξθαγηέο 
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πνπ εθδειώλνληαη ζηελ ύπαηζξν, ε ελαξκόληζε ζα αθνξά θπξίωο ηε δηάζεζε πξνζωπηθνύ 

θαη κέζωλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ή γηα ηε ζπλδξνκή ζε 

όκνξνπο Γήκνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ηωλ ζπλεπεηώλ, 

κεηά από ζρεηηθό αίηεκα. 

 

1.5 Οδηγίεσ για την ενεργοποίηςη και εφαρμογή του χεδίου 

Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα έρεη ηελ επζχλε θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηε δηάζσζε ησλ αηφκσλ θαη 

πιηθψλ αγαζψλ, πνπ απεηινχληαη απφ απηέο (άξζξν 63 ηνπ Ν.4249/2014).  

Χο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζηνιήο λνείηαη ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ν 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ δπλάκεσλ ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο, ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ άιισλ κέζσλ. Ο «επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζηνιήο» 

πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, αλαγγειία θαη 

επέκβαζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ππξθαγηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ (έιεγρνο 

θαη θαηαζηνιή δαζηθήο ππξθαγηάο) πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαξρήλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ζχκθσλα κε 

ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα απηψλ.  

Σν έξγν απηφ δχλαηαη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιινπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999. Ζ ζπλδξνκή ησλ ινηπψλ 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζην έξγν ηνπ Π, πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο. 

Σα κέζα ησλ θνξέσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πδξνθφξεο, κεραλήκαηα, θιπ) 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Π, εληάζζνληαη επηρεηξεζηαθά ππφ ηνλ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν (άξζξν 1 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). 

Ο ζπληνληζκφο ηεο δηάζεζεο ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.3013/2002 φπσο ηζρχεη, ηεο Τ.Α. 1299/7-4-2003 

(ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ) θαη ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηζρχεη. 

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

ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ (ή φηαλ απηφ απαηηείηαη εθηφο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ) γηα 

ηελ ιήςε κέηξσλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ: 

• απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ελ φςεη επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

• ππνζηήξημεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο ζην έξγν ηεο θαηαζηνιήο δαζηθψλ ππξθαγηψλ  

• αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

Σν παξφλ ζρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» δελ απνηειεί επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηελ αλαγγειία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, αιιά ζθνπφο ηνπ είλαη ε ζπληνληζκέλε απφθξηζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
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θνξέσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν α) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη κε 

βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρεδηαζκφ θαη β) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απφθαζεο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 

Χο ζπληνληζκφο ζην παξφλ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ»  λνείηαη ε νξγάλσζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ», θαζψο θαη κεηαμχ θνξέσλ ή ππεξεζηψλ ή άιινπ 

εκπιεθνκέλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε εληαίαο θαη ζπγρξνληζκέλεο δξάζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ζεηξάο 

δξάζεσλ νη νπνίεο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ζπκβάλ, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο θαη δελ είλαη πεξηνξηζηηθφ φζνλ αθνξά ην εχξνο ησλ δξάζεσλ απηψλ, είηε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πνπ απνηειεί 

επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ.

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

16/124 

 

ΜΔΡΟ 2. ΚΟΠΟ / ΣΟΥΟΗ / ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ / ΗΓΔΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

2.1 κοπόσ 

Με ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ»  επηδηψθεηαη ε άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε 

ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε Σνπηθφ επίπεδν 

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

ππξθαγηψλ  

• γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο 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 Σνπηθφ επίπεδν.  

2.2 Αντικειμενικοί τόχοι 

• Πξνζδηνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε Σνπηθφ 

επίπεδν θαη ζε φιεο ηηο θάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

• πληνληζκέλε δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθ ηεο απνζηνιήο ηνπο Φνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

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 ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο. 

 

2.3 Ανάλυςη Κινδφνου – Κατάςταςη – Παραδοχζσ – Προχποθζςεισ- Παράμετροι χεδιαςμοφ 

2.3.1 Ανάλυςη Κινδφνου 

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

δαζηθέο εθηάζεηο αλαθέξνληαη ζην ΠΓ 575/1980 (ΦΔΚ 157/Α/1980), ην νπνίν εθδφζεθε 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 25 ηνπ Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α΄/1979) θαη απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν Υάξηεο 2. 

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. Ζ πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη σο αληηππξηθή πεξίνδνο (αξζ. 1, ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999).  
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Χάρτησ 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν ςε δάςθ και 

δαςικζσ εκτάςεισ 

 

Με βάζε ην ΠΓ 575/1980, ν Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» αλήθεη ζηηο 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηψλ ζε δάζε 

θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

 

2.3.2 Θμερήςιοσ Χάρτησ Πρόβλεψησ Κινδφνου Πυρκαγιάσ 

ην πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζε εθαξκνγή ηνπ 

Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο", θαζψο 

θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ "Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ", ζπληάζζεηαη θαη εθδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ Ζκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηψλ κε επζχλε ηεο 
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Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Σνλίδεηαη φηη ν Ζκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.1 ηνπ 

παξφληνο. 

Ο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο
6
 έρεη σο θχξην ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, γηα ηηο πεξηνρέο 

πνπ ην επφκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο 

ππξθαγηάο πνπ εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Ο αλσηέξσ ράξηεο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πνπ ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ην 

ζπληνληζκφ γηα ηελ εηνηκφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαζψο θαη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνηξνπή έλαξμεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ απφ 

ακέιεηα. 

Ζ ζχληαμε ηνπ Ζκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο γίλεηαη απφ ηελ 

νκάδα έθδνζεο ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 

επηζηήκνλεο κε εηδηθέο γλψζεηο (Γαζνιφγνπο θαη Μεηεσξνιφγνπο) ηεο Γ/λζεο 

ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. θαη ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

Ο Ζκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εθδίδεηαη απφ 1 Ηνπλίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ζ 

εθπφλεζε ηνπ Υάξηε νινθιεξψλεηαη κέρξη ηελ 12:30 ηεο πξνεγνπκέλεο εκέξαο απφ 

ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία απηφο ηζρχεη. Γειαδή, ν Ζκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο 

Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ηζρχεη γηα ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ εκέξα έθδνζήο ηνπ.  

Σν ειάρηζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν εθηηκάηαη ν θίλδπλνο ζηνλ Ζκεξήζην 

Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο είλαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γαζαξρείσλ ηεο 

ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδένληαη κε ηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα ηεο Υψξαο. Ζ παξνπζίαζε 

ησλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή ράξηε, έρεη ζαλ ζθνπφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ πνπ απεηθνλίδνληαη. 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, ε Γ/λζε 

ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ έρεη απνηππψζεη 

ραξηνγξαθηθά ηα φξηα ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηα δηνηθεηηθά φξηα 

ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (3389/20-06-2013 έγγξαθν 

ΓΓΠΠ). 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ν 

Υάξηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ νξίσλ ησλ 

Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Καιιηθξαηηθψλ 

Γήκσλ (Υάξηεο 3) 

(Η ραξηνγξαθηθή απνηύπωζε ηωλ νξίωλ ηωλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηα 

δηνηθεηηθά όξηα ηωλ Καιιηθξαηηθώλ Γήκωλ, αλά Πεξηθέξεηα, δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ 

ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθηωλ Αλαγθώλ Δμ Αηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

«ΙΟΛΑΟ» (4
ε
 Έθδνζε 2019), θαζώο θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο ΓΓΠΠ – 

                                                 
6 Σνλίδεηαη φηη ν Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε θηλδχλνπ ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζην 

Π.Γ.575/1980 (ΦΔΚ157 ηεπρ. Α) πνπ εθδφζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ.25 ηνπ Ν. 998/1979 (ΦΔΚ289 ηεπρ. Α).  
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www.civilprotection.gr – ζηελ ελόηεηα «ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΥΑΡΣΔ ΥΔΓΙΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ» - «ΥΑΡΣΔ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ») 

 

 

Χάρτησ 3 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ των ορίων των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν ςε αντιπαραβολι με τα 

διοικθτικά όρια των Καλλικρατικϊν Διμων για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 

 

Ο Ζκεξήζηνο Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλαξηάηαη ζε έγρξσκε έθδνζε (Υάξηεο 4) ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηεο Γ.Γ.Π.Π. απφ φπνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη άκεζα φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

(www.civilprotection.gr).  

http://www.civilprotection.gr/
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Κ.Δ.Π.Π./Δ..Κ

.Δ. 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΧΝ 

 

Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

Α.Γ.Μ.Ζ.Δ./ Δ.Κ.Δ.Δ. 

ΛΟΗΠΟΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ 

 Π.Σ.:Δ.Σ.Κ.Δ./199 Σ.Δ.Κ.Υ.Π.Σ. 

 Π.Σ.:Δ.Σ.Κ.Δ./Σ.ΚΔ.Γ. 
 

Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 

ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΡΜΟΓΗΧΝ ΤΠΟΤΡΓΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΟΖ 

Γ.Δ.ΔΘ.Α./ΔΘ.Κ.ΔΠΗΥ. 

 ΔΛ.Α./ Γ.Γ.Α.  

 ΔΛ.Α./ Δ..Κ.Δ.Γη.Κ.  

Τπνπξγείν Τγείαο / Γεληθή Γ/λζε Γεκφζηαο 

Τγείαο & Πνηφηεηαο Εσήο 

Τπνπξγείν Τγείαο / Δ.Κ.Α.Β. 

Λ.. – ΔΛ. ΑΚΣ.  / ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. / Κ.Π.Γ. 

Τπ. Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

Γελ. Γ/λζε Γαζψλ & Γαζ. Πεξηβάιινληνο 

Δπίζεο, ν Υάξηεο Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο εμάγεηαη απφ ηελ νκάδα έθδνζεο ζε 

θαηάιιειε έληππε κνξθή γηα απνζηνιή ηνπ κέζσ Fax απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ ) (Υάξηεο 4). 

Σν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), κεηά ηελ παξαιαβή 

ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζε έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο νκάδαο έθδνζεο, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζή ηνπ κέζσ 

FAX ζε φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο( 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1).  
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Διάγραμμα 1. Κακθμερινι αποςτολι χάρτθ πρόβλεψθσ κινδφνου πυρκαγιάσ & αποςτολι 

προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το Κ.Ε.Ρ.Ρ./Ε.Σ.Κ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτησ 4 Ημεριςιοσ Χάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ 

 

ηνλ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΓΓΠΠ, 

δηαθξίλνληαη νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ρακειή, κέζε, πςειή θαη πνιχ πςειή, 

βαζκνινγνχκελεο αληίζηνηρα κε αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 4. Ζ θαηεγνξία θηλδχλνπ 5, 

θαηά θαλφλα, εκθαλίδεηαη ζπάληα ζην ράξηε. Ζ θαηεγνξία απηή αληηζηνηρεί κε 

θαηάζηαζε πλαγεξκνχ. 

Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Καηεγνξία Κηλδχλνπ 1 (Υακειή). Ο θίλδπλνο είλαη ρακειφο. Ζ πηζαλφηεηα γηα εθδήισζε 

ππξθαγηάο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Δάλ εθδεισζεί ππξθαγηά, νη ζπλζήθεο 
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(θαηάζηαζε θαχζηκεο χιεο, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο) δελ ζα επλνήζνπλ ηε 

γξήγνξε εμέιημή ηεο. 

Καηεγνξία Κηλδχλνπ 2 (Μέζε). Ο θίλδπλνο είλαη ζπλήζεο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ππξθαγηέο 

πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ, αλακέλεηαη λα είλαη κέζεο δπζθνιίαο ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Καηεγνξία Κηλδχλνπ 3 (Τςειή). 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). 

Καηεγνξία Κηλδχλνπ 4 (Πνιχ Τςειή). 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.  

Καηεγνξία Κηλδχλνπ 5 (Καηάζηαζε ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ). 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. Ζ δπζθνιία ειέγρνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ κεγάιε κέρξη λα 

κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη νη ππξθαγηέο. 

Ζ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ πνιχ πςειή (θαηεγνξία 4) ή 

θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, (θαηεγνξία 5), δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε ηελ εθδήισζε 

ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή απηή. Δηδηθά φηαλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ κέζσ δειηίσλ ηχπνπ, κπνξεί λα απνηξαπνχλ ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα. Απηφ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο απηήο 

ηεο θαηάηαμεο. Ζ θαηάηαμε επίζεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ δελ 

απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα γηα εθδήισζε ππξθαγηάο. 

Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, νη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ απαηηνχλ θαη αληίζηνηρε θιηκάθσζε εηνηκφηεηαο θαη 

ιήςε κέηξσλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη εκπιέθνληαη. Ζ 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 θνξέσλ, αμηνπνηεί κεξηθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ηνπο θνξείο ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ 

εηνηκφηεηαο. 

Ννείηαη φηη ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ 

κε βάζε ηελ πξφβιεςε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ην Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, απνηειεί επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη εκπιέθνληαη. 

Ζ νκάδα έθδνζεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα έθδνζεο, απνζηέιιεη ηνλ Ζκεξήζην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 

ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

πξνσζήζεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1. Ννείηαη φηη νη 

αλσηέξσ θνξείο ζα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. Δπίζεο, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο 

Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, ε νκάδα έθδνζεο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΔΚΔ γηα 
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ηελ πξφβιεςε θηλδχλνπ ππξθαγηάο ηεο επφκελεο εκέξαο, ζην πιαίζην ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη γλσκνδνηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δ..Κ.Δ.  

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.  

Δηδηθφηεξα ην ΔΚΔ/199 ΔΚΤΠ ζα δηαρεηξίδεηαη πεξαηηέξσ ηνλ Ζκεξήζην Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ.  

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

4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 5), ζα εθδίδεηαη επηπιένλ, απφ ην Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη θνξείο ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 2 παξ.4α ηνπ Ν. 3013/2002.  

Σν αλσηέξσ ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ ζην 

πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

θήξπμε θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξν 8, παξ 1δ΄ ηνπ 

Ν.3013/2002), απνηειεί επί ζεηξά εηψλ πάγηα δηνηθεηηθή πξαθηηθή, απνδεθηή απφ ην 

ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ (ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, θιπ), θαη εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 27, παξ. 4 ηεο ΤΑ 29310 νηθ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΔΚ 1869/Β΄/2014). 

Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαζψο θαη ηνπ 

ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο πξνο ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

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

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ.  

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κέζσ δειηίσλ ηχπνπ, γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

έθδνζε ηνπ Ζκεξήζηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαη ηελ θαηάηαμε κηαο 

πεξηνρήο ηεο ρψξαο ζε θαηεγνξία πνιχ πςεινχ θηλδχλνπ, απνηειεί επζχλε θαη πξντφλ 

ζπλεξγαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ κε ην 

Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΓΓΠΠ, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή 

(θαηεγνξία 4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 5), ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα εθδίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνεηδνπνηεηηθέο αλαθνηλψζεηο 

κε θαηάιιειεο νδεγίεο, γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πνπ βξίζθεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα. 

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη πνιχ πςειφο θίλδπλνο θαη εθηηκάηαη φηη νη ζπλζήθεο 

πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ ηα επφκελα 24-σξα είλαη επλντθέο γηα ηελ εθδήισζε 

ππξθαγηψλ κε αθξαία ζπκπεξηθνξά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηε ιήςε επηπιένλ πξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

εηνηκφηεηαο. 

Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε φηαλ εθηηκάηαη φηη νη ζπλζήθεο πνπ πξνεγήζεθαλ 

(παξαηεηακέλε μεξαζία, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θιπ), θαζψο θαη απηέο πνπ αλακέλεηαη 

λα επηθξαηήζνπλ ηηο επφκελεο εκέξεο είλαη επλντθέο γηα ηελ εθδήισζε κεγάινπ 

αξηζκνχ ππξθαγηψλ πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο εθφζνλ μεθχγνπλ απφ 

ηελ αξρηθή πξνζβνιή ή λα αλαπηχμνπλ αθξαία ζπκπεξηθνξά κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο 
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(θαηεγνξίεο θηλδχλνπ 4 θαη 5) γηα ζεηξά εκεξψλ, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξν πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ απφ ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ ιήςε 

κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο. 

2.3.3 Κατάςταςη – Παραδοχζσ – Προχποθζςεισ- Παράμετροι χεδιαςμοφ 

Καηάζηαζε:  

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, φπσο θαχζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ πιεζίνλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ρξήζε ηξνρνχ ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο, 

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), ζε ρξνληέο κε επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (θαχζσλεο, 

παξαηεηακέλε μεξαζία, θιπ) ή νθεηιφκελεο ζε πηψζεηο θεξαπλψλ. 

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. 

 

Παξαδνρέο:  

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ: 

• Σξαπκαηηζκνχο θαη απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ θαη αίζζεκα αλαζθάιεηαο ηνπ πνιίηε. 

• Άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ θαηαζηξνθέο ζηηο πεξηνπζίεο ησλ πνιηηψλ, 

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. 

 

Πξνυπνζέζεηο:  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ 

Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» είλαη νη 

αθφινπζεο: 

• Ζ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν αλά δξάζε, κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

• Ζ αλαζεψξεζε – επηθαηξνπνίεζε - ελαξκφληζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ην παξφλ ζρέδην θαη ζχληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ 
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• Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ ζε 

Σνπηθφ επίπεδν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π θαη ηελ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Ζ εμαζθάιηζε εηνηκφηεηαο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ζε θάζε ζηάδην επηρεηξήζεσλ  

• Ζ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

γηα ηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ.  

 

Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ:  

Ζ χπαξμε επεηζνδίνπ δαζηθήο ππξθαγηάο κεγάιεο έθηαζεο.  

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 απφ φια 

ηα επίπεδα δηνίθεζεο. 

 

2.4 Ιδζα Επιχειρήςεων 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» δξνκνινγνχληαη νη 

αθφινπζεο θχξηεο δξάζεηο: 

Α] Γξάζεηο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ελ φςεη επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

Β] δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο ζην έξγν ηεο θαηαζηνιήο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ  

Γ] δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη άκεζεο/βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ 

εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

Βαζηθή αξρή εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπο, φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
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ΜΔΡΟ 3. ΡΟΛΟΗ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ», ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

ΔΞΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ 

 

Ο Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» σο θνξέαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (αξζ. 3 ηνπ 

Ν.3013/2002 φπσο ηζρχεη), κεηά ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θηλεηνπνηεί θαη 

δξνκνινγεί δξάζεηο εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θαηαζηξνθέο, ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε ππνδνκέο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ 

δηελεξγείηαη ππφ ηελ επζχλε, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ. 

Οη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, 

θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζεζκηθά απνξξένπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην Ν.3013/2002 

(φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), θαζψο θαη ην λέν πιαίζην ηεο Απηνδηνίθεζεο 

– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Ν.3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ηνπο έρνπλ απνδνζεί ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πξφιεςε, 

εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ.  

Δίλαη δεδνκέλν φηη ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεηξάο δξάζεσλ πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθφ φζνλ αθνξά ην εχξνο ησλ δξάζεσλ απηψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ζπκβάλ, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε ηεο 

θαηαζηξνθήο, ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκα, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο πεξηνρήο εθδήισζήο ηνπ (λεζησηηθφο ρψξνο, θιπ), ηνλ αξηζκφ ησλ πιεγέλησλ, θιπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ζχληαμεο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ», δξάζεηο θαη έξγα πξφιεςεο, φπσο ε εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ε απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο, θιπ., δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 

 

3.1 Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο, δξνκνινγνχληαη κε εληνιή Γεκάξρνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο 

παξαθάησ ελφηεηεο: 

Οξηζκφο ππεπζχλσλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ». 

χληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο νδεγίεο 
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ζρεδίαζεο ηεο παξαγξάθνπ 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4
ε
 έθδνζε), 

 χληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ εμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ, απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», βάζεη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ». Σν αλσηέξσ κλεκφλην ελεξγεηψλ πξνζαξηάηαη ζην ρέδην 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. 

Κνηλνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Πχξγνπ ζηελ 

Αζηπλνκηθή Γ/λζε Ζιείαο θαη ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα Κξεζηέλσλ θαη Αλδξίηζαηλαο 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 3852/2010, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεξεί θαηάινγν ησλ κέζσλ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζε επίπεδν Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π.., θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Καηάξηηζε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο, 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

 Σχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ θαηαγξαθήο δεκηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

γηα ηελ ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πξνλνηαθφ επίδνκα) 

 Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο ή πιήξσζε 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΓΔΥΑ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζχγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνχ Τνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) κε επζχλε ηνπ 

Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 ηνπ 

παξφληνο. 

 Σπκκεηνρή ζην Σπληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο 

(ΣΟΠΠ), εθφζνλ πξνζθιεζεί, γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Γηελέξγεηα άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έλαληη δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ (παξάγξαθνο 8.2.1 ηνπ παξφληνο). 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή 

ηνπο. 
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3.2 Προπαραςκευαςτική ςφγκληςη υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - 

Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετϊπιςησ κινδφνων από την εκδήλωςη δαςικϊν 

πυρκαγιϊν 

Με ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

ζπγθαιείηαη εηεζίσο κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο 

πεξηφδνπ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ). 

ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

 ηελ εηνηκφηεηα ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα δηάζεζε πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 ηα κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο θαηά ηηο εκέξεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο βάζεη ηνπ 

Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηφδνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ 

ζε επίπεδν Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  γηα ηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ 

 ην ζπληνληζκφ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ» ηνλ ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 5ζη΄ ηνπ 

Ν.3013/2002 (φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 

3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαη ηνπ άξζ. 108 ηνπ Ν.4249/2014), ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο 

ΓΓΠΠ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ 

εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ (Μέξνο 7 ηνπ 

παξφληνο) 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζε δξάζεηο επηηήξεζεο 

δαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δπίζεο, ζηηο αλσηέξσ ζπλεδξηάζεηο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη θαη επηκέξνπο ζέκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε έξγα θαη δξάζεηο πξφιεςεο θαη αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, φπσο ε εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, ζε 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (άιζε, πάξθα, θαηαζθελψζεηο, θιπ) αξκνδηφηεηαο Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ε απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαζαξηζκνχ ηεο 

βιάζηεζεο πνπ ελεξγείηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απφ ηδηνθηήηεο ζε πεξηβάιινληεο ρψξνπο 

θαηνηθηψλ θαη νηθνπεδηθέο εθηάζεηο (Ππξ. Γηάηαμε 4/2012, Ν.3852/2010, αξζ.94 παξ.1), 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ε εθηέιεζε έξγσλ 

θαη εξγαζηψλ πξνιεπηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο βιάζηεζεο απφ ηνπ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» θαζ' ππφδεημε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Γαζηθέο 
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Τπεξεζίεο θπξίσο ζηε δψλε κίμεο δαζψλ - πφιεσλ θαη νηθηζκψλ γηα ιφγνπο αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ πνιενδνκηθψλ ηνπο ζπγθξνηεκάησλ. 

 ηα .Σ.Ο. ζα θιεζεί θαη εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ ζε πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα πξαθηηθά ηνπ ΣΟ δηαβηβάδνληαη, κε επζχλε ηνπ γξακκαηέα ηνπ ΣΟ, 

ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζηνπο 

εθπξνζσπνχκελνπο ζην ΣΟ θνξείο, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

Ο Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», βάζεη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πληνληζηηθνχ 

Σνπηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ, ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

ηεξάξρεζε θαη δξνκνιφγεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ηνλ αθνξά, ησλ κέηξσλ, έξγσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν. 

Σν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κεηά ηε ιήςε 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» θαη κε βάζε ηα κέηξα, έξγα θαη δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν, ζα πξνρσξήζεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  γηα πξφιεςε θαη εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ». 

Οη εθπξνζσπνχκελνη ζην ΣΟ θνξείο, βάζεη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ 

Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δξνκνιφγεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά, ησλ κέηξσλ, έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ 

γλσζηνπνίεζαλ φηη ζα πινπνηήζνπλ ζην αλσηέξσ πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν. 

 

3.3 Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που 

το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

Ζ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ 

νξίδεηαη κε ην άξζξν 2, παξ. 4α ηνπ Ν.3013/2002. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην 

επφκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζχκθσλα κε ην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεη ε 

ΓΓΠΠ, ε απμεκέλε εηνηκφηεηα ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» αθνξά θαηά 

θχξην ιφγν ηηο παξαθάησ δξάζεηο:  

 Τπνζηήξημε ζην έξγν ηνπ Π γηα ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο επηηήξεζεο ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, βάζεη ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή (θαηεγνξία 4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ 

(θαηεγνξία 5) κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ 

ακέιεηα. 

 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο 

ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Ππξνζβεζηηθή 

Γηάηαμε 9
Α
/2005 
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 πκβνιή ζηελ ελεκέξσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ αγξνηψλ, θηελνηξφθσλ θαη 

κειηζζνθφκσλ γηα ηνλ πνιχ πςειφ θίλδπλν ππξθαγηάο, κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, πξνο 

απνθπγή ελεξγεηψλ πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ακέιεηα νθεηιφκελε ζε εξγαζίεο ζηελ 

χπαηζξν. 

Δηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ άκεζα ην έξγν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ 

θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

Δηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα 

ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 

3.4 Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

Ο Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», σο Απνθεληξσκέλν Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ, φηαλ ελεκεξσζεί γηα ηελ εθδήισζε 

ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ « Αλδξίηζαηλαο 

– Κξεζηέλσλ » θαη αλαιφγσο ηεο εμέιημήο ηεο, δξνκνινγεί δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ΠΔ 

Ζιείαο, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη ε ππξθαγηά. 

Δηδηθφηεξα, ν Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» θηλεηνπνηεί δηα ηνπ Γξαθείνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγήζνπλ δξάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε: 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο 

(Π.., ΔΛ.Α, θιπ.) 

 ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ζε 

επηθνηλσλία κε ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Π.. θαη ηνπ Δ.Κ.Α.Β., ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε 

επζχλε ηνπ Π.., κε ηελ δηάζεζε κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» (πδξνθφξα νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ.). Ννείηαη φηη αηηήκαηα ηνπ 

Π.. γηα ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ αξρηθά ππνβάιινληαη ηειεθσληθά, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο  θαη ηνπ αξκφδηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Ζιείαο, ζην πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη ηεξάξρεζεο δξάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

 ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε - πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξνιεπηηθά 

απνκαθξπλζεί κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζε αζθαιή ρψξν.  
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Σελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε - πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ην πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν.4249/2012 θαη  

 ηελ ελεξγνπνίεζε εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο 

θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ Π απεπζείαο ή κέζσ ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ  

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο 

 ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πξνο ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο . Δηδηθφηεξα, φηαλ ην αίηεκα ζπλδξνκήο αθνξά θνξείο 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Τπνπξγείν Τγείαο, θιπ) απηφ 

δξνκνινγείηαη δηα ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ 

 ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο  ή ηνλ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ  γηα ηελ θήξπμε 

ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ή πεξηνρψλ απηνχ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ηελ ελεκέξσζε θνηλνχ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην 

Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

απηνπξνζηαζίαο. Ννείηαη φηη ε επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

Αξρεγείνπ ηνπ Π.. 

 ηελ ζχγθιεζε ηνπ ΣΟ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.6 ηνπ παξφληνο 

 ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 φ,ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

 

3.5 Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν 

Ζ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ απφ ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

ζπλδέεηαη κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: 
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 ηελ γλσζηνπνίεζε κέζσ αλαθνηλψζεσλ ή δειηίσλ ηχπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ζηελ νπνία κπνξνχλ 

λα απεπζχλνληαη νη πνιίηεο πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί θαη ρξεηάδνληαη άκεζε 

πξνζσξηλή δηακνλή 

 ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο - πξνζσξηλή δηακνλή ησλ πνιηηψλ πνπ ιφγσ 

θαηαζηξνθήο ε παξακνλή ζηηο θαηνηθίεο ηνπο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 

 ηελ δξνκνιφγεζε δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο 

ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ 

 ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε δεκηψλ ζε θαηνηθίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο 

(ΚΤΑ 33862/6-05-2019 - ΦΔΚ 1669/Β΄/2019), 

 ηελ απνζηνιή ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαηαιφγνπ ησλ απηνςηψλ ησλ 

πιεγέλησλ θηηξίσλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη 

ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ηνλίνπ, ζην πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη ηεξάξρεζεο δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ. 

 φ,ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Ννείηαη φηη ε πεξαηηέξσ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, 

πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ., δξνκνινγείηαη απφ εηδηθφηεξεο 

λνκνζεζίεο, θαζψο θαη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

3.6 φγκληςη υντονιςτικϊν Σοπικϊν Οργάνων του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) 

μετά την εκδήλωςη δαςικήσ πυρκαγιάσ, για την αντιμετϊπιςη εκτάκτων αναγκϊν και την 

άμεςη/βραχεία διαχείριςη των ςυνεπειϊν 

Μεηά ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αλακελφκελε 

πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο 

ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, ν Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  

δχλαηαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ λα ζπγθαιεί ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν 

(.Σ.Ο.) κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζε δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

θαζψο θαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

Δηδηθφηεξα, ζην αλσηέξσ .Σ.Ο. ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα εμεηάδνληαη πξσηίζησο ζέκαηα ζρεηηθά  
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 κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο γηα ηελ πνξεία 

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαζψο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ, θαηά ην κέξνο πνπ 

ηνπο αθνξά θαη εκπιέθνληαη 

 κε ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα δπλακηθνχ θαη κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 κε ηελ δηάζεζε κέζσλ κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Π.. γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 κε ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ζε επίπεδν Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο αλάγθεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη θαη ηεξαξρνχληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην .Σ.Ο. 

 κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ ζην .Σ.Ο., εθφζνλ απνθαζηζηεί απφ ηνλ 

Γήκαξρν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο 

πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ 

αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΜΔΡΟ 7 ηνπ παξφληνο 

 κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ ζην .Σ.Ο. ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο 

πιεγέληεο  

 κε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε πξνζσξηλή δηακνλή ησλ πνιηηψλ πνπ ιφγσ ηεο 

θαηαζηξνθήο ε παξακνλή ζηηο θαηνηθίεο ηνπο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε 

 κε ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο 

ζην έξγν ηνπ Γήκνπ 

 κε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ  

 φ,ηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (.Ο.Π.Π.) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο, ε Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π., κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη 

δηαιεηηνπξγηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο φισλ ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγάλσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο φζν θαη ζε επίπεδν Γήκνπ, 

ζπλέηαμε ππφδεηγκα Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο (.Σ.Ο), πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πξφηππν γηα ηε ζχληαμε ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ 

Οξγάλσλ ησλ Γήκσλ. 

ην πιαίζην απηφ ε ΓΓΠΠ εμέδσζε ην 9032/14-12-2016 έγγξαθφ ηεο κε ην νπνίν 

θαινχζε ηνπο Γεκάξρνπο φπσο κε ζρεηηθή εληνιή ηνπο πξνο ηα νηθεία Γξαθεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, λα ζπληάμνπλ ηνπο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο ησλ νηθείσλ 

πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ππφδεηγκα, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηηο απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ .T.O., θαζψο θαη ηηο ηνπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο (λεζησηηθφηεηα, θιπ). 
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ΜΔΡΟ 4. ΤΣΖΜΑ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

 

4.1 Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηνπο, δξνκνινγνχληαη σο αθνινχζσο: 

 
4.1.1 Δήμαρχοσ «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Έθδνζε Απφθαζεο νξηζκνχ ππεπζχλσλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ». 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζχληαμε ή 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4ε έθδνζε), 

 Δληνιή πξνο ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο, γηα ηελ θαηάξηηζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο, 

 Δληνιή πξνο ην Σκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» γηα ηελ έγθαηξε ζπληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ αξκνδηφηεηάο ηεο ή 

εγθαηάζηαζε λέσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπο (Ν.1590/1986). 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, έξγσλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ χπαηζξν απφ ηε ιεηηνπξγία ρψξσλ 

ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θχιαμήο ηνπο, ζε 

εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9
Α
/2005 (ΦΔΚ 1554/Β΄/2005). 

 Έθδνζε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ 

Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ.13, Ν.3013/2002. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, πξνο ηνπο Πξνέδξνπο Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ, πνπ είλαη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξνχλ λα 
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ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη θνηλνπνίεζή ηνπο ζην Γξαθείν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 πκκεηνρή ζην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ζιείαο (ΟΠΠ), εθφζνλ πξνζθιεζεί, γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

 Δληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ θαηαγξαθήο δεκηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ ρνξήγεζε 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ (πξνλνηαθφ επίδνκα) 

 Δληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ηήξεζε θαηαιφγνπ ησλ 

σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηελέξγεηα άζθεζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έλαληη δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ (παξάγξαθνο 8.2.1 ηνπ παξφληνο). 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα δξάζεηο ελεκέξσζεο 

ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

 

4.1.2 Αντιδήμαρχοσ θεμάτων Πολιτικήσ Προςταςίασ 

πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

4.1.3 Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ δχλαηαη λα 

δηαηεζνχλ ηφζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ Π φζν θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 

• χληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ 

Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ζρεδίαζεο ηεο παξαγξάθνπ 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθψλ Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4ε έθδνζε) 

θαη ππνβνιή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

• χληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθά ππεχζπλνη 

ππάιιεινη, ν ξφινο θαη νη δξάζεηο απηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. ηα πιαίζηα απηά ζπληάζζνληαη ηειεθσληθνί θαηάινγνη κε 

ηειέθσλα θαη ζέζεηο ππεπζχλσλ ησλ Γήκσλ (Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο) ηα νπνία θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Π θαη ηεο ΔΛΑ. 
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• Κνηλνπνίεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαξηήκαηνο Β, ζηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο 

Γηνηθήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ιφγνπο 

άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζήο ηνπο. 

• Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

• Μέξηκλα γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ ηνπηθή 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π. 

• Καηάξηηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ. 

• Καζνξηζκφο ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε 

ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

(ρψξνη θαηαθπγήο). 

• Μέξηκλα γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ 

• Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ 

θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

• Πξνγξακκαηηζκφο δηελέξγεηαο άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ έλαληη δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ 

(παξάγξαθνο 8.2.1 ηνπ παξφληνο). 

• Καζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ ΓΓΠΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ  

 

4.1.4 Σεχνικζσ Τπηρεςίεσ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Σπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ΠΣ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Σπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηάξηηζε κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη πφξνη ηνπ Γήκνπ 

 Σπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

 

4.1.5 Τπηρεςία Πρόνοιασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Σχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ θαηαγξαθήο δεκηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

γηα ηελ ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πξνλνηαθφ επίδνκα) 
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 Τήξεζε θαηαιφγνπ ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη» ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 

4.1.6 Σμήμα Υδρευςησ - Αποχζτευςησ Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Σπληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ αξκνδηφηεηάο ηεο ή εγθαηάζηαζε λέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπο (Ν.1590/1986). 

 
4.1.7 Πρόεδροι Σοπικϊν Κοινοτήτων Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Καηαγξαθή ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ 

 Σπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζηε 

ζχληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

 

 

4.2 Προπαραςκευαςτική ςφγκληςη υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - 

Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετϊπιςησ κινδφνων από την εκδήλωςη δαςικϊν 

πυρκαγιϊν 

 

4.2.1 Δήμαρχοσ «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ 

Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) ζηε θάζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ επίιπζε 

δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Πξνεδξεύεη ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθό Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ 

επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Ιεξαξρεί θαη δξνκνινγεί, θαηά ην κέξνο πνπ ηνλ αθνξά, ηα κέηξα, έξγα θαη δξάζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν 

 

4.2.2 Αντιδήμαρχοσ θεμάτων Πολιτικήσ Προςταςίασ 

 Σπλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν (ΣΤΟ) θαη δχλαηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ Γήκαξρν, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. 

 

4.2.3 Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Σπγθαιεί, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ, ην Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε 

ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Πξνρσξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  γηα 

πξφιεςε θαη εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  θαη 

κε βάζε ηα κέηξα, έξγα θαη δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν,. 

 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

39/124 

 

4.2.4 Γραμματζασ του υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

Γηαβηβάδεη ηα πξαθηηθά ηνπ ΣΟ ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζηνπο εθπξνζσπνχκελνπο ζην ΣΟ θνξείο, ζηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & 

Ηνλίνπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

4.3 Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που 

το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

4.3.1 Δήμαρχοσ «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

Ο Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ζκεξήζην Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΚΔΠΠ γηα ην ιφγν απηφ: 
 Θέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ 

άκεζα ην έξγν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Θέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δπίζεο, 
 Σπκκεηέρεη ζην Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ηιείαο (ΣΟΠΠ), εθφζνλ πξνζθιεζεί γηα ηε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

άκεζα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ 

ΠΣ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο επηηήξεζεο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, βάζεη ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή (θαηεγνξία 

4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 5) κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα 

 Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ιήςε επηπιένλ 

κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

 

4.3.2 Αντιδήμαρχοσ θεμάτων Πολιτικήσ Προςταςίασ 

πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

4.3.3 Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Δλεξγνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π ζηε ιήςε 
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κέηξσλ απμεκέλεο επηηήξεζεο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ,  

• Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, βάζεη ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή (θαηεγνξία 4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 

5) κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα 

• πλεξγαζία κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ γηα 

ιήςε επηπιένλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο 

ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

• Δπηθαηξνπνίεζε θαηαιφγνπ ησλ άκεζα δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ν Γήκνο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο θαη 

ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ 

• Δλεκέξσζε ησλ Πξνέδξσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ππξθαγηάο 

 

4.3.4 Σεχνικζσ Τπηρεςίεσ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Έιεγρνο άκεζα δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Δλεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηα άκεζα δηαζέζηκα 

επηρεηξεζηαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο 

 
4.3.5 Πρόεδροι Σοπικϊν Κοινοτήτων Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Θέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηηο νκάδεο ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

 

 

4.4 Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

 

4.4.1 Δήμαρχοσ «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ, 

κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ απφ ην 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη ζε 

ζπλελλφεζε κε απηή. 

• Δληνιή πξνο ηα Τκήκαηα Τερληθώλ Έξγσλ θαη Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Πξαζίλνπ 

γηα εηνηκφηεηα δηάζεζεο πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη (πδξνθφξα νρήκαηα, κεραλήκαηα 

έξγσλ, θιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ 

δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π.Σ 
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• Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο (πδξνθφξα νρήκαηα, 

κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π.Σ., θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

• Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

• Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ζε όκνξνπο Γήκνπο κεηά απφ 

ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο. 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ππνβνιή αηηήκαηνο 

ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία  

Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

• Λήςε θαη εθηέιεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ 

πνιηηώλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο απφ εμειηζζφκελε ή απφ επηθείκελε 

θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007).  

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηνπο 

• Δληνιή ηνπ Γεκάξρνπ πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ζύγθιεζε ηνπ 

ΣΤΟ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν 

• Σε πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά εθδειψζεθε πιεζίνλ ρώξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ν 

Γήκαξρνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηλεηνπνηεί ην Τκήκα  Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ γηα λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ. 

• Δλεκεξώλεη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνλ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

• Αηηείηαη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο πνπ πιήηηεηαη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

• Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ. Ηιείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα παξακνλή, κεξηθή 

απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ 

Γεκάξρσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ησλ αλσηέξσ κε 

ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν γηα 

ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

• Δλεκέξσζε θνηλνχ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην Γήκν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο 

 

4.4.2 Αντιδήμαρχοσ θεμάτων Πολιτικήσ Προςταςίασ 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 
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• Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

4.4.3 Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία  

• Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ πνπ 

εκπιέθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, κε ζηφρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εληνιή Γεκάξρνπ. 

• πλερήο επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα ΠΤ γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

• Άκεζε επηθνηλσλία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Ζιείαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαη ηε Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο 

& Ηνλίνπ,  γηα ιφγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρείξηζε πφξσλ. 

• Δλεξγνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο. 

• Δλεξγνπνίεζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνχλ απφ ην 

Π. 

• πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ή ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμέιημή ηεο θαη ελεκέξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

• Τπνβνιή αηηήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή Γεκάξρνπ, γηα ζπλδξνκή κε πιηθά θαη 

κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.   

• Σεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθφ πνπ κε εληνιή Γεκάξρνπ 

έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

• Δλεξγνπνηεί εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην κλεκφλην 

ελεξγεηψλ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ. 

• Μεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

• Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ θαηαθχγεη 

ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ (ρψξνη θαηαθπγήο).  

• Δλεκεξψλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 
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• Δλεκεξψλεη γηα ηελ παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π 

• Δλεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην Γήκν γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ  

• Δλεκέξσζε θνηλνχ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην Γήκν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο 

 

4.4.4 Πρόεδροι Σοπικϊν Κοινοτήτων Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Δλεξγνπνηνχλ ηηο νκάδεο ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

 Δλεκεξψλνπλ ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ νηθεία Κνηλφηεηα  

 

4.5 Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν 

 
4.5.1 Δήμαρχοσ «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην 

ζπκβάλ.  

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα παξακνλή, κεξηθή 

απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

• Δθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα 

θαηαιύκαηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαεί ή 

ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, θαη ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο 

Διιάδαο, θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ινλίνπ, γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ άκεζα θαηαιχκαηα, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή 

ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ γλσζηνπνίεζε κέζσ 

αλαθνηλψζεσλ ή δειηίσλ ηχπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

νη πνιίηεο πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί θαη ρξεηάδνληαη άκεζε πξνζσξηλή δηακνλή 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πφξσλ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλζεθαλ πξνιεπηηθά απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή φπνπ δηαβηνχλ, εθφζνλ ρξεηάδνληαη 

κεηαθνξά. 

• Δληνιή ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο, ζην Τκήκα Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Πξαζίλνπ 

θαζώο θαη ζην Τκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (δίθηπα χδξεπζεο, νδηθφ δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθφπεθε ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Δληνιή ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ. 
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• Δληνιή ζηελ Υπεξεζία Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε δεκηψλ ζε 

θαηνηθίεο, απφ ηηο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, 

γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο 

Δληνιή ζηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο θαηαιφγνπ ησλ απηνςηψλ ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο 

νξηνζέηεζεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο 

 
4.5.2 Αντιδήμαρχοσ θεμάτων Πολιτικήσ Προςταςίασ 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

• Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

4.5.3 Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

• Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

• Δύξεζε θαηαιπκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί 

ζνβαξέο δεκηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο  

• Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Γεκάξρνπ ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο, ζην Τκήκα Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Πξαζίλνπ θαζώο θαη ζην Τκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ γηα 

άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (δίθηπα χδξεπζεο, 

νδηθφ δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθφπεθε ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

• Δλεκεξψλεη γηα ηελ παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Δλεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην Γήκν γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Δλεξγνπνίεζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

• Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 
4.5.4 Σεχνικζσ Τπηρεςίεσ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων » 

 Απνζηνιή ζπλεξγείσλ γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο (νδηθφ δίθηπν, ηερληθά έξγα, θιπ) 

 
4.5.5 Σμήμα Υδρευςησ - Αποχζτευςησ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Απνζηνιή ζπλεξγείσλ γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηπρφλ βιαβψλ ζην 

δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 
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4.5.6 Τπηρεςία Πρόνοιασ του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Απνζηνιή επηηξνπώλ  γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε δεκηψλ ζε θαηνηθίεο πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ηε δαζηθή ππξθαγηά πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε 

νηθνζθεπήο 

 Απνζηνιή αηηήκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο / Τκήκα 

Δπηρνξεγήζεσλ Τ.Α. ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο 

πεξηήιζαλ ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο 

 Απνζηνιή ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο   θαηαιφγνπ ησλ απηνςηψλ ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ 

γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο 

ζπλδξνκήο 

 
4.5.7 Πρόεδροι Σοπικϊν Κοινοτήτων Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

 Λακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κηθξήο θιίκαθαο εάλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη 

άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή πδξνδφηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο 

γηα ην ιφγν απηφλ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΥΑ. 

ΜΕΡΟ 5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

5.1 Μζςα επικοινωνίασ 

ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα κέζα 

επηθνηλσλίαο  

Α)  ηαζεξά ηειέθσλα ηνπ Γήκνπ. ην Παξάξηεκα Β αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζηαζεξά 

ηειέθσλα ησλ ππεπζχλσλ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο   

Β) Κηλεηά ηειέθσλα ησλ ππεπζχλσλ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. ην Παξάξηεκα Β 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ ππεπζχλσλ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο  

Γ) ηαζκφο βάζεο αζπξκάηνπ κε 10 αζχξκαηεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο έρνπλ δνζεί ζηνπο: 
• Γήκαξρν 

• Αληηδήκαξρν γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

• Αληηδεκάξρνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ 

• Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

• Πξντζηάκελν ησλ Τερληθψλ Υπεξεζηψλ 

• Πιεξψκαηα νρεκάησλ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ 

Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ζπρλφηεηα ……………….. 

 

5.2 Ροή πληροφοριϊν 

 

5.2.1 Καθημερινή αποςτολή χάρτη πρόβλεψησ κινδφνου πυρκαγιάσ & αποςτολή προειδοποιητικοφ 

ςήματοσ από το Κ.Ε.Π.Π./Ε..Κ.Ε. 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΟΖ ΓΓΠΠ  ΚΔΠΠ/ΔΚΔ  Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & 

ΗΟΝΗΟΤ  Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ»   

 

Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»   Γήκαξρν 
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       Αληηδήκαξρν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

       Γ/ληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

       Δζεινληηθή νξγάλσζε πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 

       Πξνέδξνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 
5.2.2 Αναγγελία – αρχική ειδοποίηςη 

 

ΑΡΜΟΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  ΠΔΚΔ  Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 

Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»   Γήκαξρν 

       Αληηδήκαξρν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

       Γ/ληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

       Πξνέδξνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

       Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔ Ζιείαο 

       Δζεινληηθή νξγάλσζε πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 

       ΚΔΠΠ/ΔΚΔ 
5.2.3 Ροή πληροφοριϊν για την υποςτήριξη του ζργου τησ καταςτολήσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

Αξκφδηα ΠΤ   Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  

ΓήκαξρνοΑληηδήκαξρν ΠΠ  

 

Γήκαξρνο    Αληηδήκαξρν ΠΠ    

 Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»   Γ/ληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

        Δζεινληηθή νξγάλσζε πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 

 
5.2.4 Ροή πληροφοριϊν κινητοποίηςησ φορζων για τη διαχείριςη των ςυνεπειϊν από δαςικζσ 

πυρκαγιζσ (ςυμπεριλαμβανομζνησ και τησ βραχείασ αποκατάςταςησ). 

 

Γήκαξρνο  Αληηδήκαξρνο ΠΠ  

Γξαθείν ΠΠ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»   Γ/ληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ

          Τπεξεζία Πξφλνηαο 

                      Πξνέδξνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

                                    Δζεινληηθή νξγάλσζε 

πνιηηηθήο   

                                                                                                                   πξνζηαζίαο 
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ΜΔΡΟ 6. ΤΣΖΜΑ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ - 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ  

 

 

Μεηά ηελ εθδήισζε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο νη θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θηλεηνπνηνχληαη άκεζα θαη δξνκνινγνχλ ζεηξά 

δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο είλαη ε 

ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 

ην Μέξνο 6 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηε απφθξηζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ 

 

ΜΕΡΟ 

6 

 

ΤΝΣΟΝ

ΙΣΙΚΕ 

ΟΔΘΓΙΕ 

ΤΛΟΠΟΙ

ΘΘ 

ΔΡΑΕΩ

Ν 

ΠΟΛΙΣΙΚ

Θ 

ΠΡΟΣΑ

ΙΑ 
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αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε εληαίαο θαη ζπγρξνληζκέλεο δξάζεο. 

 

6.1 Διοίκηςη, Ζλεγχοσ & υντονιςμόσ επιχειρήςεων 

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 δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί επζχλε 

ησλ νξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

πληνληζηήο 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. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δηεμάγεηαη ππφ ηελ επζχλε θαη 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 1 

παξ. β ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4249/2014. Οη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο, φπσο νη 

Πεξηθέξεηεο, νη Γήκνη, θιπ., έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη ε ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Π.. (ΚΤΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΔΚ 

713/Β΄/1999) πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνχ ηνπ Π.. ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ. 

Ζ Γηνίθεζε, ν Έιεγρνο & ν πληνληζκφο επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο θαζ’ χιε αξκφδηνπο θνξείο. 

 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. 

 Γξάζεηο κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο, κέηξσλ ηξνραίαο, ππνζηήξημε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

πνιηηψλ αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε πεξίπησζε πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 

 Γξάζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (ζαιάζζηνο ρψξνο, αηγηαιφο θαη παξαιία) αλαιακβάλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ 

 Γξάζεηο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο, δηαθνκηδήο ηξαπκαηηψλ-αζζελψλ θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ 

θαηά ηφπνπο κνλάδσλ πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θιπ).αλαιακβάλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ ην ΔΚΑΒ (Κεληξηθή Τπεξεζία ή Παξάξηεκα ΔΚΑΒ). 
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6.2 τάδια Επιχειρήςεων 

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): 

 Αλαγγειία 

 Κηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ – Αξρηθή Δθηίκεζε Καηάζηαζεο  

 Αλάπηπμε Γπλάκεσλ - Δπέκβαζε  

 Μεξηθφο Έιεγρνο 

 Έιεγρνο - Φχιαμε 

 Πιήξεο Καηάζβεζε 

 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. 

Σν ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Κηλεηνπνίεζε Γπλάκεσλ-Αξρηθή Δθηίκεζε Καηάζηαζεο» 

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 «Μεξηθφο 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 - Φχιαμε» 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 
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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 «Πιήξεο Καηάζβεζε» 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. 

ην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Απνηίκεζε» φινη νη θνξείο-ππεξεζίεο πνπ ελεπιάθεζαλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηίαο 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνρσξνχλ ζε απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ/ελεξγεηψλ ηνπο βάζεη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. θνπφο ηεο απνηίκεζεο είλαη ε αλαγλψξηζε εθ κέξνπο 

ησλ θνξέσλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηηψζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ. Ννείηαη φηη γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχληαμε 

απνηίκεζεο, νη αλσηέξσ θνξείο νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηηο 

δξάζεηο/ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο πνπ δηέζεζαλ, 

ζε θάζε Φάζε ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θιηκάθσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ θάζε θνξέα δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε γεληθφηεξε θιηκάθσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ε νπνία νξίδεηαη ζην Ν.3013/2002, αξζ. 2) θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

 

6.3 Αρχική Ειδοποίηςη - Αναγγελία 

Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε αξρηθήο εηδνπνίεζεο – αλαγγειίαο ζρεηηθά κε ηελ 

έλαξμε δαζηθήο ππξθαγηάο νξίδεηαη εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. 

Οπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ζεζκνζεηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ 

απηφ θνξείο απνηειεί ρξήζηκε πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκνχ επηηήξεζεο ησλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ αλαγγειία εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο απνηειεί κέξνο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

ρεδίσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Ν. 2612/1998 «Αλάζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»). 

Δθφζνλ εμαθξηβσζεί ε πιεξνθνξία γηα έλαξμε δαζηθήο ππξθαγηάο απφ ηελ αξκφδηα 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, απηή ελεκεξψλεη άκεζα ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

(ΠΔ.Κ.Δ.) ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο (ΠΔ.ΠΤ.Γ.) 

Δλ ζπλερεία, ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ.Κ.Δ.), ζην πιαίζην ελεξγεηψλ ηεο 

αξρηθήο εηδνπνίεζεο – αλαγγειίαο, επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη ελεκεξψλεη ηηο εμήο 

εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο/Φνξείο: 

 Δ..Κ.Δ. - 199/ΔΚΤΠ 

 Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή ησλ Γήκσλ  

 Σνπηθή Αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή  

 Σνπηθφ Παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ 

 Αξκνδία Γαζηθή Τπεξεζία 

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

Π.. (ΓΔΓΓΖΔ, θιπ.) 
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ηε ζπλέρεηα ν θάζε παξαιήπηεο ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

αξκφδηεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ θνξέα ηνπ.  

Ννείηαη φηη, ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ νηθείν Γήκαξρν αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εθ κέξνπο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Γήκνπ, θηλεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Π.. θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

ην αθφινπζν  
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Γηάγξακκα 2 δίλεηαη ζρεκαηηθά ε ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαγγειία – αξρηθή 

εηδνπνίεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΚΔ 

 

ΑΡΜΟΓΙΑ  
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
Γ/νση Πολιτικής Προστασίας 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ
  

ΔΚΔ/199 ΔΚΤΠ 
 

ΣΟΠΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΚΑΒ 

 
ΑΡΜΟΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ  
(ΜΟΝΟ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Λ..-ΔΛΑΚΣ  Ή ΤΝΓΡΟΜΗ) 
 

 
ΚΔΠΙΥ/Λ-ΔΛΑΚΣ 

ΛΟΙΠΟΤ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  
(ΓΔΓΓΗΔ, ΑΓΜΗΔ, κλπ.) 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 
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Γηάγξακκα 2. Ρνή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αξρηθή εηδνπνίεζε - αλαγγειία. 

 

 

 

 

 

6.4 Επικοινωνίεσ 

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

θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

δαζηθψλ 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 θνξείο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

δίθηπα αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπο.  

Ζ 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. 

Ζ 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). 

 

6.5 Κινητοποίηςη  

Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ απνθαζίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π, ζχκθσλα κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Π. 

Οη θνξείο πνπ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ή ην νηθείν 

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ.Κ.Δ.) ηνπ Π.. γηα ηελ εθδήισζε δαζηθήο 

ππξθαγηάο ζε πεξηνρή επζχλεο ηνπο, θηλεηνπνηνχλ ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ θαη ηα 

κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

πνπ αθνξνχλ: 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

54/124 

 

 ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ηελ θχξηα επζχλε ηνπ 

νπνίνπ έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, (Γηάγξακκα 3) 

 ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άκεζεο/βξαρείαο απνθαηάζηαζεο απφ 

θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο) (Γηάγξακκα 4)  

Ννείηαη φηη ην επίπεδν θιηκάθσζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηνπ εκπιεθνκέλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη κέζσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ απηφ απαηηεζεί, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Κξηηήξηα θιηκάθσζεο ζεσξνχληαη: 

 ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν ιφγσ 

αλεπάξθεηαο δηαηηζέκελσλ πφξσλ  

 ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο 

 ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο) 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θιηκάθσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ θάζε θνξέα δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε γεληθφηεξε θιηκάθσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ε νπνία νξίδεηαη ζην Ν.3013/2002, αξζ. 2) θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

55/124 

 

ΕΡΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 
Ρ.Σ. 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΜ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

ΔΗΜΟΣ 
Γραφείο 

Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

       
      ΡΕΚΕ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ 

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΟΜΗ 
ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΡΙΧ 

ΓΔ/ΚΔΠΗΥ 

ΓΔΝ/ΚΔΠΗΥ 

ΓΔΑ/ΚΔΠΗΥ 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ 

ΑΜΟΔΙΑ 
ΔΑΣΙΚΗ 

ΥΡΗΕΣΙΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
ΚΕΝΤΟ 

ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΡΟΙ ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΦΟΕΙΣ 
ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΚΑΒ 

ΤΟΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΧΗ 

(Μόνο ςε περιπτϊςεισ 
τοπικισ αρμοδιότθτασ 

Λ.Σ) ι ςυνδρομισ 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΡΙΧ 

ΑΔΜΗΕ 
ΚΕΝΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Τμιμα Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

ΕΛ.ΑΣ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΝΣΗ ΝΟΜΟΥ 

ΣΚΕΔ/ΕΣΚΕ 

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΔΟΜΗ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

ΔΗΜΟΙ 
Γραφείο 

Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ 

ΚΕΝΤΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ 

 199 ΣΕΚΥΡΣ / ΕΣΚΕ 

 ΕΛ.ΑΣ/ΕΣΚΕΔΙΚ 

 Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ / ΚΕΡΙΧ 

 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΧ 

 EKAB 

ΛΟΙΡΟΙ ΚΑΤΑ 
ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΦΟΕΙΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 (ΔΕΔΔΗΕ,  κλπ) 

 

ΣΟΡΡ 

 

ΣΤΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

 

Γηάγξακκα 3. Ρνή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 4. Ρνή πιεξνθνξηψλ θηλεηνπνίεζεο θνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ 

δαζηθέο ππξθαγηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο). 
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6.5.1 Κινητοποίηςη ςε τοπικό επίπεδο 

Οη θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, κεηά ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο 

θηλεηνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Π.. 

Δλεκεξψλνληαη γηα άιια ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ή 

θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο θαη θηλεηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα γηα ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε πνιηηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε επαθή, ή εληφο ηνπ θιεγφκελνπ ρψξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα 

δηαηξέρεη άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν πνπ απαηηεί ηελ παξνρή βνήζεηαο. 

Πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηεο 

θαηαζηξνθήο, θιηκαθψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο 

ησλ ζπκβάλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη αηηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΚΔ ηελ ελίζρπζε ησλ 

δπλάκεψλ ηνπο κε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ Π.., θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ απφ άιινπο θνξείο (ΔΛ.Α., ΔΚΑΒ, ΟΣΑ, θιπ). 

Όηαλ ζηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πεξηέιζεη ε πιεξνθνξία γηα ηελ έλαξμε 

δαζηθήο ππξθαγηάο, θαη θξίλεηαη απφ απηήλ σο θξίζηκν πεξηζηαηηθφ, ελεκεξψλεηαη 

ακέζσο ε νηθεία Γαζηθή Τπεξεζία γηα ηελ επηηφπηα ζπλδξνκή ηεο κε αξκφδην 

εθπξφζσπφ ηεο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο, 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηεο. 

Δλ ζπλερεία, αλαιφγσο ηεο πνξείαο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, 

ελεκεξψλνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο Απνθεληξσκέλα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ θαη εηζεγνχληαη ηελ 

δξνκνιφγεζε δξάζεσλ απφ ηνπο αλσηέξσ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη 

ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηνλ θίλδπλν ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, φπσο πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο 

απνκάθξπλζεο πνιηηψλ, εθθέλσζε θαηαζθελψζεσλ, θιπ. 

Ζ νηθεία Γαζηθή Τπεξεζία, φηαλ ελεκεξσζεί γηα έλαξμε δαζηθήο ππξθαγηάο, ε νπνία 

έρεη θξηζεί απφ ηελ αληίζηνηρε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία σο θξίζηκν πεξηζηαηηθφ, 

ακέζσο ζπλδξάκεη επηηφπηα κε αξκφδην εθπξφζσπφ ηεο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

επηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζήο ηεο, ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελφ ηνπ. 

Δπίζεο, ε νηθεία Γαζηθή Τπεξεζία φηαλ ελεκεξσζεί γηα έλαξμε δαζηθήο ππξθαγηάο απφ 

ηνλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ & Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπ.ΔΝ. ζην 

Δ..Κ.Δ., ακέζσο ζηέιλεη θιηκάθην επί ηφπνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη άκεζα ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ άπηνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ (βιάζηεζε, αλάγιπθν, 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Ο εθπξφζσπνο ηεο νηθείαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο παξεπξίζθεηαη ζε έλα ζπκβάλ 

δαζηθήο ππξθαγηάο, έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ 

δπλάκεσλ θαηαζηνιήο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην νδηθφ δαζηθφ δίθηπν, ην 

αλάγιπθν, ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ππάξρνπζαο δαζηθήο βιάζηεζεο ζηε θσηηά, ηηο πηζαλέο 

ζέζεηο φπνπ κπνξνχλ λα δηαλνηρηνχλ δψλεο κε κεραληθνχο ηξφπνπο θαη κε φηη άιιν 

ζηνηρείν κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο 

ηεο. 

Οη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην νηθείν 

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ.Κ.Δ.) ηνπ Π.. γηα ηελ εθδήισζε δαζηθήο 

ππξθαγηάο ζε πεξηνρή επζχλεο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ 
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ηνπο, θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο 

πξνο απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηφζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή φζν θαη 

επξχηεξα, εθηξνπή ξνήο θπθινθνξίαο ησλ ινηπψλ νρεκάησλ πξνο απνθπγή 

εγθισβηζκνχ ηνπο ζηελ ππξθαγηά, θαζψο θαη κέηξσλ δηεπθφιπλζεο ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή 

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξνρσξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηάμεο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ πιεγείζα πεξηνρή, θαζψο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ε επηπξφζζεηε 

ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ θαη αλ παξαζηεί αλάγθε, δχλαηαη λα 

ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ηξαπκαηηψλ ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο.  

Δπηπιένλ, νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

νξγαλσκέλεο/πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ, φηαλ ην κέηξν απηφ απνθαζηζηεί. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ.Κ.Δ.) ηνπ Π.. γηα ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, θαη θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο θαηά ηφπνπο 

δηνηθήζεηο ηνπ Π.., ηεο ΔΛ.Α. θαη ηνπ Λ/ΔΛΑΚΣ, γηα ηελ απνζηνιή αζζελνθφξσλ 

θαη θηλεηψλ κνλάδσλ ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο, θαζψο θαη ηελ παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ ηπρφλ ηξαπκαηηψλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ελεξγνπνηεί, φηαλ απηφ απαηηεζεί, ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ (Ο.ΓΗ.Κ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο, ε νπνία ζπληνλίδεη 

επηηειηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηά ηφπνπο δπλάκεσλ ηνπ ΔΚΑΒ 

(παξαξηήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ, Δηδηθφ Σκήκα Ηαηξηθήο Καηαζηξνθψλ (ΔΣΗΚ) ηνπ ΔΚΑΒ, 

θιπ). 

ε πεξηπηψζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο, ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ 

επηθνηλσλεί κε ην ΔΚΑΒ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ηνπο θαη ηηο 

επεξεαδφκελεο πεξηνρέο. Δλ ζπλερεία, ην ΔΚΑΒ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά, 

πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ θαη εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Δπίζεο ην ΔΚΑΒ, κεηά ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ 

γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα 

πγεία. Δηδηθφηεξα θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ 

Σνκέα Τγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή πεξηζηαηηθψλ πγείαο, θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθψλ ζε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε απφ θιηκάθηα ηνπ ΔΟΓΤ, 

έιεγρνη Γεκφζηαο Τγείαο (Ύδαηνο, Τγηεηλήο ρψξνπ θχιαμεο ηξνθίκσλ), ςπρνθνηλσληθή 

ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ, θιπ. (Ν.3370/05, ΦΔΚ 

176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΔΚ 25/Α΄/2007). 

Οη δηνηθήζεηο ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή φπνπ εμειίζζεηαη ε δαζηθή 

ππξθαγηά βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο νηθείεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β., ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ πγείαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
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βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ απμεκέλν αξηζκφ πξνζέιεπζεο 

αζζελψλ/ηξαπκαηηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Οη θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην νηθείν 

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔ.Κ.Δ.) ηνπ Π.. γηα ηελ εθδήισζε δαζηθήο 

ππξθαγηάο, πινπνηνχλ ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο κέηξα αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο 

επξχηεξεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο, ζε πεξηπηψζεηο πδξνιεςίαο απφ ππξνζβεζηηθά 

αεξνζθάθε θαη ζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηα πισηά κέζα ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ γηα παξνρή 

βνήζεηαο ζηα αεξνζθάθε εθφζνλ απαηηεζεί. Δπίζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απφ ζαιάζζεο κεηαθνξά κε πισηά κέζα ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ (ΔΛ.Α., Π, Δ.Κ.Α.Β., θιπ) ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη πιηθψλ θαη κέζσλ γηα ηελ πεξίζαιςε πιεγέλησλ, φηαλ 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

Δπίζεο, ην Λ-ΔΛΑΚΣ ππνζηεξίδεη κε πισηά κέζα πνπ δηαζέηεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη, ηηο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Π., ή δξάζεηο 

νξγαλσκέλεο/πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ, φηαλ ην κέηξν απηφ απνθαζηζηεί. 

Σέινο, ζπληνλίδνπλ δξάζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (ζαιάζζηνο ρψξνο, αηγηαιφο θαη παξαιία 

– αξζ. 26 ηνπ Ν.4597/2019), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο 

ζρέδηα. 

Οη Γήκαξρνη, κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην νηθείν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 

ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη 

ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγήζνπλ δξάζεηο φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.4 θαη 3.5 ηνπ παξφληνο. 

Δπίζεο νη Γήκαξρνη, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, δχλαηαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπγθαινχλ ηα 

πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα (.Σ.Ο.) κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ ζε δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζε δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.4 θαη 3.5 ηνπ 

παξφληνο. 

Οη Πεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη Πεξηθεξεηάξρεο, κεηά ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ νηθεία Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθδήισζε 

δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γ/λζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγήζνπλ δξάζεηο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. 

Οη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη νηθείνη Πεξηθεξεηάξρεο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε 

γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηνλ εθάζηνηε 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ 

επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, δχλαηαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο λα ζπγθαινχλ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (.Ο.Π.Π.) 

ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ 
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πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. 

Ννείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο 

θαη απεγθισβηζκνχ, φπσο θαη ε δηάζεζε πδξνθφξσλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, 

θιπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο απφ ην Π.  

Οη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη κνπζείσλ εληφο 

δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ απηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ 

αλακελφκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Π ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη εθφζνλ απηά βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, εθθελψλνπλ άκεζα ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν απφ ηνπο επηζθέπηεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ππξνπξνζηαζίαο θαη 

εθθέλσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζέκαηα άκεζεο πξνζσξηλήο θχιαμεο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ θαη ησλ εθζεκάησλ, 

νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ απηψλ δχλαηαη λα αηηεζνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ θαηά 

ηφπνπο αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 

Οη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ εμνρψλ - θαηαζθελψζεσλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ 

εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ απηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία 

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη εθφζνλ απηά βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, εθαξκφδνπλ ηα ζρέδηα εθθέλσζεο ησλ 

θαηαζθελσηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

Οη πληνληζηέο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ελεκεξψλνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή επζχλεο 

ηνπο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη θηλεηνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ, εθφζνλ ηνχην θξηζεί απαξαίηεην.  

 
6.5.2 Κινητοποίηςη ςε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ θπζηθή εγεζία 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ή ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο πνπ 

εθδειψλνληαη θαη ηελ πνξεία εμέιημήο ηνπο, επηθνηλσλεί κε ηνπο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηνπο Γεκάξρνπο θαη ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο θαη ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Τθππνπξγφ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

Δλ ζπλερεία, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαιφγσο ηεο πνξείαο 

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο 

Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο, 

Γήκαξρνο) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

άκεζεο/βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη παξνρήο ζπλδξνκήο ζην έξγν 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θξίλεηαη απφ ην Π.. φηη ην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε εζληθφ επίπεδν 
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δελ επαξθνχλ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα 

ηνπ Π, δξνκνινγεί ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο δηεζλνχο ζπλδξνκήο γηα ηελ παξνρή 

βνήζεηαο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή απφ άιιεο ρψξεο, 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ή κέζσ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ. 

Ζ Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ ππνζηεξίδεη 

άκεζα ην έξγν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ Τθππνπξγνχ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, θαζψο θαη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ή θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

ηνλ αλσηέξσ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θεληξηθφ ξφιν έρνπλ ηα Κέληξα 

Δπηρεηξήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν (ΔΛ.Α./ΔΚΔΓΗΚ, 

199 ΔΚΤΠ/ΔΚΔ, ΚΔΠΠ/ΔΚΔ, ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ, ΔΚΑΒ, θιπ), ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θαηά ηφπνπο 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο 

εγεζίαο ηνπ θνξέα ηνπο. Σα αλσηέξσ Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ παξαθνινπζνχλ ηελ 

εθαξκνγή δξάζεσλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπο, 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ θπζηθή θαη πνιηηηθή ηνπο εγεζία θαη κε εληνιή ηνπο 

δξνκνινγνχλ θαη ζπληνλίδνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηα ινηπά Κέληξα 

Δπηρεηξήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, θαζψο θαη κε ηηο 

αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζηηο πεξηνρέο φπνπ εμειίζζεηαη ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν θαη ππνζηεξίδεη ην έξγν 

ησλ Γεκάξρσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ Αξκφδησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, πνπ 

ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη νηθείνη 

Πεξηθεξεηάξρεο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ηελ θχξηα επζχλε ηνπ νπνίνπ έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε ηε δηάζεζε κέζσλ απφ άιινπο θνξείο ή 

ππεξεζίεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ 

Καηαζηξνθψλ (Γ.Γ.Α.Δ.Φ.Κ.) ελεκεξψλεηαη απφ ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ γηα δαζηθέο 

ππξθαγηέο κε επηπηψζεηο ζε πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη νηθηζκνχο, επηθνηλσλεί κε 

ηνπο αξκφδηνπο ζπλδέζκνπο, ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο) ζρεηηθά κε 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε θηήξηα θαη θηλεηνπνηεί ην δπλακηθφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα βιάβεο ζε θηίξηα πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη κε εληνιή ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνδνκψλ κεηαβαίλνπλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή θιηκάθηα ηεο Γ.Γ.Α.Δ.Φ.Κ 

γηα έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δαζηθνί ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Γαζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ζην Δ..Κ.Δ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ζπληνλίδνπλ 

ηηο Απνθεληξσκέλεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζπιιέγνπλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πεδίνπ γηα ηα ελ εμειίμεη ζπκβάληα θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ. ή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ (πληνληζηηθνχ 

Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο, Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). Οη 

ζπκκεηέρνληεο δαζηθνί ππάιιεινη ζηε ζηειέρσζε ηνπ Δ..Κ.Δ., είλαη ππνρξεσκέλνη, ζε 
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πεξηπηψζεηο θξίζηκσλ ζπκβάλησλ, λα ελεκεξψλνπλ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Γαζψλ & 

Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.ΔΝ., θαζψο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνζηαζίαο Γαζψλ ή ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Σν ΔΚΑΒ έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκφζηα πγεία κεηά ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Σνκέα Τγείαο, 

θηλεηνπνηεί ην Δηδηθφ Σκήκα Ηαηξηθήο Καηαζηξνθψλ (ΔΣΗΚ) ηνπ ΔΚΑΒ εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, θαη ζπληνλίδεη ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο γηα ηελ ππνδνρή 

ηξαπκαηηψλ/αζζελψλ, ηελ θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), θιπ. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θηλεηνπνηεί ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ κεηαμχ ησλ 

ηξαπκαηηψλ ππάξρνπλ αιινδαπνί πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη Πξεζβείεο 

ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ. Σν ΤΠΔΞ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ ή 

απεπζείαο κε ην EKAB, ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πξναλαθξηηηθή αξρή (Π.., 

ΔΛ.Α.) ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ηξαπκαηηθψλ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ππάξρνπλ 

ζαλφληεο αιινδαπνί πνιίηεο, ην ΤΠΔΞ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δηδηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ 

ηεο ΓΓΠΠ, αλεμάξηεηα αλ απηφ έρεη ελεξγνπνηεζεί ή φρη. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε ηαπηνπνίεζε 

ηξαπκαηηψλ θαη ζαλφλησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηεο πξναλαθξηηηθήο αξρήο (Π.., ΔΛ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Ηαηξνδηθαζηηθέο Τπεξεζίεο. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

ηξαπκαηηψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη νη ηαηξηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο λνζειεχνληαη, 

απνηεινχλ επζχλε ηνπ ΔΚΑΒ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ. 

 

6.6 Επιχειρήςεισ Ζρευνασ, Διάςωςησ 

Οη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο δξνκνινγνχληαη άκεζα κφιηο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

επαθή, ή εληφο ηνπ θιεγφκελνπ ρψξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα δηαηξέρεη άκεζν 

θαη δηαξθή θίλδπλν πνπ απαηηεί ηελ παξνρή βνήζεηαο, δηαβηβαζηνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηεο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ππνρξέσζε, φισλ 

ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζρεηηθέο πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, λα 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ αξκφδηα θαηά ηφπνπο Τπεξεζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, 

ην νπνίν είλαη ζεζκηθά αξκφδην γηα έξεπλα θαη δηάζσζε ζην ρεξζαίν ρψξν (Ν. 

3512/2006, ΦΔΚ 258/Α΄/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4249/2014 – ΦΔΚ 

73/Α’/2014). 

Ο επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο αμηνινγεί ηηο 

ζρεηηθέο κε έξεπλα θαη δηάζσζε πιεξνθνξίεο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

ηνπ γηα ηελ άκεζε κεηάβαζή ηνπο ζηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ. χκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ πξνβαίλεη ζε ηεξάξρεζε ησλ 

ζπκβάλησλ θαη ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηίζεηαη 

αμησκαηηθφο ηνπ Π, ν νπνίνο αμηνινγψληαο ηελ θαηάζηαζε απφ ηνλ ηφπν ηεο 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

62/124 

 

θαηαζηξνθήο δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, 

νθείινπλ λα ηα εμεηάδνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη αξκφδηνη θνξείο. 

Ζ παξνρή πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη κεηαθνξάο δηαζσζέλησλ ηξαπκαηηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πγεηνλνκηθά θέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΚΑΒ (Ν. 

1579/85, ΦΔΚ 217/Α΄/1985).  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο αθνξνχλ πνιίηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε επαθή, ή εληφο ηνπ θιεγφκελνπ ρψξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα 

δηαηξέρεη άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν θαη απαηηεί ηελ άκεζε παξνρή βνήζεηαο ψζηε λα 

κελ ππάξμνπλ απψιεηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο 

απνκάθξπλζεο πνιηηψλ πνπ αθνξά πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμ αηηίαο ηεο 

παξακνλήο ηνπο πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη κηα δαζηθή ππξθαγηά, ή ζε 

θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ πνξεία εμέιημήο ηεο θαη ν θίλδπλνο παξακνλήο ηνπο ζε 

νηθηζκνχο, ηκήκαηα πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο 

αζθαιή ρψξν. 

Καηά ζπλέπεηα, ε δηάζσζε είλαη δξάζε ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο 

νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, ζε 

επαθή, ή εληφο ηεο θιεγφκελεο δψλεο κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, ελψ ε δξάζε ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο θαη έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ. 

Σέινο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (ζαιάζζηνο ρψξνο, αηγηαιφο θαη παξαιία) 

αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. 

 

6.7 Ζλεγχοσ και Καταςτολή Επαγόμενων Φαινομζνων 

Ζ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θαηαζηξνθέο, φπσο 

ππξθαγηέο ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.  

Ζ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ απφ ηε δαζηθή ππξθαγηά 

θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη θαηαζηνιή ηνπο, δχλαηαη λα πξνεγείηαη ή λα 

επηηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο ινηπέο δξάζεηο δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο. 

ην ζηάδην απηφ, εθφζνλ νη επαγφκελεο απφ ηε δαζηθή ππξθαγηά θαηαζηξνθέο 

εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα 

εηδηθφηεξα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηεζεί (ρέδηα Αληηκεηψπηζεο 

Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο - ΑΣΑΜΔ, θιπ).  

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επαγφκελσλ θπζηθψλ ή 

ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο (ΔΛ.Α., Πεξηθέξεηεο, 

Γήκνπο, 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 ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 
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6.8 Άμεςη παροχή βοήθειασ και υποςτήριξη των πληγζντων 

Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημε ησλ πιεγέλησλ ηα πξψηα 24-σξα κεηά ηελ 

εθδήισζή δαζηθήο ππξθαγηάο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο είλαη δξάζεηο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο κε βαξχλνπζα ζεκαζία θαη δξνκνινγνχληαη αξρηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ 

ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο κε ηελ ζπλδξνκή ησλ νηθείσλ 

Πεξηθεξεηαξρψλ/Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο ξφινπ σο 

Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη 

ππνζηεξίδνληαη άκεζα απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, κε βάζε ην κέγεζνο ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ.  

Οη αλσηέξσ δξάζεηο άκεζεο παξνρήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ησλ πιεγέλησλ 

ζπλδένληαη πξσηίζησο κε ηελ εμαζθάιηζε άκεζεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ πνιηηψλ 

πνπ ε θαηνηθία ηνπο έρεη πιεγεί απφ ηε δαζηθή ππξθαγηά θαη ρξεηάδνληαη άκεζε 

πξνζσξηλή θηινμελία, θαζψο θαη κε ηελ κεηαθνξά θαη θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξνζσξηλά απνκαθξπλζεί απφ πεξηνρή πνπ 

ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή, γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ 

Ν.3613/2007. 

Οη δξάζεηο απηέο θαηά θχξην ιφγν απαηηνχλ ηε ζπλέξγεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ εκπιέθνληαη, βάζεη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ κέζσλ πνπ άκεζα δηαζέηνπλ. 

 

6.9 Λήψη μζτρων διαςφάλιςησ τησ Δημόςιασ Τγείασ ςε περιπτϊςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε 

πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη 

εθδψζεη ηελ Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ. 56070/29-07-2019 Δγθχθιην κε ζέκα «Λήςε κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο νη 

ππξθαγηέο» (ΑΓΑ: 7ΕΒΓ465ΦΤΟ-ΔΑΥ). 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ νη ΟΣΑ θαη νη θνξείο χδξεπζεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή 

πγηεηλνχ πφζηκνπ λεξνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη άιισλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ, ζα πξέπεη λα δηελεξγήζνπλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο (γεψηξεζε ή πεγή πδξνιεςίαο, δεμακελέο, 

εγθαηαζηάζεηο, δίθηπν δηαλνκήο) θαη απνρέηεπζεο. 

 

6.10 Αποκλιμάκωςη  

Ζ 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, 

πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) ηα νπνία έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ Πνιηηηθήο 
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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. 

 

6.11 Ενημζρωςη κοινοφ ςχετικά με θζματα που αφοροφν τον ζλεγχο και την καταςτολή των 

δαςικϊν πυρκαγιϊν, καθϊσ και επιχειρήςεων ζρευνασ και διάςωςησ. 

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Π.. 

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(ζαιάζζηνο ρψξνο, αηγηαιφο θαη παξαιία), απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ-

ΔΛΑΚΣ. 

 

6.12 Ενημζρωςη κοινοφ για δράςεισ που δρομολογοφνται για την αντιμετϊπιςη εκτάκτων αναγκϊν 

και την άμεςη/βραχεία διαχείριςη των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

Ζ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, κε ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνπ 

Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) (αξζ. 5, Ν. 

3013/2002), εθφζνλ ηνχην ζπγθιεζεί. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε - βξαρεία απνθαηάζηαζε), 

απνηεινχλ επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ή ηνπ αξκφδηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη νηθείνη Πεξηθεξεηάξρεο, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα 

ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

Γήκσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε - βξαρεία απνθαηάζηαζε), 

απνηεινχλ επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (έθζεζε ζε πξντφληα 

θαχζεο, θιπ), θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ (αξηζκφο ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ, θιπ) απνηεινχλ επζχλε ηνπ ΔΚΑΒ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθήο Δηνηκφηεηαο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ 

Γεκφζηαο Τγείαο (Γ4) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Ζ ηαπηνπνίεζε ηξαπκαηηψλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ, 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο πξναλαθξηηηθήο αξρήο (Π.., 

ΔΛ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΑΒ. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

ηξαπκαηηψλ, θαζψο ν αξηζκφο θαη νη ηαηξηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο λνζειεχνληαη, 

απνηεινχλ επζχλε ηνπ ΔΚΑΒ. 

Ζ ηαπηνπνίεζε ζαλφλησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ, 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο πξναλαθξηηηθήο αξρήο (Π.., 

ΔΛ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηαηξνδηθαζηηθέο Τπεξεζίεο. 
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ε πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ κεηαμχ ησλ 

ηξαπκαηηψλ ή ησλ ζαλφλησλ ππάξρνπλ αιινδαπνί πνιίηεο, νη Πξεζβείεο ησλ 

αιινδαπψλ πνιηηψλ ελεκεξψλνληαη απφ ην ΤΠ.ΔΞ. 
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ΜΔΡΟ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΟΛΗΣΩΝ 

ΛΟΓΩ ΓΑΗΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3013/2002, ζην ζθνπφ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο.  

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ 

ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.  

ηα πιαίζηα απηά εθδφζεθε ην άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

Σν 2014, κεηά απφ ζεηξά εηψλ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, θξίζεθε αλαγθαία ε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007 βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο 

ΓΓΠΠ ηνπ 2011, νη νπνίεο ήδε είραλ ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο πνπ είραλ επέιζεη ζηηο 

λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 (Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο). 

πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά φηη: 

 Η ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί επζχλε ησλ θαηά 

ηφπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Όηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν, ε 

απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη 

ζρεηηθψο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε.  

 Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ' θαη 

δ' ηνπ λ. 3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή απφ ην Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη 

Γεκάξρνπο. 

 Η ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ 

επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 4ζη΄ ηνπ Ν.4662/2020, φηαλ ε εμειηζζφκελε ή 

επηθείκελε θαηαζηξνθηθή δαζηθή ππξθαγηά κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλαλ (1) 

Γήκν, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε (ν νπνίνο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν ρσξηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε) θαη εθηειείηαη ππφ 

ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνπ νηθείνπ ρσξηθνχ Αληηπεξηθεξεηάξρε) θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο. 

Γειαδή, φηαλ ε δαζηθή ππξθαγηά εμειίζζεηαη ή εθηηκάηαη φηη ζα εμειηρζεί ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ Γήκσλ θαη απεηινχληαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, 

ε απφθαζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιακβάλεηαη απφ 

ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νηθείν ρσξηθφ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε).  

Γεδνκέλνπ φηη ε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο αλήθεη ζηνλ 

εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε 

ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, φηαλ ε δαζηθή ππξθαγηά 

εμειίζζεηαη ή εθηηκάηαη φηη ζα εμειηρζεί ζηα δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ 
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Γήκσλ θαη απεηινχληαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε εηζήγεζε γηα ηελ νξγαλσκέλε 

πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Γεκάξρσλ 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν Πεξηθεξεηάξρεο (ή ν νηθείνο ρσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) 

θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρψξν), ζηνλ νπνίνλ νθείινπλ λα 

πξνζέιζνπλ νη αξκφδηνη Γήκαξρνη (ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζεί ε δξάζε 

ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ) θαη νη επηθεθαιήο ησλ 

θνξέσλ πνπ θχξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, ππεχζπλνη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα 

απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, 

ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ 

δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε γηα νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε. 

 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Ζ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε) θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηφ εθαξκφδεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκήκαηα 

πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν 

κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή ρψξν 

 Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε, 

απφ ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο εμ αηηίαο ηεο 

ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, θαζψο θαη απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ ζε παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, θαχηξεο, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα.
7
 

πλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ 

εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ 

θηλδχλνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο ππάξρεη εκπινθή 

θαη θαχζε θαη άιισλ εηδψλ θαχζηκεο χιεο, πέξαλ ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, φπσο 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, απνξξηκκάησλ, θιπ, ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο θαχζηκεο χιεο. 

 Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα 

ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο.  

 Αξκφδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο ησλ 

πνιηηψλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν 

νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ. ηα πιαίζηα 

                                                 
7 ρεηηθή είλαη θαη ε Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, φπσο νη ππξθαγηέο» (Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ. 56070/29-07-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ΑΓΑ: 7ΕΒΓ465ΦΤΟ-ΔΑΥ) 
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απηά θαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο
8
, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη 

επαθξηβψο ζην αξκφδην φξγαλν (Γήκαξρνο, θιπ) ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

πινπνηεζεί ε δξάζε. 

 Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ 

εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε δξάζε απηή εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο - απψιεηεο 

θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρψξν, έρεη 

ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Ν3511/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη 

ηνπ άξζ. 63 ηνπ Ν.4249/2014 θαη ηζρχεη).  

 Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

απεγθισβηζκνχ θαη δηάζσζεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε νη 

πνιίηεο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμ αηηίαο ηεο παξακνλήο ηνπο πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ 

εμειίζζεηαη κηα δαζηθή ππξθαγηά, ή ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ πνξεία εμέιημήο ηεο, 

ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζε επαθή, ή εληφο ηνπ θιεγφκελνπ 

ρψξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα δηαηξέρεη άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν πνπ απαηηεί 

ηελ παξνρή βνήζεηαο, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ απψιεηεο. 

 Οη ρψξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξχλνληαη κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα απνθιείνπλ ην ελδερφκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ή ηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 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 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θιπ) ηα 

νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ 

θαηά ηφπνπο Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Ν.4150/2013 ΦΔΚ 

102/Α΄/2013 θαη ΠΓ 13/2018, ΦΔΚ 26/Α΄/2018). 

 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4249/2014 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο 

πξνιεπηηθήο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη 

ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ 

θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή δηέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο (Ννζειεπηηθά 

Ηδξχκαηα, Παηδηθέο Δμνρέο – Καηαζθελψζεηο, Ηεξέο Μνλέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθάιεηαο, 

Γνκέο Πξνζσξηλήο Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ, Καηαζθελψζεηο, ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιήςε ηεο απφθαζεο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιακβάλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηνπ Π ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ 

                                                 
8 Χο ζπκπεξηθνξά  κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαθιέγεηαη ε θαχζηκε θπηηθή πιε, ην πψο αλαπηχζζνληαη νη 

θιφγεο θαη ην πψο εμαπιψλεηαη επεξεαδφκελε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ παξαγφλησλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
κέζα ζην νπνίν εμειίζζεηαη θαη ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα  ηξνπνπνηεί  θαηά ηελ εμέιημήο ηεο. ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πάλσ ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε δαζηθή ππξθαγηά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαζέζηκεο θαχζηκεο θπηηθήο χιεο, θαζψο θαη νη επηθξαηνχζεο θαη νη αλακελφκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ππξνπξνζηαζίαο θαη εθθέλσζήο 

ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ 

απηψλ, νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ αλακελφκελε 

πνξεία εμέιημεο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ θαη εθφζνλ απηνί βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, απνκαθξχλνπλ 

πξνιεπηηθά απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπο επηζθέπηεο, βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ. 

Ννείηαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλσηέξσ ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζην νηθείν 

Γήκαξρν, φπσο επίζεο θαη ζηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ 

ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ πιεπξάο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

7.1 Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για τη λήψη απόφαςησ 

Ο κφλνο αξκφδηνο λα εηζεγεζεί ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, έρνληαο ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε 

ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβψο 

ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, κε βάζε ηελ αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. 

Ο Γήκαξρνο, έρνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εηζήγεζε, θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν 

ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρψξν), ζηνλ νπνίνλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο 

ησλ θνξέσλ πνπ θχξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, ππεχζπλνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα 

απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, 

ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε γηα 

νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε.  

Δλ ζπλερεία ν Γήκαξρνο, πιαηζησκέλνο απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζε, πξέπεη εγθαίξσο λα εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη ηα 

εμήο: 
 Τνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ή βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή απηή γηα δηαθφξνπο ιφγνπο (παξαζεξηζηέο, θιπ). Η απνκάθξπλζε, κε βάζε ηνλ θίλδπλν, 

ελδερνκέλσο λα κελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, αιιά κέξνο απηψλ (άηνκα παηδηθήο ή ηξίηεο 

ειηθίαο, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, θιπ). 

 Τνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαηά ην ρξφλν πνπ ζα δνζεί ε εληνιή πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Η έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ απνκάθξπλζεο απνηειεί 

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

εμεηαζηεί είλαη θαη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηψλ κε δηθά ηνπο κέζα, απφ θαζνξηζκέλα 

δξνκνιφγηα ζηα νπνία έρεη εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηα 

κέζα Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ή κε ηε ζπλδξνκή κέζσλ άιισλ 
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θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηα νπνία είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

ην πιαίζην απηφ, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ 

νη θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην 

ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία 

δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο 

ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ 

θαηά ηφπνπο Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Ν.4150/2013, ΦΔΚ 

102/Α΄/2013 θαη ΠΓ 13/2018, ΦΔΚ 26/Α΄/2018). ην πιαίζην απηφ, ν Γήκαξρνο 

επηθνηλσλεί κε ηελ νηθεία Ληκεληθή Αξρή γηα ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο πισηψλ κέζσλ. 
 Τνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) γηα ηελ ελ ζπλερεία 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά.  

 Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ πνιηηώλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εληνπηζκνχ θαη 

εηδνπνίεζήο ηνπο (πφξηα–πφξηα, αλαθνηλψζεηο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπηθνχο 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκφο, θιπ). 

 Τε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε φια ηα ελαιιαθηηθά δξνκνιφγηα 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ εθηηκψκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ.  

Ζ δπλαηφηεηα απηή αθνξά δξνκνιφγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη απφ ηα ίδηα κέζα πνπ ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξχλνληαη κεηά ηε ιήςε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Ννείηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξελνρινχλ ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θαζψο 

θαη νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπεχδνπλ λα εληζρχζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο θαη 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (πδξνθφξεο, αζζελνθφξα ΔΚΑΒ, θιπ).  
 Τε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε 

ηεο δξάζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

 Τελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξχλνληαη ζε επηιεγκέλνπο αζθαιείο 

ρψξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή (π.ρ. γηα 6 ψξεο) 

κέρξη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν απνκαθξχλνληαη. Η εθηίκεζε απηή αθνξά 

θπξίσο ηνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ή πξνζσξηλά ζηε πεξηνρή.  

 Τε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ θαη δηακέλνπλ κφληκα ή 

πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή. 

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

αξκφδηνη Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ ζηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ επηηξέπεη ε εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ, κπνξνχλ λα ζπγθαινχλ άκεζα 

ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο . Ννείηαη φηη γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζηα ΣΟ ησλ Γήκσλ, κεηέρνπλ θαηά θχξην ιφγν εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή 

απνκάθξπλζε πνιηηψλ. 
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7.2 χζδιο δράςησ  

Οη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνχληαη ζε κηα νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε 

πνιηηψλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 
1. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

έξγνπ, πξνο ηνλ αξκφδην Γήκαξρν. 

2. Άκεζνο θαζνξηζκφο απφ ην Γήκαξρν ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θνξέσλ πνπ θχξηα εκπιέθνληαη 

(ΔΛΑΣ, ΠΣ, ΔΚΑΒ, θιπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελέξγεηα απηή, δελ απνθιείεη ηελ επηηφπνπ ζχγθιεζε 

απφ ην Γήκαξρν, εθφζνλ ε εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ ην επηηξέπεη, ηνπ Σπληνληζηηθνχ Τνπηθνχ 

Οξγάλνπ (ΣΤΟ). 

3. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, απφ ηνλ 

αξκφδην Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, παξ. 5ζη΄ ηνπ Ν.3013/2002 (φπσο απηφ 

ηζρχεη, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαη ηνπ άξζ. 108 ηνπ 

Ν.4249/2014) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (παξάγξαθνο 7.1 ηνπ 

παξόληνο). 

4. Δλεκέξσζε θνηλνχ, φηαλ έρεη ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Η δεκφζηα αλαθνίλσζε 

ηεο απφθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ 

έιαβε ηελ απφθαζε. Η αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : 

 Πνηνο έιαβε ηελ απφθαζε θαη πνηνο έρεη ηελ επζχλε εθηέιεζήο ηεο. 

 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξφπν ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εάλ παξακείλνπλ ζε απηή. 

 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξφπν εάλ ζπληξέρεη ιφγνο γεληθήο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πνιηηψλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα (άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο, ειηθησκέλνη, 

θιπ).  

 Να πξνζδηνξίδεη πνχ θαη πφηε ζα ζπγθεληξσζνχλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) νη πνιίηεο, εθφζνλ 

ρξεηάδνληαη κεηαθνξά, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ καδί 

ηνπο. 

 Να πξνζδηνξίδεη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ. 

 Να θαηνλνκάδεη ηα αζθαιή νδηθά δξνκνιφγηα θαζψο θαη ηπρφλ κνλνδξνκήζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο κε δηθά ηνπο κέζα. 

 Να αλαθέξεη ηελ δηαζέζηκε πξνλνηαθή ππνζηήξημε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

 Να αλαθέξεη νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη. 

εκεηψλεηαη φηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ζα δερηνχλ 

λα αλακεηαδψζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κίαο θαη κνλαδηθήο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνο ην θνηλφ.  

Χζηφζν πέξαλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπηθήο ή παλειιαδηθήο εκβέιεηαο πνπ 

ζα αλακεηαδψζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, ε θχξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζήο 

ηνπ, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν πεξηζζφηεξν ηνλ εληνπηζκφ θαη ελ ζπλερεία ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή (πφξηα–

πφξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρφκελν φρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δπν κεζφδσλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο έρνπλ νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θαη απφ δεκνηηθνχο ππάιιεινπο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ 

παξέρεη ε ελεκέξσζε κε ηηο κεζφδνπο απηέο, είλαη θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαηαγξαθήο 

ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνκαθξπλζνχλ αιιά δελ δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα, ή 

ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαθίλεζε (αζζελείο, άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θιπ). Οη 
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πιεξνθνξίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθφηεξε εθηίκεζε ησλ κέζσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ. 
5. Δθηέιεζε/δξνκνιφγεζε επηκέξνπο ελεξγεηψλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί λα 

αθνινπζήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο, ππφ ην γεληθφ 

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ξχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, 

απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 
6. Τεξκαηηζκφο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά απφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.  

7. Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ, απφ ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο, απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεχεηαη θπξίσο απφ ηελ αλακελφκελε εμέιημε ηεο 

ππξθαγηάο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.  

Οη πνιίηεο θαη ηα φξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη ζαθψο λα θαηαιάβνπλ 

πνηνο απνθαζίδεη ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο, Γήκαξρνο 

ή Πεξηθεξεηάξρεο (ή αξκφδηνο εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) θαη θαη’ επέθηαζε 

έρεη ην γεληθφ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο. 

 

7.3 Ειδικότερεσ δράςεισ 

 Σε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ πνιηηψλ (ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θιπ), ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη κέξηκλα απφ ην Γήκαξρν μελφγισζζεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε θαη ηηο αζθαιείο δηαδξνκέο πνπ 

κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ φζνη ζέινπλ λα απνκαθξπλζνχλ κε ίδηα κέζα. 

 Γηα ηελ κεηαθνξά αιινδαπψλ πνιηηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ίδηα κέζα κεηαθίλεζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπο, γηα ηελ ελ 

ζπλερεία απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ππνζηήξημήο ηνπο. 

 Η νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

πξνηίκεζε εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε ηελ απφθαζε, δειαδή εληφο ηνπ 

Γήκνπ πνπ πιήηηεηαη ή ζε φκνξνπο Γήκνπο ή εληφο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, αλάινγα 

κε ην εάλ ε απφθαζε έρεη ιεθζεί απφ ην Γήκαξρν, ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε) φηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη 

πάλσ απφ έλα Γήκν.  

 Η απαίηεζε απηή, εθ φζνλ είλαη εθηθηή, απνβιέπεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο - πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ φηη δχλαηαη λα δξνκνινγείηαη απφ ην ίδην ηνπηθφ 

φξγαλν πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Τν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε απφθαζε έρεη ιεθζεί απφ ηνλ Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ή ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο ηνπο εθηεινχληαη απφ ηα 

αλσηέξσ φξγαλα, Γήκαξρν ή Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε). 

 Γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο- θαηαζθελψζεηο ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ κεηαθίλεζε θαηαζθελσηψλ 

θαη πξνζσπηθνχ πνπ επξίζθνληαη θαη δηαβηνχλ εληφο ησλ ππνδνκψλ ηνπο (εθθέλσζε θαη κεηαθνξά 

ησλ θαηαζθελσηψλ ζε αζθαιέο ζεκείν) ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηα ζρέδηα εθθέλσζήο ηνπο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ – θαηαζθελψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο α) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο 

ηνπ Υπνπξγείνπ (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΔΚ 368/ηεπρ. Β΄) θαη β) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πξφλνηαο, 

ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (παξ3, αξζ 8 ηεο ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) 
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γηα ηηο θαηαζθελψζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ινηπέο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο παηδηθέο 

εμνρέο – θαηαζθελψζεηο (Γ27/νηθ.10625/345/2-4-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο 

Οηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πξφλνηαο, ηνπ Υπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο). 

Όπσο αλαθέξεηαη αθνινχζσο (παξάγξαθνο 11.5 ηνπ παξφληνο) ηα αλσηέξσ ζρέδηα νη 

δηνηθήζεηο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ – θαηαζθελψζεσλ νθείινπλ λα ηα θνηλνπνηνχλ ζηηο 

νηθείεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηεο ΔΛ.Α. ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ Γήκσλ, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε ιήςε ηνπ αλσηέξνπ κέηξνπ. 

 

7.4 Μνημόνια ενεργειϊν για την υλοποίηςη τησ δράςησ τησ οργανωμζνησ προληπτικήσ 

απομάκρυνςησ πολιτϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν 

Σα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζπληάζζνπλ κλεκφλην ελεξγεηψλ 

(Παξάξηεκα Β2 ηνπ παξφληνο) ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο 

απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. ην κλεκφλην απηφ αλαθέξνληαη: 

Α) νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απφ ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ νξγαλσκέλε 

πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο παξ. 7.1 ηνπ 

παξφληνο 

Β) νη δξάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

πινπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7.2 ηνπ παξφληνο 

Γ) ηα επηρεηξεζηαθά έηνηκα κέζα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηα κέζα πνπ δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ν 

Γήκνο κέζσ ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο 

Γ) νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε επηκέξνπο δξάζεσλ, 

κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο 

 

Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, αληίγξαθφ ηνπ ζα θνηλνπνηεζεί, 

απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Γήκαξρν, θαζψο θαη ζηα ινηπά 

φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ 
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ΜΔΡΟ 8. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & ΔΞΔΛΗΞΖ ΥΔΓΗΟΤ 

 

8.1 Εκπαίδευςη 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη δπλαηή κέζσ ζρεηηθψλ 

εθπαηδεχζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηνλ Γήκν κε ηελ ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο 

ΓΓΠΠ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 

8.2 Ζλεγχοσ χεδίου - Αςκήςεισ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ 

ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/2003 «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». 

Γηα ην ζθνπφ απηή ε Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο 

ΓΓΠΠ έρεη εθδψζεη επηθαηξνπνηεκέλεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηνλ ρεδηαζκφ θαη 

ηε Γηεμαγσγή Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» κε ην 532/23-01-2020 έγγξαθφ ηεο κε 

ΑΓΑ: ΧΔ2Φ46ΜΣΛΒ-Γ95 

 

8.2.1 Διενζργεια Αςκήςεων Πολιτικήσ Προςταςίασ ςε επίπεδο Δήμων και Περιφερειϊν τησ χϊρασ 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ζπληζηά ηελ πην αζθαιή κέζνδν γηα ηελ ηαθηηθή θαη ζε βάζνο δνθηκαζία, εθπαίδεπζε 

θαη αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο, επάξθεηαο, αιιά θαη ηνπ επηηπρνχο 

ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

άκεζεο/βξαρείαο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

εμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε εληνιή ηνπ 

Γεκάξρνπ, ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ πξνγξακκαηίδεη ζε εηήζηα 

βάζε κηα άζθεζε εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο, βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ.  

Οη αζθήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε ζέκαηα θαηαλνκήο 

ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ, ζην 

πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Σνλίδεηαη φηη ζε αξρηθφ ζηάδην νη αζθήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη κφλν 

ζηελ άζθεζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή 

ηνπο, ρσξίο ηελ εκπινθή άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ (ΔΛ.Α., Π.., ΔΚΑΒ, θιπ). 
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ε δεχηεξν ζηάδην ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αλσηέξσ αζθήζεηο θαη νη ινηπνί 

εκπιεθφκελνη θνξείο ζε επίπεδν Γήκνπ (δηππεξεζηαθή άζθεζε), ζην πιαίζην 

ζπληνληζκνχ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο, γηα πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο 

Ζ Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ δχλαηαη λα 

ζπλδξάκεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ αζθήζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 

8.3 Αναθεϊρηςη & Επικαιροποίηςη χεδίου 

Ζ 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 αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην ρέδην. 

 

Ζ 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 πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην 

• Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ 

• ηνηρεία δεκηνπξγεζέλησλ λέσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη άιισλ) 

 

8.4 Σήρηςη ςτοιχείων ειδικοφ φακζλου καταςτροφήσ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3 ζη΄ ηνπ Ν. 

3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α΄/2002) φπσο ηζρχεη, 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 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».  

ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ θάθειν 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 θνξέσλ θαη 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ 

θαηλνκέλσλ. 
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ην αλσηέξσ πιαίζην, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα 

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

θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην 

αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Με βάζεη ηα αλσηέξσ θαινχληαη νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ-Πεξηθεξεηψλ λα ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ 

θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην ηαρχηεξν 

δπλαηφ. ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
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ΜΔΡΟ 9. ΠΔΡΗΒΟΛΖ-ΔΜΦΑΝΗΖ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Ζ παξνπζία ππαιιήισλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηνλ ηφπν κηαο θαηαζηξνθήο, κε 

πνιηηηθή πεξηβνιή, δελ δειψλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν λα ράλεηαη αξθεηέο θνξέο πνιχηηκνο ρξφλνο κέρξη ηελ 

ηαπηνπνίεζή ηνπο, απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη θπξίσο λα πεξλά απαξαηήξεηε ε 

παξνπζία ηνπο απφ πνιίηεο νη νπνίνη αγλννχλ θαηά θαλφλα εληνιέο ή παξαηλέζεηο ηνπο. 

χκθσλα κε ην 4678/22-11-2004 έγγξαθν ΓΓΠΠ, ηα επηρεηξεζηαθά κπνπθάλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

 

 

Εικόνα 1. Επιχειρθςιακά μπουφάν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 

θαη ηα γηιέθα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο: 

 

Εικόνα 2. Επιχειρθςιακά γιλζκα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 

 

ΜΕΡΟ 9 

 

ΠΕΡΙΒΟΛΘ-

ΕΜΦΑΝΙΘ 

ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

ΠΡΟΣΑΙΑ Ε 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 
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Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εκθάληζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κπνπθάλ θαη γηιέθσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δίλνληαη ζην 4678/22-11-2004 έγγξαθν ΓΓΠΠ. 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ/λζεηο, 

Σκήκαηα θαη Γξαθεία) πέξαλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ κπνπθάλ θαη γηιέθσλ, φηαλ απηνί 

κεηαβαίλνπλ ζην ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπο, θαζψο θαη λα ηνπο παξέρνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ), ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 43726/2019 (ΦΔΚ 2208/Β΄/2019). 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ 

ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Σν Παξάξηεκα Α πεξηέρεη ην αθφινπζν ραξηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ 

θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ πνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΚΧΓΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

«ΗΟΛΑΟ» (4
ε
 έθδνζε) 

 Υαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ νξίσλ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηα 

δηνηθεηηθά φξηα ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ, (Παξάξηεκα Γ΄ ηνπ παξφληνο) 

 

 
Χάρτησ 1 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ των ορίων τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ Ολυμπίασ ςε αντιπαραβολι 

με τα διοικθτικά όρια των Καλλικρατικϊν Διμων για τον Νομό Ηλείασ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣ

ΘΜΑ Α 
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 Υαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

Δπίζεο, ζην Παξάξηεκα Α δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη φπνην άιιν ραξηνγξαθηθφ πιηθφ 

δηαζέηεη ν Γήκνο θαη ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ 

 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ 

ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

Σα κλεκφληα ελεξγεηψλ ζπληάζζνληαη απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπο, ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θνηλνπνηεί αληίγξαθν ηνπ 

αληίζηνηρνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ζηνλ Γήκαξρν, θαζψο θαη ζηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο 

ζε επίπεδν Γήκνπ. 

 

 

ΚΟΠΟ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο Μλεκνλίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

ζα πξνβεί ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ  γεληθά γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ησλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. 

 

 ΑΠΟΣΟΛΖ 
 

Ζ απνζηνιή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ  είλαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία 

κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε απηψλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο:  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ εμήο ελέξγεηα : 
 

Οξίδεηαη κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 810/2019/Γ.Γ. ( ΑΓΑ:6Υ3ΒΧΦΦ-ΓΔΜ ) Απφθαζε 

Γεκάξρνπ σο ππεχζπλνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ζπληνληζηήο γηα ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία ν Μαληάο Παλαγηψηεο  κε αξηζκφ ηειεθψλνπ νηθίαο 26253-60030 θαη αξηζκφ 

θηλεηνχ 6972816343θαη αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μαζηξνγηαλφπνπιν 

Υξήζην κε αξηζκφ ηειεθψλνπ 26250-23220 θαη αξηζκφ θηλεηνχ 6980431531. 
 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θπζηθά, 

ηερλνινγηθά ή άιια αίηηα ιεηηνπξγεί ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξηζκφ 

ηειεθψλνπ 2625-0-23766 θαη 26253-60030, 26250-23220. 

 

 Α. πγθξφηεζε 

 

 Σν Γξαθείν ζηειερψλεηαη  απφ: 

1. Σν Γήκαξρν, Μπαιηνχθν Γηνλχζην, κε αξηζκφ ηειεθψλνπ νηθίαο 26250- 23223  θαη 

κε αξηζκφ θηλεηνχ 6977903747. 

2. Σνλ Αληηδήκαξρν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γάγθαξε Ησάλλε, κε αξηζκφ θηλεηνχ 

6944647096. 

3. Σνλ Αληηδήκαξρν δεκνηηθήο ελφηεηαο Αλδξίηζαηλαο, Γεσξγαθφπνπιν Μηιηηάδε –  

     Θεφδσξν, κε αξηζκφ      θηλεηνχ      6979232768. 

4.  Σνλ Αληηδήκαξρν δεκνηηθήο ελφηεηαο Αιηθείξαο, Σζαξνπρά Κσλ/λν , κε αξηζκφ  

             θηλεηνχ 6943431120. 

5. Σελ πξντζηακέλε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ,  νθηαλνχ Γεσξγία, κε αξηζκφ  

 

 

ΠΑ

ΡΑ

ΡΣ

Θ

ΜΑ 

Β 
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     ηειεθψλνπ νηθίαο 26210-23771 θαη κε αξηζκφ  θηλεηνχ 6936919606. 

6. Σελ πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο &  Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ    Γήκνπ, Σξπθσλνπνχινπ Φαλή  κε  αξηζκφ θηλεηνχ 6976099491 

7. Σνλ ηερληθφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, Μαζηξνγηαλλφπνπιν Υξήζην  κε  ηειέθσλν 

νηθίαο   26250-23219 θαη αξηζκφ θηλεηνχ 6972255381 

8. Σνλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, Μαληά Παλαγηψηε κε ηειέθσλν νηθίαο 

26210-  36131 θαη αξηζκφ θηλεηνχ 6972816343 

9. Σνλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, Θενδσξφπνπιν Γεψξγην κε ηειέθσλν νηθίαο  

              26210-51692 θαη αξηζκφ θηλεηνχ 6981761367 

10. Σνλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ δήκνπ ( Γεκνηηθή Δλφηεηα Αιηθείξαο ),  

Κνθθίλε Κσλ/λν κε   αξηζκφ θηλεηνχ 6936583079 

11. Σελ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ δήκνπ ( Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλδξίηζαηλαο), Ρέππα  

       Υαξαιακπία κε αξηζκφ ηειεθψλνπ νηθίαο 26260-31330 θαη κε αξηζκφ θηλεηνχ  

         12.Σνλ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ Μηραιφπνπιν Γξεγφξην κε αξηζκφ θηλεηνχ   

               6977127428 

         13. Σνλ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ Σζεθιεξή Ησάλλε κε αξηζκφ θηλεηνχ 

6973343240 

         14. Σνλ νδεγφ Σδίβα Γεκήηξην κε αξηζκφ θηλεηνχ 6977859478 

            

                 ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

            

Α) ΚΔΠ  

                 θνπφο ηνπ επηθνπξηθνχ γξαθείνπ (ΚΔΠ) είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη ζπλερήο  θαη απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο    

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ     

 ΔΦΔΡΛΖ ΗΧΑΝΝΖ                             ΣΖΛ       6974860096 

 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ              ΣΖΛ       6936868212 

 ΑΘΑΝΑΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ   ΣΖΛ       6944334301 

 ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΗΑΝΝΖ             ΣΖΛ       6979690396 

 

         Β) ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 

              θνπφο  ηνπ επηθνπξηθνχ γξαθείνπ (βνήζεηα ζην ζπίηη) είλαη ε παξνρή θνηλσληθήο 

κέξηκλαο θαη θξνληίδαο ζηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ε δηαλνκή αλζξσπηζηηθήο βνεζείαο ζε 

φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε. 

      ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ    

 ΥΡΟΝΑ ΒΑΗΛΗΚΖ                     ΣΖΛ 6984342268 

 ΣΑΡΔΗΧΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ           ΣΖΛ 6936763985 

 ΕΔΡΒΑ ΚΧΝ/ΝΑ                          ΣΖΛ 6945797249 

 ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ   ΣΖΛ 6946287451  

 ΣΡΑΒΟΥΗΝΖ ΜΑΡΗΑ              ΣΖΛ  2626022236  

 ΣΑΜΠΑΡΓΧΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ     ΣΖΛ 6978834182       

 

 

ΤΣΑΖ   ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟΤ   ΣΟΠΗΚΟΤ   ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θπζηθά, 

ηερλνινγηθά ή άιια αίηηα έρεη ζπζηαζεί ζπληνληζηηθφ ηνπηθφ φξγαλν ζε Γεκνηηθφ επίπεδν, 
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ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 241/2019 ( ΑΓΑ:6ΣΝΧΦΦ-ΡΝΛ ) απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 810/2019/Γ.Γ. ( ΑΓΑ:6Υ3ΒΧΦΦ-ΓΔΜ ) απφθαζε 

Γεκάξρνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, σο εμήο: 

 

 Α. πγθξφηεζε 

 

 Σν πληνληζηηθφ Όξγαλν απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

1. θ. ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ – ΓΖΜΑΡΥΟ – ΠΡΟΔΓΡΟ .Σ.Ο 

2. θ. ΓΑΓΚΑΡΖ ΗΩΑΝΝΖ – ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ 

3. θ. ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ – ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Γ. Δ. 

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

4. θ. ΣΑΡΟΤΥΑ ΚΩΝ/ΝΟ – ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Γ. Δ. ΑΛΗΦΔΗΡΑ 

5. θ. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ -  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ Γ.Δ. ΚΗΛΛΛΟΤΝΣΟ 

6. θ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ ΜΔ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΟΝ θ. ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ( ΣΑΚΖ ) 

7. ΔΚΑΣΟΣΔ ΠΡΟΨ/ΝΟ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΚΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ Π.Γ.Δ. 

8. ΔΚΑΣΟΣΔ ΠΡΟΨ/ΝΟ - Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΠΟΚ/ΝΖ Γ/Ζ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ 

9. ΔΚΑΣΟΣΔ  – ΠΡ/ΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΟΛ/ΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΛΔΗΑ 

10.  ΔΚΑΣΟΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

11. ΔΚΑΣΟΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

12.  ΔΚΑΣΟΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΠΤΡ/ΚΟΤ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

13. θα ΓΔΩΡΓΗΑ ΟΦΗΑΝΟΤ – ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΨ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ 

14. θν ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ –  ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΨΣ/ΝΟ Γ/ΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ 
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15. θα ΦΑΝΖ ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟΤ –  ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΨΣ/ΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ   

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΖΜΟΤ 

16. ΔΚΑΣΟΣΔ – ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ 

17. ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 

   ηηο ζπλεδξηάζεηο ιακβάλνπλ κέξνο κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηά πεξίπησζε 

άιινη εθπξφζσπνη ππεξεζηψλ, ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πεξηνρήο 

θαζψο θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

Β. θνπφο – Δλέξγεηα 

 

 θνπφο ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ είλαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

θαη θνξέσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ 

απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο. 

 Βαζηθφηεξνο φκσο ζθνπφο ηνπ νξγάλνπ είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλερήο αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ην ζεζκνζεηεκέλν πληνληζηηθφ  Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ( .Ο.Π.Π. ), (Ν.3852/2010  γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο 

θαηαζηξνθψλ θαη γεληθά εθδήισζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β1 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΛΟΓΩ 
ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
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ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 
 

 

 

 Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 Δθδίδεη Απφθαζε νξηζκνχ ππεπζχλσλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ». 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζχληαμε ή 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4ε έθδνζε), 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο, γηα ηελ θαηάξηηζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο, 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Σκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» γηα ηελ έγθαηξε ζπληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ αξκνδηφηεηάο ηεο ή 

εγθαηάζηαζε λέσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπο (Ν.1590/1986). 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ χπαηζξν απφ ηε 

ιεηηνπξγία ρψξσλ ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θχιαμήο ηνπο, ζε εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9
Α
/2005 (ΦΔΚ 1554/Β΄/2005). 

 Δθδίδεη απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ.13, Ν.3013/2002. 

 Γίλεη Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, πξνο ηνπο Πξνέδξνπο 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ είλαη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη θνηλνπνίεζή ηνπο ζην 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 
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 πκκεηέρεη ζην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ζιείαο (ΟΠΠ), εθφζνλ πξνζθιεζεί, γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ θαηαγξαθήο δεκηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» γηα ηελ ρνξήγεζε 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ (πξνλνηαθφ επίδνκα) 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ηήξεζε θαηαιφγνπ ησλ 

σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηελέξγεηα 

άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έλαληη δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ (παξάγξαθνο 8.2.1 ηνπ παξφληνο). 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα δξάζεηο 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ 

θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

 

Προπαραςκευαςτική ςφγκληςη υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - 

Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετϊπιςησ κινδφνων από την εκδήλωςη δαςικϊν 

πυρκαγιϊν 

 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ 

Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) ζηε θάζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ επίιπζε 

δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Πξνεδξεύεη ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθό Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ 

επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Ιεξαξρεί θαη δξνκνινγεί, θαηά ην κέξνο πνπ ηνλ αθνξά, ηα κέηξα, έξγα θαη δξάζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν 

 

Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

Ο Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ζκεξήζην Υάξηε 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΚΔΠΠ γηα ην ιφγν απηφ: 
 Θέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ 

άκεζα ην έξγν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Θέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δπίζεο, 
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 Σπκκεηέρεη ζην Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ηιείαο (ΣΟΠΠ), εθφζνλ πξνζθιεζεί γηα ηε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

άκεζα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ζην έξγν 

ηνπ ΠΣ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο επηηήξεζεο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, βάζεη ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή 

(θαηεγνξία 4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 5) κε ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα 

 Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ιήςε 

επηπιένλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο 

ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

 

• Σπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ζπιινγή πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο 

νξίσλ απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη 

ζε ζπλελλφεζε κε απηή. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ηα Τκήκαηα Τερληθώλ Έξγσλ θαη Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Πξαζίλνπ γηα εηνηκφηεηα δηάζεζεο πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη (πδξνθφξα νρήκαηα, 

κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π.Σ 

• Δθδίδεη Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο (πδξνθφξα 

νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π.Σ., θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

• Σπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

• Γίλεη Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ζε όκνξνπο Γήκνπο κεηά απφ 

ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ππνβνιή αηηήκαηνο 

ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία  

Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην ΚΔΠΠ. 

• Λακβάλεη θαη εθηειεί ηελ απόθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ 

πνιηηώλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο απφ εμειηζζφκελε ή απφ επηθείκελε 

θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007).  
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• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 12030/ 

Φ109.1/1999. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ζύγθιεζε ηνπ ΣΤΟ, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν 

• Σε πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά εθδειψζεθε πιεζίνλ ρώξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ν 

Γήκαξρνο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηλεηνπνηεί ην Τκήκα  Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ γηα λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ. 

• Δλεκεξώλεη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνλ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

• Αηηείηαη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο πνπ πιήηηεηαη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

• Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ. Ηιείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα παξακνλή, κεξηθή 

απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ 

Γεκάξρσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ησλ αλσηέξσ κε 

ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν γηα 

ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

• Δλεκεξψλεη ην θνηλφ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην 

Γήκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 
• Σπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην 

ζπκβάλ.  

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα παξακνλή, κεξηθή 

απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

• Δθηηκά ηνλ αξηζκό ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα 

θαηαιύκαηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαεί ή 

ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, θαη ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο 

Διιάδαο, θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ινλίνπ, γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ άκεζα θαηαιχκαηα, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή 

ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο 
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• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ γλσζηνπνίεζε 

κέζσ αλαθνηλψζεσλ ή δειηίσλ ηχπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

νη πνιίηεο πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί θαη ρξεηάδνληαη άκεζε πξνζσξηλή δηακνλή 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ 

πφξσλ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Γίλεη Δληνιή πξνο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ 

πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ πξνιεπηηθά απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή φπνπ δηαβηνχλ, εθφζνλ 

ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. 

• Γίλεη Δληνιή ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο, ζην Τκήκα Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Πξαζίλνπ θαζώο θαη ζην Τκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (δίθηπα χδξεπζεο, νδηθφ δίθηπν, θιπ), 

ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθφπεθε ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Γίλεη Δληνιή ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ. 

• Γίλεη Δληνιή ζηελ Υπεξεζία Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε δεκηψλ ζε 

θαηνηθίεο, απφ ηηο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, 

γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο 

• Γίλεη Δληνιή ζηελ Τπεξεζία Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο θαηαιφγνπ ησλ απηνςηψλ ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο 

 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

 Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

 Σπλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν (ΣΤΟ) θαη δχλαηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ Γήκαξρν, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. 

 

Προπαραςκευαςτική ςφγκληςη υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - 

Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετϊπιςησ κινδφνων από την εκδήλωςη δαςικϊν 

πυρκαγιϊν 

 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο 

αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

• Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

• πλδξάκεη ηνλ Γήκαξρν ζην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

• Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Γραφείου Πολιτικήσ Προςταςίασ 
Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

• Καηαγξάθεη ηνπο επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ, πνπ δχλαηαη λα 

δηαηεζνχλ ηφζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ Π φζν θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 

• πληάζζεη ή επηθαηξνπνηεί ην ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ζρεδίαζεο ηεο παξαγξάθνπ 15.2 ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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Δμαηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΗΟΛΑΟ» (4ε έθδνζε) θαη 

ππνβνιή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

• πληάζζεη ή επηθαηξνπνηεί κλεκφληα ελεξγεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθά ππεχζπλνη 

ππάιιεινη, ν ξφινο θαη νη δξάζεηο απηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. ηα πιαίζηα απηά ζπληάζζνληαη ηειεθσληθνί θαηάινγνη κε 

ηειέθσλα θαη ζέζεηο ππεπζχλσλ ησλ Γήκσλ (Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο) ηα νπνία θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Π θαη ηεο ΔΛΑ. 

• Κνηλνπνηεί ην επηθαηξνπνηεκέλν Παξαξηήκα Β, ζηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Γηνηθήζεηο 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ιφγνπο άκεζεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζήο ηνπο. 

• Δμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

• Μεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ ηνπηθή 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π. 

• Καηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη 

πφξνη ηνπ Γήκνπ. 

• Καζνξίδεη ρψξνπο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηελ 

νηθεία Πεξηθέξεηα, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (ρψξνη 

θαηαθπγήο). 

• Μεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) ηνπ Γήκνπ 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ 

• Δλεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

• Πξνγξακκαηίδεη ηελ δηελέξγεηα άζθεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ έλαληη δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΠ 

(παξάγξαθνο 8.2.1 ηνπ παξφληνο). 

• Παξαθνινπζεί Καζεκεξηλά ην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ ΓΓΠΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ  

 

Προπαραςκευαςτική ςφγκληςη υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - 

Κρεςτζνων» (.Σ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετϊπιςησ κινδφνων από την εκδήλωςη δαςικϊν 

πυρκαγιϊν 

 
 Σπγθαιεί, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ, ην Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε 

ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Πξνρσξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  γηα 

πξφιεςε θαη εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθδήισζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ»  θαη 

κε βάζε ηα κέηξα, έξγα θαη δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην αλσηέξσ Σπληνληζηηθφ Τνπηθφ Όξγαλν,. 

 

Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

• Δλεξγνπνηεί ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Π ζηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο 

επηηήξεζεο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ δαζηθψλ ππξθαγηψλ,  

• Δλεκεξψλεη ην θνηλφ ζε ηνπηθφ επίπεδν, βάζεη ησλ δειηίσλ ηχπνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή (θαηεγνξία 4) έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξία 5) κε 

ζηφρν ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά απφ ακέιεηα 

• πλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ γηα 

ιήςε επηπιένλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε ρψξνπο αλεμέιεγθηεο 

ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

• Δπηθαηξνπνηεί ηνλ θαηάινγν ησλ άκεζα δηαζέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ν Γήκνο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο θαη 

ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ 

• Δλεκεξψλεη ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ γηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ππξθαγηάο 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

 

• Δλεκεξψλεη Άκεζα ην Γήκαξρν γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπιιέγεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία  

• Δλεκεξψλεη Άκεζα ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Πξαζίλνπ πνπ 

εκπιέθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, κε ζηφρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εληνιή Γεκάξρνπ. 

• Έρεη πλερή επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα ΠΤ γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

• Έρεη Άκεζε επηθνηλσλία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ζιείαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαη 

ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ηνλίνπ,  γηα ιφγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρείξηζε 

πφξσλ. 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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• Δλεξγνπνηεί ην κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δαζηθέο ππξθαγηέο. 

• Δλεξγνπνηεί ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Π, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνχλ απφ ην 

Π. 

• πιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ή ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμέιημή ηεο θαη ελεκεξψλεη ην 

Γήκαξρν. 

• Τπνβάιεη αίηεκα, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή Γεκάξρνπ, γηα ζπλδξνκή κε πιηθά θαη 

κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξνπο Γήκνπο, ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.   

• Σεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθφ πνπ κε εληνιή Γεκάξρνπ 

έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

• Δλεξγνπνηεί εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην κλεκφλην 

ελεξγεηψλ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ. 

• Μεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ) θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

• Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ θαηαθχγεη 

ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ (ρψξνη θαηαθπγήο).  

• Δλεκεξψλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

• Δλεκεξψλεη γηα ηελ παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π 

• Δλεξγνπνηεί ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην Γήκν γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ  

• Δλεκεξψλεη ην θνηλφ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξνκνινγνχληαη απφ ην 

Γήκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

• Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

• Φξνληίδεη γηα ηελ εύξεζε θαηαιπκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ 

έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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• Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Γεκάξρνπ ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο, ζην Τκήκα Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Πξαζίλνπ θαζώο θαη ζην Τκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ γηα 

άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (δίθηπα χδξεπζεο, 

νδηθφ δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθφπεθε ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

• Δλεκεξψλεη γηα ηελ παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Δλεξγνπνηεί ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην Γήκν γηα ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζην έξγν ηνπ Γήκνπ ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Δλεξγνπνηεί ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

• Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

• Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Σεχνικών Τπηρεςίασ Δήμου 
«ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

• Σπληεξνύλ ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα  κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

• Σπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηάξηηζε κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Γήκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη πφξνη ηνπ Γήκνπ 

• Σπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

• Τν ηκήκα Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο ζπληεξεί ηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή 

εγθαζηζηά λέα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

έιεγρφ ηνπο (Ν.1590/1986). 

 

Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9
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 Διέγρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Δλεκεξώλνπλ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηα άκεζα δηαζέζηκα 

επηρεηξεζηαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

 Απνζηέιιεη ζπλεξγεία γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο (νδηθφ δίθηπν, ηερληθά έξγα, θιπ) 

 Απνζηέιιεη ζπλεξγεία γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηπρφλ βιαβψλ ζην 

δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

 
 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Σμήματοσ Πρόνοιασ Δήμου 
«ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

 Σπζηήλεη θαη ζπγθξνηεί επηηξνπέο θαηαγξαθήο δεκηψλ ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

γηα ηελ ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πξνλνηαθφ επίδνκα) 

 Τεξεί θαηάινγν ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη» ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

• Απνζηέιιεη επηηξνπέο  γηα ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε δεκηψλ ζε θαηνηθίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηε δαζηθή ππξθαγηά πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο 

• Απνζηέιιεη αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο / Τκήκα 

Δπηρνξεγήζεσλ Τ.Α. ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο 

πεξηήιζαλ ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο 

• Απνζηέιιεη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο   θαηάινγν ησλ απηνςηψλ ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ γηα 

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο νξηνζέηεζεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο 
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Μνημόνιο ενεργειών Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου 
«ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την αντιμετϊπιςη 

Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 
 Καηαγξάθνπλ ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

 Σπλεξγάδνληαη κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» ζηε 

ζχληαμε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ 

 

Δράςεισ αυξημζνησ ετοιμότητασ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» για τισ περιοχζσ που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωςησ και εξάπλωςησ δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

 Θέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηηο νκάδεο ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην αντιμετϊπιςη κινδφνων λόγω δαςικϊν 

πυρκαγιϊν μετά την εκδήλωςή τουσ 

 

 Δλεξγνπνηνύλ ηηο νκάδεο ππξαζθάιεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

 Δλεκεξώλνπλ ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ νηθεία Κνηλφηεηα  

 

Δράςεισ του Δήμου « Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» ςτην άμεςη/βραχεία διαχείριςη ςυνεπειϊν Εξ 

Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν 

 

 Λακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κηθξήο θιίκαθαο εάλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη 

άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή πδξνδφηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο 

γηα ην ιφγν απηφλ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΥΑ. 
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Μνημόνιο ενεργειών Γραμματέα υντονιςτικού Σοπικού 
Οργάνου  Δήμου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ» 

 

1.2.4 Γραμματζασ του υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου του Δήμου «Ανδρίτςαινασ - Κρεςτζνων» 

Γηαβηβάδεη ηα πξαθηηθά ηνπ ΣΟ ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

«Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ζηνπο εθπξνζσπνχκελνπο ζην ΣΟ θνξείο, ζηε Γ/λζε 
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Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & 

Ηνλίνπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β2 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 
 

Σν κλεκφλην ελεξγεηψλ θηλεηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ ζπληάζζεηαη απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη’ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο 

Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, αληίγξαθφ ηνπ ζα θνηλνπνηεζεί, απφ 

ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Γήκαξρν, θαζψο θαη ζηα ινηπά 

φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε επηκέξνπο δξάζεσλ 

νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ. 

 

 

ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου «ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ» για την οργανωμένη προληπτική 
απομάκρυνςη πολιτών 
 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, νη δξάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ «Αλδξίηζαηλαο - 

Κξεζηέλσλ» πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε 

πνιηηψλ, μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν ηνπ εθάζηνηε 

Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ.  

ηελ εηζήγεζή ηνπ πξνο ηνλ Γήκαξρν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο 

ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβψο ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ, κε 

βάζε ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. 

 

Διαδικαςίεσ για τη λήψη τησ απόφαςησ για την οργανωμζνη προληπτική απομάκρυνςη πολιτϊν 

 

Ο Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», έρνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή 

εηζήγεζε, θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρψξν), ζηνλ νπνίνλ 

νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ θχξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, 
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Π, ΔΚΑΒ, ππεχζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, νη 

αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε γηα νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε.  

Δλ ζπλερεία ν Γήκαξρνο «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ», πιαηζησκέλνο απφ ηνπο 

επηθεθαιείο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζε, πξέπεη εγθαίξσο λα 

εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη ηα εμήο: 
 Τνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ. 

 Τνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

 Τνλ ηξόπν εληνπηζκνύ θαη εηδνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ 

 Τνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο)  

 Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ πνιηηώλ 

 Τε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε φια ηα ελαιιαθηηθά δξνκνιφγηα 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ εθηηκψκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ.  

 Τε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε 

ηεο δξάζεο 

 Τελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξχλνληαη ζε επηιεγκέλνπο αζθαιείο 

ρψξνπο 

 Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή  

 Τε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ θαη δηακέλνπλ κφληκα ή 

πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή. 

 

Λήψη απόφαςησ για την οργανωμζνη προληπτική απομάκρυνςη, ή μη απομάκρυνςη 

 
 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, απφ 

ηνλ αξκφδην Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, παξ. 5ζη΄ ηνπ Ν.3013/2002 (φπσο 

απηφ ηζρχεη, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαη ηνπ άξζ. 108 

ηνπ Ν.4249/2014) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (παξάγξαθνο 

7.1 ηνπ παξόληνο). 

 

Δράςεισ για την υλοποίηςη τησ απόφαςησ για την οργανωμζνη προληπτική απομάκρυνςη πολιτϊν 

 Δλεκέξσζε θνηλνύ, φηαλ έρεη ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Η δεκφζηα αλαθνίλσζε 

ηεο απφθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ 

έιαβε ηελ απφθαζε. 

Αξρηθά ν Γήκαξρνο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξώλεη ηνλ πξόεδξν 
ηεο θνηλόηεηαο γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ θνηλνύ.  Ο πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο κε ηελ 
ζπκβνιή ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο όηη ζα πξέπεη ρσξίο παληθό 
θαη κε ηα πόδηα λα θαηεπζπλζνύλ ζην αζθαιέο  ζεκείν ζπγθέληξσζεο, πνπ ζα έρεη 
θαζνξηζηεί αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή, από όπνπ ζα ηνπο 
παξαιάβνπλ νρήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε πεξηνρή εθηόο θηλδύλνπ.  Δπηπιένλ όρεκα 
ηνπ Γήκνπ εθνδηαζκέλν κε κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε ζα εηδνπνηεί γηα ηελ απνκάθξπλζή 
ηνπ ην θνηλό ζε ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ πξνέδξνπο ηεο θνηλόηεηαο. 

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

λα αθνινπζήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο, ππφ ην 

γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο. 
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Τν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ 
νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηα αξκόδηα 
Αζηπλνκηθά Τκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη αζθαιήο θπθινθνξία ησλ 
νρεκάησλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηνπο πνιίηεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ εύξεζε ρώξνπ δηακνλήο 
ησλ πνιηηώλ εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

 Τεξκαηηζκόο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.  

 

Οη δξάζεηο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 

Γήκαξρν βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί λα αθνινπζήζνπλ φινη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 4ζη΄ ηνπ Ν.4662/2020, φηαλ ε εμειηζζφκελε ή 

επηθείκελε θαηαζηξνθηθή δαζηθή ππξθαγηά κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλαλ (1) 

Γήκν, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε (ν νπνίνο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν ρσξηθφ Αληηπεξηθεξεηάξρε) θαη εθηειείηαη ππφ 

ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνπ νηθείνπ ρσξηθνχ Αληηπεξηθεξεηάξρε) θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο. 

Γειαδή, φηαλ ε δαζηθή ππξθαγηά εμειίζζεηαη ή εθηηκάηαη φηη ζα εμειηρζεί ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ Γήκσλ θαη απεηινχληαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, 

ε απφθαζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιακβάλεηαη απφ 

ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν νηθείν ρσξηθφ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε).  

Γεδνκέλνπ φηη ε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο αλήθεη ζηνλ 

εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε 

ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, φηαλ ε δαζηθή ππξθαγηά 

εμειίζζεηαη ή εθηηκάηαη φηη ζα εμειηρζεί ζηα δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

Γήκσλ θαη απεηινχληαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε εηζήγεζε γηα ηελ νξγαλσκέλε 

πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Γεκάξρσλ 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν Πεξηθεξεηάξρεο (ή ν νηθείνο ρσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) 

θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρψξν), ζηνλ νπνίνλ νθείινπλ λα 

πξνζέιζνπλ νη αξκφδηνη Γήκαξρνη (ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζεί ε δξάζε 

ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ) θαη νη επηθεθαιήο ησλ 

θνξέσλ πνπ θχξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, ππεχζπλνη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα 

απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, 

ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ 

δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε γηα νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε. 
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ΥΩΡΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΛΟΤΝΣΟ 

 

α.α Σνπηθά 

Γηακεξίζκαηα 

Αλνηθηνί Υψξνη πγθέληξσζεο Καηνίθσλ  

1.  ΚΡΔΣΔΝΑ Γεκνηηθφ ζηάδην Κξεζηέλσλ, Αχιεηνο ρψξνο  Ππξνζβεζηηθήο 

 & ΔΠΑΛ., Υψξνο γηνξηήο ζηαθίδαο 

2.  ΒΡΗΝΑ Γεκνηηθφ ρνιείν 

3.  ΓΡΑΗΚΑ Γήπεδν Μπάζθεη 

4.  ΓΡΤΛΛΟ Αχιεηνο  ρψξνο  Η.Ν.ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ θαη Γεκνηηθφ 

ρνιείν  

5.  ΓΗΑΔΛΛΑ Κεληξηθή πιαηεία  

6.  ΚΑΛΛΗΚΧΜΟ Κεληξηθή πιαηεία, Γεκνηηθφ ρνιείν, Γήπεδν 

7.  ΚΑΛΤΒΑΚΗΑ Κεληξηθή πιαηεία 

8.  Κ. ΑΜΗΚΟ  Γεκνηηθφ ρνιείν 

9.  ΜΑΚΡΗΗΑ Γπκλάζην, θεληξηθή  πιαηεία, - Γεκνηηθφ ρνιείν,  Γήπεδν 

10.  ΠΛΑΣΗΑΝΑ Γεκνηηθφ ρνιείν 

11.  ΠΛΟΤΣΟΥΧΡΗ Κεληξηθή  πιαηεία   

12.  ΡΑΥΔ  Πιαηεία   

13.  ΑΜΗΚΟ Γεκνηηθφ ρνιείν 

14.  ΚΗΛΛΟΤΝΣΗΑ Γεκνηηθφ ρνιείν,  Γήπεδν Μπάζθεη 

15.  ΣΡΤΠΖΣΖ Γεκνηηθφ ρνιείν 

16.  ΦΡΗΞΑ Γεκνηηθφ ρνιείν 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΦΔΗΡΑ 

 

α.α Σνπηθά 

Γηακεξίζκαηα 

Αλνηθηνί Υψξνη πγθέληξσζεο Καηνίθσλ  

1. ΚΑΛΛΗΘΔΑ Αχιεηνο Υψξνο Γεκνηηθνχ, Αχιεηνο Υψξνο  Γπκλαζίνπ 

2. ΑΛΗΦΔΗΡΑ Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

3. ΤΝ. ΠΔΤΚΗ Γέθπξα 

4. ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν – Πιαηεία 

5. ΤΝ. ΚΡΑΝΑ Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

6. ΒΡΔΣΟ Πξψελ Κνηλνηηθφ Γξαθείν, Πιαηεία 

7. ΛΗΒΑΓΑΚΗ Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

8. ΜΤΡΧΝΗΑ Κεληξηθή πιαηεία θαη Αγ. Βαζίιεηνο 

 ( Παλεγπξίζηξα ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

 

α.α Σνπηθά Γηακεξίζκαηα Αλνηθηνί Υψξνη πγθέληξσζεο Καηνίθσλ  

1. ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ Υψξνο Παλεγπξίζηξαο, Γεκνηηθφ ζηάδην, Πιαηεία Αγίνπ 

 Νηθνιάνπ  (ΟΣΔ) 

2. ΚΑΡΜΗ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ  

( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Δθθιεζία 

3. ΜΤΛΟΗ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Δθθιεζία 
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4. ΤΚΗΔ 

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

 ( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Κεληξηθή Πιαηεία 

5. ΓΑΦΝΟΤΛΑ Δθθιεζία 

6. ΥΔΛΗΓΟΝΗ 

ΓΑΦΝΟΤΛΑ  

( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Οηθία Ησάλλε Γηαλλφπνπινπ 

7. ΓΡΑΓΧΓΗ Παηδηθή Υαξά, Πιαηεία 

8. ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΗΝΑ 

ΓΡΑΓΧΓΗΟΤ 

 ( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Δθθιεζία 

9. ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΡΑΓΧΓΗΟΤ 

( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Οηθία Γηαλληθφπνπινπ 

10. ΘΔΗΟΑ Γεκνηηθφ ρνιείν 

11. ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟ Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

12. ΛΗΝΗΣΑΗΝΑ Πιαηεία, Δθθιεζία, Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

13. ΜΑΣΔΗ Κεληξηθή Πιαηεία, Γήπεδν 

14. ΡΟΒΗΑ Δθθιεζία 

15. ΔΚΟΤΛΑ Κεληξηθή Πιαηεία 

16. ΜΠΑΛΔΨΚΑ ΔΚΟΤΛΑ 

( ΤΝΟΗΚΗΜΟ ) 

Δθθιεζία 

17. ΦΑΝΑΡΗ Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν, Παρππφδη 

 
Άπαληεο νη  ρψξνη δηαζέηνπλ πξνζβαζηκφηεηα  θαη δηαζέζηκα δίθηπα θνηλήο  σθέιεηαο. 

 

Οη αλσηέξσ ρψξνη δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιινπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ζα επηθξαηνχλ θαηά ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 
 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ 

ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

ηνλ Γήκν «Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ» δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο Δζεινληηθέο 

Οξγαλψζεηο 

 

Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
α/α Δπσλπκία 

 

Σνκείο δξάζεο 

 

Τπεχζπλνο Δζεινληηθήο 

Οξγάλσζεο 

 

Σειέθσλα 

επηθνηλσλίαο 

 

1 ROMMEL  Κέληξν 

Πεξίζαιςεο θαη 

Πξνζηαζίαο Άγξησλ 

θαη Οηθφζηησλ Εψσλ 

Γαζνπξνζηαζία, 

δαζνππξφζβεζε θαη 

πξψηεο βνήζεηεο 

Μαηξψδνο Ζξαθιήο 6972009804 

2     

3     

 

Άιιεο Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο 
α/α Δπσλπκία 

 

Σνκείο δξάζεο 

 

Τπεχζπλνο Δζεινληηθήο 

Οξγάλσζεο 

 

Σειέθσλα 

επηθνηλσλίαο 

 

1     

2     

3     

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ 

ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ  ΗΓΗΩΣΩΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ – ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΛΟΤΝΣΟ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΟΥΖΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 

Α. ΚΡΔΣΔΝΑ   

1 ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΖ 1 ΜΠΟΛΝΣΟΕΑ 

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΑ 

1 JCB 

1 ΦΟΡΣΖΓΟ 

697316943 

Β. ΜΑΚΡΗΗΑ   

 

 

Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Σ

Θ

Μ

Α

 

Δ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 
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1 ΚΟΤΦΧΛΗΑ ΦΧΣΗΟ 1 ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΧΣΖ 

(ΣΤΠΟΤ JCB ) 

1 ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΑΦΔΑ  

1 ΚΟΜΠΡΔΔΡ 

6937035482 

Γ. ΚΗΛΛΟΤΝΣΗΑ  

 

 

1 ΑΦΟΗ ΝΗΚ. ΚΟΤΦΟΗ 1 ΦΟΡΣΧΣΖ 

 1ΣΑΠΑ 

1 ΜΠΟΛΝΣΟΕΑ 

1 ΦΟΡΣΖΓΟ 

2625051269 

2625051590 

6942202778 

 

2 ΚΟΤΦΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1 ΓΚΡΔΨΝΣΔΡ 

1 ΣΑΠΑ 

2625051269 

2625051590 

6942202776 

Γ. ΦΡΗΞΑ  

 

 

1 ΚΑΛΚΑΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1 ΜΠΟΛΝΣΟΕΑ 

1 ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

1 ΦΟΡΣΖΓΟ 

2625051150 

6972695265 

Δ. ΠΛΑΣΗΑΝΑ    

1 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ 1 ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

1 JCB 

1 ΣΑΠΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΖ  

ΔΡΠΗΣΡΗΟΦΟΡΑ  

2 ΦΟΡΣΖΓΑ 

6972289553 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ  ΗΓΗΩΣΩΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ – ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΦΔΗΡΑ 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΟΥΖΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 

Α ΚΑΛΛΗΘΔΑ   

1 ΡΑΜΜΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1 

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ  

ΔΚΚΑΦΔΑ 

1 ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 

 ΦΟΡΣΧΣΖ 

2 ΦΟΡΣΖΓΑ ΜΔ 

ΒΤΣΗΟ  

ΚΑΗ ΑΝΣΛΗΑ 

2 ΦΟΡΣΖΓΑ 

6973746633 

2 ΡΑΜΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1 ΓΚΡΔΨΝΣΔΡ 

1 

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

 ΦΟΡΣΧΣΖ 

1 

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ  

ΔΚΚΑΦΔΑ 

6936373553 
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Β ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ  

 

 

1 ΗΧΑΝΝΖ ΣΕΗΒΑ & ΗΑ 

Ο.Δ. 

1 ΓΚΡΔΗΝΣΔΡ 

1 ΦΟΡΣΧΣΖ  

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

1 ΣΑΠΑ  

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΑ 

1 ΣΑΠΑ  

ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΑ 

1 ΦΟΡΣΖΓΟ 

1 JCB 

 

6971859976 

2 ΚΑΠΗΕΗΧΝΖ 

ΓΗΟΝΤΗΟ 

1 

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ  

ΦΟΡΣΧΣΖ 

6932731169 

2626041317 

3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΣΧΝΖ 

3 ΦΟΡΣΖΓΑ 

1 ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔ 

ΒΤΣΗΟ 

1 ΣΑΠΑ 

 ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΑ 

1 ΣΑΠΑΚΗ 8ΣΝ  

ΔΠΡΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

1 ΣΑΠΑΚΗ 4ΣΝ  

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

1 ΦΟΡΣΧΣΖ 

 ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 

1 ΦΟΡΣΧΣΖ  

ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

6932215328 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΡΑΔΩΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ 

ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο δαπαλψλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε επίπεδν ΟΣΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ/η. 

Α΄/ 147), αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 6748/9-10-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην 2/86104/0026/11-09-2017 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), θαη’ νπζίαλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαλ ζην 2/52145/0026/01-07-2014 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

κε ΑΓΑ.:7ΡΝΧΖ-ΦΟ2, ζηελ πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε φηαλ γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ είλαη δπλαηή 

ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. 

Αθφκε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην 2/52145/0026/01-07-2014 

έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εθηάθησο, θαζψο θαη γηα ηηο ινηπέο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 80/16, ζηηο νπνίεο ξεηά 

πξνβιέπνληαη θαη νη δαπάλεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζ. 9 παξ.4), γηα ηηο νπνίεο 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε 
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αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε θαη δεζκεχεηαη ε απαξαίηεηε πίζησζε ακέζσο κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, νπφηε θαη δεζκεχεηαη ε ζρεηηθή πίζησζε.  

ην πιαίζην απηφ θαη έρνληαο ππφςε ηα 2/52145/0026/1-7-2014 θαη 2/86104/0026/11-09-

2017 έγγξαθα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ην 48852/2014/19-05-

2015 (νξζή επαλάιεςε 05-06-2015) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πξνθχπηεη φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πιεξσκή 

δαπαλψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηζρχεη θαη’ αλαινγία θαη ζηνπο Γήκνπο. 

Δπνκέλσο νη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ην ππ. αξηζκ. 

2/52145/0026/01-07-2014 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε Α.Γ.Α.: 

7ΡΝΧΖ-ΦΟ2 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο θαη θαη’ αλαινγία θαη γηα 

ηνπο Γήκνπο.  

Πεξαηηέξσ κε ην ππ αξζ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 
• ζηα λνκνζεηήκαηα πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016 θαη ηηο ηζρχνπζεο πιένλ δηαηάμεηο,  

• ζηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ βάζεη ηεο ππ. αξηζ. 15299/17-03-2107 απφθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Υπνδνκψλ, 

• ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο,  

• θαη ζηελ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζην «ΚΗΜΓΗΣ», ε νπνία ζεσξείηαη 

απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα θαη κε ην αξζξ. 10 παξ.1β. ηεο Υ.Α. 57654/23-05-2017 

(Β.1781). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θνξείο κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

(Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) www.eaadhsy.gr, φπνπ ζην πεδίν 

Ννκνζεζία κπνξνχλ λα αλαθηνχλ ην λφκν 4412/2016, κε ελζσκαησκέλεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Δπίζεο ζρεηηθά κε ην ππ. αξηζ..2/16861/0026 απφ 31-03-2017 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζην νπνίν ππάξρεη αλαθνξά ζην ππ.αξηζκ. 2/86104/0026/11-

09-2017 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζρεηηθή 

αλαθνξά, αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα ηελ επείγνπζα 

δηαρείξηζε ζπκβάλησλ κε επηθίλδπλα απφβιεηα, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 

62952/5384/2016 (ΦΔΚ 4326Β/30-12-2017). 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ πιεξσκή εθηάθησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απξφβιεπηα 

γεγνλφηα φπσο θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο θαη φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε 

ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα δχν «εξγαιεία».  

Σν πξψην εξγαιείν είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν 4412/2016, ην νπνίν αθνινπζείηαη γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Σν δεχηεξν εξγαιείν είλαη ην ΠΓ 80/16 (άξζξν 9), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη ε δέζκεπζε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο γηα ηηο δαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνβιεθζνχλ (πρ δαπάλεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο), αλαιακβάλνληαη ακέζσο κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο πρ ηεο παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΓΛΚ 

2/86104/0026/11-9-17). Οη νηθνλνκηθέο εγθξίζεηο δειαδή πνπ απαηηνχληαη γίλνληαη 

απνινγηζηηθά.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 171/87 δελ έρεη θαηαξγεζεί ξεηά (πεξ.67 άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016) απφ ηνλ Ν.4412/2016 επνκέλσο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηνπο 

OTA Α' βαζκνχ. (Τπ. Τπνδνκψλ Μεηαθ. & Γηθη. εγθ.18/ΓΝα'/νηθ.68559 

/Φ.ΔΓΚΤΚΛ./19.10.2016). Δπνκέλσο νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ, γηα δαπάλεο κέρξη 5.869,41 €, 

κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κηθξψλ έξγσλ θαηά εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 171/87 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 229/1999 ΦΔΚ 

http://www.eaadhsy.gr/
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η.Α΄194). Χζηφζν γηα ηελ αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Π.Γ. 171/1987, εθαξκφδνληαη νη παξ. 5 & 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ 

λ. 4412/2016 (δηελέξγεηα δεκφζηαο θιήξσζεο). 

 

E1. Οδηγόσ χρήςησ τησ Διαδικαςίασ Απευθείασ Ανάθεςησ (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την 

Πληρωμή Δαπανϊν Πολιτικήσ Προςταςίασ  

 

Οη παξνχζεο νδεγίεο ζθνπφ έρνπλ λα ππνβνεζήζνπλ ηνπο Γήκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

δχλαληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ δξνκνιφγεζε δξάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ίδηα κέζα θαη απαηηείηαη λα θαηαθχγνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν.  

ην πιαίζην απηφ, θαη γηα ηηο θαηεπείγνπζεο απιέο ηερληθέο εξγαζίεο πνπ δελ απαηηνχλ 

κειέηε, ή γηα ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά απφ 

κηα θπζηθή θαηαζηξνθή (π.ρ πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θιπ.), φπσο άληιεζε πιεκκπξηθψλ 

πδάησλ, απνκάθξπλζε θεξηψλ πιψλ, άξζε θαηαπηψζεσλ θαη εκπνδίσλ ζην νδηθφ δίθηπν, 

απνθξάμεηο ζην δίθηπν νκβξίσλ θ.ν.θ. θαζψο θαη γηα θαηεπείγνπζεο απιέο ηερληθέο 

εξγαζίεο κεηά απφ θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα νθεηιφκελα ζε αλζξσπνγελή αηηία, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016), εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000€.  

χκθσλα κε ην άξζξν 2 πεξ. 31 ηνπ Ν. 4412/2016 σο «απεπζείαο αλάζεζε» λνείηαη ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ δεκνζηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο αλαζέηνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο επηινγήο 

ηνπο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Κξίζηκνη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξνθείκελνπ γηα ηελ επηινγή ηεο 

δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη: 

 

Α. Πηζηνπνίεζε έθηαθηεο αλάγθεο 
Η απευκείασ ανάκεςθ κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν εργαςιϊν (ςωςτικζσ εργαςίεσ), όπωσ 
αυτζσ ορίςτθκαν ανωτζρω, δεν προχποκζτει τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Κιρυξθσ ςε κατάςταςθ 
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  
Το γεγονόσ ότι από τθν ζκτακτθ ανάγκθ που ζχει δθμιουργθκεί κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά 
από καταςτροφικά φαινόμενα οφειλόμενα ςε φυςικά ι ανκρωπογενι αιτία προκφπτει άμεςοσ 
κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ περιουςίασ και τθσ ηωισ των πολιτϊν, τθσ οικονομίασ, των υποδομϊν, του 
περιβάλλοντοσ και των ςυμφερόντων του Διμου και πρζπει να πραγματοποιθκοφν άμεςεσ 
ενζργειεσ προσ άρςθ αυτϊν των δυςμενϊν ςυνεπειϊν, μζςω κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν 
εργαςιϊν (ςωςτικζσ εργαςίεσ) δφναται να αποδεικνφεται με πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια 
Αςτυνομικι Αρχι,, αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωςθσ κ.λ.π.  
Ρεραιτζρω ςφμφωνα με το άρκρο 58 παρ.2 Ν.3852/2010 «Πταν δθμιουργείται άμεςοσ και 
προφανισ κίνδυνοσ ι απειλείται άμεςθ ηθμία των δθμοτικϊν ςυμφερόντων από τθν αναβολι 
λιψθσ απόφαςθσ, ο Διμαρχοσ μπορεί να αποφαςίςει για κζματα που ανικουν ςτθν 
αρμοδιότθτα τθσ οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. Στθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να 
υποβάλει προσ ζγκριςθ τθ ςχετικι απόφαςθ του κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
επιτροπισ. 
 
Β. Κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (Σωςτικζσ Εργαςίεσ) και Δαπάνεσ Πολιτικήσ 
Προςταςίασ 
Οι δαπάνεσ που προκαλοφνται για κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (ςωςτικζσ εργαςίεσ) 
εντάςςονται ςτισ κατϋ εξαίρεςθ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ (δαπάνεσ για τισ 
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οποίεσ από τθ φφςθ ςτουσ δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 4 του Ρ.Δ 
80/2016), ςφμφωνα με τθ ρθτι πρόβλεψθ του άρκρου 9 παρ. 4 του Ρ.Δ 80/2016 ςφμφωνα με το 
οποίο θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ δζςμευςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ για τισ δαπάνεσ που 
δεν μποροφν να προβλεφκοφν (πχ δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ), αναλαμβάνονται αμζςωσ 
μετά τθ γνωςτοποίθςθ του φψουσ τθσ οφειλισ πχ τθσ παραλαβισ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ (ΓΛΚ 
2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικζσ εγκρίςεισ δθλαδι που απαιτοφνται γίνονται 
απολογιςτικά. Στθν απόφαςθ ανάλθψθσ, υποχρζωςθσ κα πρζπει να γίνεται ςαφισ αναφορά ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα που εξυπθρετεί από τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (φψοσ 
ποςοφ, διάρκεια γεγονότοσ, παρεχόμενθ υπθρεςία κ.λ.π). 
 

Γ. Γήκνη σο Αλαζέηνπζεο Αξρέο 
Οι Διμοι αποτελοφν ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ 1 περ 2 & 3 και Ραράρτθμα I του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 «μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ».  
Μθ Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περίπτωςθ 3 του 
Ν.4412/2016, νοοφνται όλεσ οι ανακζτουςεσ αρχζσ που δεν είναι ΚΚΑ (Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ 
Αρχζσ). 
 

Γ. Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 

 Σεχνική επάρκεια 
Σφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου ι μελζτθ είναι 
θ Τεχνικι επάρκεια ανακετουςϊν αρχϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και μελετϊν.  
Σε περίπτωςθ που θ τεχνικι υπθρεςία κεωρείται υπθρεςία που δεν ζχει τεχνικι επάρκεια και θ 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, θ εποπτεία και θ επίβλεψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ζργων ι μελετϊν αρμοδιότθτάσ τθσ, διενεργοφνται, με προγραμματικι ςφμβαςθ από τθν τεχνικι 
υπθρεςία του εποπτεφοντοσ τθν ανακζτουςα αρχι φορζα ι τθσ οικείασ περιφζρειασ ι από άλλθ 
τεχνικι υπθρεςία φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 
του ν. 4270/2014 (Αϋ 143).  
Ειδικά για τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ Διμων που δεν ζχουν τεχνικι επάρκεια ι ζχουν τεχνικι 
επάρκεια, μποροφν, φςτερα από βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ οικείασ τεχνικισ υπθρεςίασ ι, 
ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ αυτοφ, φςτερα από βεβαίωςθ Δθμάρχου, να ςυνάπτουν προγραμματικι 
ςφμβαςθ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
 

 Αρμόδια όργανα για τη διενζργεια τησ διαδικαςίασ 
Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να 
απαιτείται θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου (Δθμοτικοφ  Συμβουλίου) για τον ςκοπό αυτό. 
(άρκρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
Επομζνωσ για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου, προμικειασ ι 
γενικισ υπθρεςίασ απαιτείται απόφαςθ Δθμάρχου χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ του 
ςυμβουλίου. (άρκρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπωσ τροποποιικθκε από τθν περίπτ. 38 τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016) 
 

 Προθεςμίεσ  
Χρονικό ςθμείο ζναρξθσ διαδικαςίασ είναι θ θμερομθνία αποςτολισ προσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ ι τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ ςε 
διαπραγμάτευςθ.  
Θ πρόςκληςη δεν απαιτείται να αναρτηθεί ςτο ΚΘΜΔΘ (άρθρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016). 
 

 Εκτιμϊμενη αξία- χρηματικό όριο 
 Η πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο ΦΠΑ, δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000€.  

ΑΔΑ: ΨΦΕ9ΩΨΦ-ΞΛ9



ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ Δμ Αηηίαο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ –ΚΡΔΣΔΝΧΝ» Έθδνζε 2020 

 

109/124 

 

 Μπνξνχλ λα αλαηεζνχλ απφ θάζε αλαζέηνπζα αξρή θαη’ έηνο, κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπκβάζεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ 

πηζηψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη΄ έηνο, γηα αλάζεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα. Σπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ είλαη άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκα 

απνηειέζκαηα. 

 Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία απεπζείαο 

αλάζεζεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο, Κεληξηθνχο Απηνηειείο πφξνπο (ΚΑΠ) 

θιπ ή απφ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ή άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, φπσο ΤΠ&Γ, ΠΓΔ, 

Πξάζηλν Τακείν. 

 

 Κανόνεσ δημοςιότητασ  
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα απεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθέο θνξείο ηεο επηινγήο ηνπο.  

Η επρέξεηα απηή δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα άιινο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ππνβάιεη 
πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε 
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ηελ ελ ιφγσ πξνζθνξά.  

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη 

απηή ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4412/2016  

 Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ118 Ν.4412/2016 πξνβιέπεηαη 

θάζε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο λα 

δεκνζηεχεη, κία θνξά θαη΄ έηνο θαη γηα δηάζηεκα είθνζη εκεξψλ, πξφζθιεζε γηα ηελ θαηάξηηζε 

θαηαιφγσλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ/κειεηψλ. 

 Σηελ πξφζθιεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

πιεξνχλ απαηηήζεηο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο 

(άξζξν 118 παξ.5 Ν. 4412/2016). Σηνπο θαηαιφγνπο εγγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

ελδηαθεξφκελνπο, δηαθνξεηηθά ν θαηάινγνο δελ ηζρχεη. 

 

 Περιεχόμενο απόφαςησ απευθείασ ανάθεςησ  
Η απφθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην (άξζξν 118 παξ.3 Ν. 4412/2016):  
  ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  

  πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 

  φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε 

ζχκβαζε, 

  θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε 

Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε γηα ηα αλσηέξσ, ε ζχκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε. 

 

 Ειδικότερεσ περιπτϊςεισ  
 Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε νξεηλψλ ή λεζησηηθψλ δήκσλ, θαη φηαλ έπεηηα απφ ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δελ είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβεί ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκβαζεο έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο θιήξσζε 

  Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 Ν.4412/2016 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί έζησ θη αλ έρεη ππνβιεζεί κφλν κία πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 

106 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ θαη νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο καηαίσζεο δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/2016 δελ πξνβιέπεηαη σο ιφγνο 

καηαίσζεο ε ππνβνιή κίαο θαη κφλν πξνζθνξάο, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο νινθιεξψλνληαη θαλνληθά. Υθίζηαηαη δπλαηφηεηα καηαίσζεο (κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο), εθφζνλ ε κνλαδηθή πξνζθνξά θξηζεί 
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σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 106, παξ. 2, πεξ. δ'
9
 ηνπ Ν. 

4412/2016 

 Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ δηελεξγείηαη δεκφζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε απφ επηηξνπή 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κεηαμχ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ 

θαηάινγν. 

  Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

θαηάινγν ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο επφκελεο θιεξψζεηο ηνπ έηνπο. 

 

 

                                                 
9
 Ηζηνζειίδα ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Δξψηεζε-απάληεζε 25 «πρλέο 

εξσηήζεηο - απαληήζεηο (F.A.Q) ζε ζρέζε κε ην Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ ΚΑΗ 2014/25/ΔΔ)”, 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-

2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, ηειεπηαία επίζθεςε 28-04-2020) 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΝΩΝΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΔΝΣΟ ΥΩΡΗΚΖ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ»  

 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΞ ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη θαηάινγνο φισλ ησλ Ξελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ θαηαιπκάησλ εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

«ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ» κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
• Ολνκαζία 

επηρείξεζεο 

 

• Δίδνο 

θαηαιύκαηνο 

(μελνδνρείν, 

ελνηθηαδόκελα 

δσκάηηα, θιπ) 

 

• Ιδηνθηήηεο / ππεύζπλνο 

ιεηηνπξγίαο 

 

• Γπλακηθόηεηα 

(αξηζκόο 

δσκαηίσλ / 

θιηλώλ) 

 

• Πεξίνδνο 

ιεηηνπξγίαο  

 

• Γηεύζπλζε 

 

• Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 

 

ΑΘΖΝΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΚΑΛΛΗΑΝΗΧΣΖ 

ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

46 ΓΧΜΑΣΗΑ /  

75 ΚΛΗΝΔ 

ΑΠΡΗΛΗΟ - 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 

ΚΡΔΣΔΝΑ 26250-23150 

6978260618 

athinahotel@yahoo.gr 

ΔΠΗΚΟΤΡΔΗΟ 

ΑΠΟΛΛΧΝ 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔ

ΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΤ 

ΜΑΡΗΑ 

5 ΓΧΜΑΣΗΑ /  

10 ΚΛΗΝΔ 

12 ΜΖΝΔ ΑΝΓΡΗΣΑΗ

ΝΑ 

26260-22840 

FAX26260-22992 

epikoureios.apollo@gmail.co

m 

ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

7 ΓΧΜΑΣΗΑ / 

14 ΚΛΗΝΔ 

12 ΜΖΝΔ ΑΝΓΡΗΣΑΗ

ΝΑ 

26260-22401 

FAX26260-22532 

info@archontiko-

andtitsainas.gr 

 

 

ΠΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Z – ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΗΜΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

 

 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΔΞ ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 

ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη Αλαιπηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

«ΟΝΟΜΑ ΓΖΜΟΤ» κε ηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ (ΔΛΣΑΣ 2011) (κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ΓΠ- 191/18-3-2014 (ΦΔΚ 698/Β'/2014) απόθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο κε αξηζκό 11247/28.12.2012 (ΦΔΚ 3465/Β ́/2012) θαη 

ζέκα «Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ − Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζην 

Μόληκν Πιεζπζκό ηεο Υώξαο»») 

 

 

 

Γήκνο «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 

ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μφληκνο πιεζπζκφο 

Α. Γεκνηηθή Δλφηεηα θηιινχληνο 10.374 

Κνηλφηεηα Κξεζηέλσλ 2.353 

Κνηλφηεηα  Βξίλαο 714 

Κνηλφηεηα Γξαίθα 313 

Κνηλφηεηα Γξχιινπ 294 

Κνηλφηεηα Γηαζέιισλ 604 

Κνηλφηεηα Καιιηθψκνπ 1.504 

Κνηλφηεηα Καιπβαθίσλ 403 

Κνηλφηεηα Κάησ ακηθνχ 493 

Κνηλφηεηα Μαθξηζίσλ 1.745 

Κνηλφηεηα Πιαηηάλαο 431 

Κνηλφηεηα Πινπηνρσξίνπ 250 

Κνηλφηεηα Ραρψλ 387 

Κνηλφηεηα ακηθνχ 387 

Κνηλφηεηα θηιινπληίαο 356 

Κνηλφηεηα Σξππεηήο 220 

Κνηλφηεηα Φξίμαο 370 

Β. Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλδξίηζαηλαο 1.868 

 Κνηλφηεηα Αλδξίηζαηλαο 850 

 Κνηλφηεηα Γαθλνχιαο 137 

Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ 115 

Κνηλφηεηα Θεηζφαο 86 

Κνηλφηεηα Κνπθφπνπινπ 22 

Κνηλφηεηα Μαηεζίνπ 133 

Κνηλφηεηα Ρνβίσλ 37 

Κνηλφηεηα έθνπια 215 

Κνηλφηεηα Φαλαξίνπ 163 

Γήκνο «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 

ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

Μφληκνο πιεζπζκφο 

Γ. Γεκνηηθή Δλφηεηα Αιηθείξαο 2.026 
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Κνηλφηεηα Αιηθείξαο 110 

Κνηλφηεηα Ακπγδαιηψλ 509 

Κνηλφηεηα Βξεζηνχ 214 

Κνηλφηεηα Καιιηζέαο 623 

Κνηλφηεηα Ληβαδαθίνπ 290 

Κνηλφηεηα Μπξσλίσλ 280 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ – ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ» 

 

Σν παξφλ πξνζαξηάηαη ζην ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΔΞ ΑΗΣΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ ΓΖΜΟΤ «ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - 

ΚΡΔΣΔΝΧΝ» θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη νλνκαζηηθφο ηειεθσληθφο θαηάινγνο φισλ ησλ θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε επίπεδν Γήκνπ « Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ » 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ 

Δληαίνο Δπξσπατθφο Αξηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο     112 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΑΡΓΑΛΗΑ  

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ 

deputyminister.cpcm@mopocp.gov.gr 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΔΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Π.Π. 

ΓΔΩΡΓΗΟ – ΜΑΡΗΟ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Π.Π. 

 

generalsecretary@civilprotection.gr 

 

ΣΖΛ. 213 - 1510 

932 

           213 -1510 933 

           213 -1510 171 

           213 -1510 196 

FAX.  210 -3248 122 

Γ/ΝΣΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΖΛ. 210-3359910 

FAX. 210-3359912, 

61 

 

Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 

1. ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

& ΗΟΝΗΟΤ 

sintonistis@apd-depin.gov.gr 

 

 

 2610-490333, 

 2610-490334 

2. Τπεξεζία Πνι. Πξνζηαζίαο 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ  

ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & 
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 ΗΟΝΗΟΤ 

dpp@apd-depin.gov.gr 

 Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  Καηζαξφο Γεκήηξηνο 2610-461433,  

2610-461435  

 6975876774 

 Αλαπιεξσηήο  σηεξνπνχινπ Μαξία 2610490333-5 

6975876774 

3.  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

  

 Πξντζηάκελνο 

 n.gyftakis@pde.gov.gr 
Γπθηάθεο  Νίθνο 2613613118 

2613613307 

6984606351 

FAX  2613613335 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΗΛΕΙΑ   

 α. Αληηπεξηθεξεηάξρεο  
v.giannopoulos@pde.gov.gr 

Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο  2621360500 

2621360103 

6945335691 

 

FAX       

2621028045 

    

 β. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ    

  Γξαθείν Πξντζηακέλνπ 

tpp@ilia.pde.gov.gr 
Μπαιθάκνο 

Κσλζηαληίλνο 

2621360572 

6973034880 

 γ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ   

  Πξντζηάκελνο 

mkalog@ilia.pde.gov.gr 
Καινγεξφπνπινο 

Μηράιεο 

26213-60252 

6932702393 

 δ. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ  

ΜΔΡΗΜΝΑ  Π.Δ.Ζ. 

  

 Πξντζηάκελνο   
dykm@ilia.pde.gov.gr 

νπδεληψηε Πελειφπε 2621360472 

2621360451 

6945579968 

FAX  2621360461   

2621360438 

5. ΑΣΤΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΗΑ   

 Γηεπζπληήο 
adileias@astynomia.gr 

Μάλδαινο Παλαγηψηεο 

 

 

2621022596 

6976626992 

FAX 2621023333  

     2621033200 
 

6. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ   

 Γηνηθεηήο 
pyrgos@psnet.gr 

 

νιδάηνο Βαζίιεηνο 26210-40050 

26210-40051 

26210-26774 

6937128257 

FAX  2621040072 

2621040071   

mailto:dpp@apd-depin.gov.gr
mailto:n.gyftakis@pde.gov.gr
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7. ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ   

 Ληκελάξρεο 

katakolo@hcg.gr 
Παπαειηνχ Γεκήηξηνο 2621041206 

2621041500 

6972624630 

FAX  2621042160 

 

 

8. ΣΡΑΣΟ   

 ηξαηησηηθφο Γηνηθεηήο ΔΣΣΖΛ Ν. Ζιείαο 
setthl_kek@yahoo.gr 

Μπινχλαο Ησάλλεο 2621022101 

6936631514 

FAX 2621034057 

9. 117 ΠΜ 

train.keat@haf.gr 

Ενιψηαο  Κσλ/λνο 26230-65399 

 

 

10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ – ΚΡΔΣΔΝΩΝ  dkresten@otenet.gr 

 α. Γήκαξρνο  Μπαιηνχθνο Γηνλχζηνο  26250-23223,   

6977903747 

 

 β. Αληηδήκαξρνο – Τπεχζπλνο Πνιηηηθήο   

    Πξνζηαζίαο Γήκνπ 

Γάγθαξεο Ησάλλεο  6944647096 

 γ. Αληηδήκαξρνο Γ. Δ. Αλδξίηζαηλαο Γεσξγαθφπνπινο  

Μηιηηάδεο - Θεφδσξνο 

6979232768 

 δ. Αληηδήκαξρνο Γ. Δ. Αιηθείξαο Σζαξνπράο Κσλ/λνο 6943431120 

 δ. Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ   

    Τπεξεζηψλ 

 Καξάκπειαο Νηθφιανο 6942016421 

26253-60061 

26250-24703 

 ε. Πξντζηακέλε Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ νθηαλνχ Γεσξγία 

g.sofianou@yahoo.gr 

2621023771, 

6936919906 

 η. Πξ/λε Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο – 

Πεξηβάιινληνο 

 & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σξπθσλνπνχινπ Φαλή 

f.tryfonopoulou@gmail.c

om 

6976099491 

26210-33656 

 ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΛΟΤΝΣΟ 

 α. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΡΔΣΔΝΩΝ Γξαθφπνπινο Κσλ/λνο 6906892543 

26250-22190 

 β. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΒΡΗΝΑ  Κνπαληηζάλνο Βαζίιεηνο 6932470109 

 γ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο  ΓΡΑΗΚΑ Θενδσξαθφπνπινο Γεψξγηνο 6976796857 

 δ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΓΡΤΛΛΟΤ Καξαρξήζηνο Μαξίλνο 6906583025 

 ε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΓΗΑΔΛΛΩΝ Βαζηιαθφπνπινο Κσλ/λνο 6977138536 

 ζη. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΑΛΛΗΚΩΜΟΤ Κνληνλήο Ησάλλεο 6989207400 

 δ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΑΛΤΒΑΚΗΩΝ Γεσξγαθφπνπινο Πάλνο 6946686332 

 ε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΑΣΩ ΑΜΗΚΟΤ Κνπήο Κσλ/λνο 6977579261 

 ζ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΜΑΚΡΗΗΩΝ Παξαζθεπφπνπινο Γεψξγηνο 6977355784 

 η. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΠΛΑΣΗΑΝΑ Κνηξέηζνο Ησάλλεο 6937426513 

 ηα. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΠΛΟΤΣΟΥΩΡΗΟΤ Ππξιήο Μηράιεο 6977233629 

 ηβ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΡΑΥΩΝ Πξίλνο Κσλζηαληίλνο 6972091904 

 ηγ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΑΜΗΚΟΤ Μπαξαθίηεο Πνιπδψεο 6936567817 

 ηδ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΗΛΛΟΤΝΣΗΑ Σζάκεο Υξεζηνο 6988727876 

mailto:katakolo@hcg.gr
mailto:setthl_kek@yahoo.gr
mailto:train.keat@haf.gr
mailto:dkresten@otenet.gr
mailto:g.sofianou@yahoo.gr
mailto:f.tryfonopoulou@gmail.com
mailto:f.tryfonopoulou@gmail.com
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 ηε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΣΡΤΠΖΣΖ Σδίβαο Αζαλάζηνο 6977575237 

 ηζη. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΦΡΗΞΑ εθεξιήο Γεψξγηνο 6937426164 

    

 ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΦΔΗΡΑ 

 α. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΑΛΛΗΘΔΑ  Νηθνιαθφπνπινο Φψηηνο  6938118273 

 α. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΑΛΗΦΔΗΡΑ  Καπηδηψλεο Θεφδσξνο 6937107272 

 β. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΑΜΤΓΓΑΛΗΩΝ  Καηζέξεο Γεκήηξηνο 6936988726 

 γ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΒΡΔΣΟΤ Θαλάζνπιαο Αζαλάζηνο 6973724350 

 δ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΛΗΒΑΓΑΚΗΟΤ Κνξκπάο Αζαλάζηνο  

 

6975658961 

6907391055 

 ε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΜΤΡΩΝΗΩΝ Νηθνιαθφπνπινο Κσλ/λνο 

 

6970060545 

 

 

   

 ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ 

 α. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ Σδίβαο Θεφδσξνο 6987584652 

 β. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΓΑΦΝΟΤΛΑ  Λπκπεξφπνπινο Μηραήι  6937879523 

 γ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΓΡΑΓΩΓΗΟΤ Παλαγφπνπινο Γεκήηξηνο 6972775686 

 δ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΘΔΗΟΑ Σζνπξνχθνο Νηθφιανο 6949087646 

 ε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΚΟΤΦΩΠΟΤΛΟΤ Καλάθεο Νηθφιανο 6944735323 

26260-22045 

 ζη. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΛΗΝΗΣΑΗΝΑ Γξάθνο Γεψξγηνο  

 

6944558924 

2626022652 

 δ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΜΑΣΔΗΟΤ Γαιίηζηθαο Νηθφιανο 6946458838 

 ε. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΡΟΒΗΩΝ Αζαλαζνπνχινπ Δπζηαζία 6932613006 

 ζ. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΔΚΟΤΛΑ  Πνιπηζφπνπινο Υαξάιακπνο 6946493711 

 η. Πξφεδξνο θνηλφηεηαο ΦΑΝΑΡΗΟΤ Ρέππαο Γεψξγηνο 6937370670 

     

    

11. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠ. ΚΡΔΣΔΝΩΝ    

 α. Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην – Άκεζε Δπέκβαζε 

Πξντζηάκελνο  
Γξαθφπνπινο Κσλ/λνο 26250-22199 

26250-22900 

26250-22910 

6906892543 

12. ΓΑΗΚΖ ΤΠΖΡ. ΟΛΤΜΠΗΑ Γηαθνπκήο  Βαζίιεηνο 

 

2625024000 

6937212939 

13. ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ     

 Αζηπλνκηθφ Σκήκα Κξεζηέλσλ 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αλδξίηζαηλαο 

 2625023333 

2626022209 

14.  ΔΚΑΒ  166 

15. ΓΔΖ  ΠΤΡΓΟΤ (ΒΛΑΒΔ)  11500, 

2621081330 

16. ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ   2107793777 

17. ΚΔΝΣΡΟ ΔΗΓΗΚΩΝ ΛΟΗΜΩΞΔΩΝ (ΚΔΔΛ)  2108229922 

                                 

 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
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A/A ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ  

1 ΑΡΓΗΓΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΡΓΑΣΡΗΑ 

2 ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

3 ΒΑΗΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΡΓΑΣΖ 

4 ΒΔΝΔΣΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ 

5 ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ ΟΓΖΓΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

6 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΑΗΑ ΔΠΗΣΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

7 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΟΓΖΓΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

8 ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

9 ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΖ >> 

10 ΘΑΝΑΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΡΓΑΣΖ ΚΖΠΟΤ 

11 ΘΑΝΟΤ ΚΑΝΔΛΛΑ ΔΡΓΑΣΡΗΑ 

12 ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΥΔΗΡΗΣΖ 

13 ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

14 ΘΔΟΥΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

15 ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ >> 

16 ΚΑΣΗΔΡΖ ΠΔΣΡΟ ΟΓΖΓΟ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

17 ΚΑΣΗΝΑ ΧΣΖΡΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 

18 ΚΟΝΣΟΤ ΗΧΑΝΝΑ >> 

19 ΚΟΣΡΔΣΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ >> 

20 ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

21 ΚΤΕΗΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

22 ΛΔΛΔ ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ 

23 ΛΔΠΔΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

24 ΜΔΝΣΔ ΔΛΔΝΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

25 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΗΑ >> 

26 ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΥΔΗΡΗΣΖ 

27 ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΡΓΑΣΖ 

28 ΠΑΠΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 

29 ΑΓΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ >> 

30 ΚΟΤΝΣΕΟΤΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΡΓΑΣΖ 

31 ΣΡΔΚΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΡΓΑΣΖ ΤΓΡΔΤΖ 

32 ΣΕΑΒΔΛΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΠΗΣΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

33 ΣΕΗΒΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΟΓΖΓΟ 

34 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΟΓΖΓΟ 

35 ΣΔΚΛΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΥΔΗΡΗΣΖ 

36 ΣΟΤΣΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΡΓΑΣΖ 

37 ΣΟΤΣΑΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΟΓΖΓΟ 

 

A/A ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

38 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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30 ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ Σ.Δ. 

40 ΟΦΗΑΝΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

41 ΣΡΤΦΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΝΖ ΖΔΛΔΚ/ΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. 

   

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

42 ΑΘΑΝΑΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΔΠ 

43 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

44 ΒΑΗΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ >> 

45 ΒΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ >> 

46 ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΗΟΠΖ >> 

47 ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΠ 

48 ΓΟΤΛΑΒΔΡΖ ΔΤΡΗΓΗΚΖ >> 

49 ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

50 ΚΑΣΗΔΡΖ ΚΧΝ/ΝΑ >> 

51 ΚΟΚΚΗΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ >> 

52 ΚΟΜΗΧΣΖ ΚΑΛΗΟΠΖ >> 

53 ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ >> 

54 ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ >> 

55 ΚΟΡΓΟΝΟΤΡΖ ΒΔΛΟΤΓΧ >> 

56 ΚΟΤΝΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

57 ΜΑΝΣΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ >> 

58 ΜΠΡΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ >> 

59 ΜΟΡΧΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ >> 

60 ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ >> 

61 ΠΑΠΑΦΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ >> 

62 ΡΔΠΠΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΑ >> 

63 ΚΟΤΦΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ >> 

64 ΔΦΔΡΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΔΠ 

65 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ ΚΔΠ 

66 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

67 ΣΡΗΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ >> 

68 ΣΟΤΣΑΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ >> 

69 ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ >> 

70 ΥΡΟΝΑ ΔΤΓΔΝΗΑ >> 

71 ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ >> 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α ΣΤΠΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

1. ΣΡΑΚΣΔΡ ΑΜ 57848 

2. ΣΡΑΚΣΔΡ ΑΜ 58797 

3. COMANTSU ΓΚΡΔΗΝΣΔΡ ME 46399 

4. ΔΚΚΑΦΔΑ JCB ΜΔ 87690 
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5. ΔΚΚΑΦΔΑ  KOMATSU ΜΔ 115407 

6. ΔΚΚΑΦΔΑ JCB ΜΔ 87685 

7. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ  ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΜΔ 103881 

8. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ  ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΜΔ 107082 

9. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ  ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΜΔ 105606 

10. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΜΔ 107083 

11. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΚΖΗ 3314 

12. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ( ΝΣΑΚΟΣΑ ) ΚΖΗ 3304 

13. ΦΟΡΣΧΣΖ BOBCAT  ΜΔ 107634 

14. ΣΑΠΑΚΗ BOBCAT ΜΔ 107635 

15. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΚΖΖ 4201 

16. BOBCAT  ΜΔ107642 

17. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΚΖΗ 8761 

18. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 4Υ4 ( ΑΓΡΟΣΗΚΟ ) ΚΖΖ 3328 

19. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 4Υ4 ( ΑΓΡΟΣΗΚΟ ) ΚΖΗ 8759 

20. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 4Υ4 ( ΑΓΡΟΣΗΚΟ ) ΚΖΗ 8763 

21. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 4X4 ( ΑΓΡΟΣΗΚΟ ) KHH 3339 

22. ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 4Υ4 ( ΑΓΡΟΣΗΚΟ ) ΚΖΤ 6918 

23. ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔ 105622 

   

 

    Σα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έρνπλ δηθαίσκα λα ηα ρεηξίδνληαη νη νδεγνί 

θαη ρεηξηζηέο ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ  πξνζιεθζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

   ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζα δεηεζεί εηδηθή άδεηα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

γηα λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιινη κε ηα αλάινγα πξνζφληα. 
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