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ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκδοση αποτελεί εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» και του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και αφορά της ενέργειες που θα γίνουν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τις
περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.
Από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν στην έκδοση του παρόντος οι εξής:
 Πολύζος Ζώης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Γεώργιος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας
 Μάριος Κακοσαίος Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας και Αλέξανδρος
Μεταξάς υπάλληλος του Τμήματος Π.Π. της Π.Ε. Βοιωτίας
 Βασίλειος Φακίτσας και Αθανάσιος Μπίκας υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Ευρυτανίας
 Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Φωκίδας
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του σχεδίου αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές και
γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο Δ/νσεων
του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 νέα ανάλυση κινδύνου,
 αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο,
 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων
στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων.
Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:
 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο
 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)
2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ:
α/α
αναθεώρησης

Τμήματα & Σελίδες που
επηρεάστηκαν

Ημερομηνία έγκρισης
αναθεώρησης

Παρατηρήσεις

2.2 ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ:
α/α
αναθεώρησης

Σκοπός

Περιγραφή

Όνομα
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Το παρόν διανέμεται στα μέλη των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων με ευθύνη των αρμοδίων
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας καθώς και στις Διοικήσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ΕΛΑΣ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της περιόδου αυτής)
το παρόν σχέδιο, ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση λαμβάνοντας υπόψη το χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
6. ΣΚΟΠΟΣ
Επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που
αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης και η συντονισμένη δράση τους,
όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Με το Παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Επιτελικό (Στρατηγικό – Πολιτικό), Διευθύνσεως
κρίσεων (Επιχειρησιακό) και Εκτελεστικό (Τακτικό) Επίπεδο
 για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών
 για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση
διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και
της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια,
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. 1

η συνεργασία

και

η

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε επίπεδο Διοίκησης σε
όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του έργου της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος,
συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον
έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών για την αποκατάσταση της καθημερινής
λειτουργίας περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του φαινομένου των
δασικών πυρκαγιών.
Παροχή πρότυπου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών με
οδηγίες για την περαιτέρω εξειδίκευση του σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και
Δήμων της χώρας, για λόγους τυποποίησης και εναρμόνισης καθώς και άμεσης εφαρμογής του.








3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι δασικές πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) ή από
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε
δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 25 του
Ν. 998/1979. Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται σε χάρτη στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ www.civilprotection.gr:
στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Π.Π.» και απεικονίζονται στον χάρτη 1 (Παράρτημα Β).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για
δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών)
ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών
πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος σύμφωνα με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.

1

Θέματα που συνδέονται με αρμοδιότητες των Περιφερειών για τη συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων

και επίγειων μέσων για τη δασοπυρόσβεση, δεν αποτελούν αντικείμενα του παρόντος σχεδίου.
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3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κατάσταση: Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών.
Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες
(κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες
δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή,
λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και
πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των
περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα
υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη
ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και
συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των
ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές: Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
 Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα,
γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.),
καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.
 Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.
Προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών είναι οι
ακόλουθες:
 Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε επίπεδο
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα
με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ του παρόντος.
 Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων της
χώρας για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου.
 Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων εκ του θεσμικού πλαισίου
Φορέων, είτε για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτοί που
αναφέρονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, είτε για τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής σε
όλα τα επίπεδα Διοίκησης.
 Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
 Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων για την
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
Παράμετροι Σχεδιασμού: Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης σε
διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει
περιορισθεί η πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή
τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν και από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
4. ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών διακρίνονται δύο κατηγορίες δράσεων:
Α) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του ίδιου του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
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(καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) που γίνεται καταρχήν σε τοπικό επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών. Το Πυροσβεστικό
Σώμα ως αρμόδιος φορέας για την αναγγελία του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς ειδοποιεί τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους Φορείς σε τοπικό επίπεδο. Οι Φορείς που βάσει του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να
συνδράμουν σε δυναμικό και μέσα το έργο της κατάσβεσης το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος [Δημόσιοι (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ),
Ιδιωτικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις εκπαιδευμένες από το Πυροσβεστικό Σώμα κλπ] συμμετέχουν μετά
από αίτημα του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και αναλόγως της κλιμάκωσης των
επιχειρήσεων κατά το μέρος που τους αφορά και φροντίζουν για τη διαθεσιμότητα και κλιμάκωση των ιδίων
πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα).
Β) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών,
διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, που αναλαμβάνεται
από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και Κεντρικό επίπεδο και αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.
Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο.
Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και η διαχείριση των συνεπειών σε τοπικό
επίπεδο γίνεται αρχικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ, του Δήμου, της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς
και των λοιπών υπηρεσιών (Τομέας Υγείας, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων έχει
εκδηλωθεί και αναπτύσσεται η Δασική Πυρκαγιά.
Ο συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο αφορά στη διασύνδεση των επιμέρους
δράσεων των Φορέων, στην εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων προς


υποβοήθηση του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που εκτελείται από το Π.Σ., καθώς
και



στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην αποτελεσματική διαχείριση
των συνεπειών.

Οι ανωτέρω Φορείς και Υπηρεσίες συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
(ΣΤΟ). Το ΣΤΟ, ασκεί υποστηρικτικό ρόλο στο έργο του Δημάρχου και αφορά στο συντονισμό όλων των
δράσεων διαχείρισης της έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτή παραμένει σε επίπεδο Δήμου.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Δήμου, είτε λόγω έκτασης, είτε λόγω έντασης της καταστροφής, ο συντονισμός
των δράσεων αναλαμβάνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης. Οι Υπηρεσίες και Φορείς που υποστηρίζουν το έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και
διαχείρισης συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, συμμετέχουν με
εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας, το
οποίο συγκαλείται με εντολή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και εισηγούνται τα απαραίτητα μέτρα για την
υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον
Περιφερειάρχη ο οποίος υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και τις επιχειρησιακά
εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα των Δήμων.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφέρειας, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον Γενικό
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Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, καθώς και τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα των Περιφερειών και των
Δήμων.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο συντονισμός αναλαμβάνεται από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ).
4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Βασική αρχή εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή
καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του
Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση
κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα διαγράμματα ροής πληροφοριών που
επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ΄ του παρόντος.
4.2. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών τα στάδια επιχειρήσεων νοούνται ως οι φάσεις
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η χρονική εξέλιξη του οποίου μπορεί να ενταχθεί γενικά στις
τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη
ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση- αρωγή) όπως ορίζονται στο Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας (Υ.Α. 1299/7-4-2003).
Στο Παράρτημα Δ΄ αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων
καθώς και των Οργάνων Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο Διοίκησης
(Επιτελικό – Επιχειρησιακό – Τακτικό) και για όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας.
4.2.1. ΦΑΣΗ 1Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Κατά τη φάση αυτή υλοποιούνται μέτρα και ενέργειες, που συμβάλλουν στην προετοιμασία κάθε
εμπλεκόμενου Φορέα για τις επόμενες φάσεις ενεργειών, που εξασφαλίζουν δηλαδή την κινητοποίηση για την
υλοποίηση των δράσεων, ανάλογα με την εμπλοκή του κάθε Φορέα στα στάδια επιχειρήσεων, που
ακολουθούν την εκδήλωση του φαινομένου. Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του Σχεδίου, δράσεις
πρόληψης που είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης (εκτέλεση έργων και
εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της
βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας, κλπ) δεν ανήκουν στην 1η φάση και δεν πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
Κατά την φάση αυτή γίνονται προπαρασκευαστικές δράσεις/ενέργειες που εξασφαλίζουν τις συνθήκες για
την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού αντιμετώπισης
(όπως συντήρηση, προμήθεια υλικών, κλπ).
Συγκεκριμένα, στο Στρατηγικό επίπεδο λαμβάνονται αποφάσεις:
α) για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν για την πιθανή μίσθωση-επίταξη
μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ., και
β) για τη δρομολόγηση της ανάπτυξης των διαθέσιμων πόρων με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης
κινδύνου.
Σε όλα τα επίπεδα ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και τη
λήψη αποφάσεων. Αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τα
συστήματα επιτήρησης, πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης για το σχηματισμό βάσιμης εκτίμησης της
κατάστασης. Γίνεται έλεγχος του αριθμού και της κατάστασης των μέσων πολιτικής προστασίας.
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Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, αρμοδιότητες και δράσεις κάθε εμπλεκόμενου Φορέα στη
φάση αυτή.
4.2.2. ΦΑΣΗ 2Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε
επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από
τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Για την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επιλογή επιπέδου ετοιμότητας η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει καθημερινά Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
(Υ.Α.1299/7-4-2003 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). Στο Χάρτη απεικονίζονται πέντε (5)
επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Στον
ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας,
τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Μετά την
έκδοσή του, ο χάρτης αποστέλλεται σε όλους τους αρμόδιους Φορείς και ταυτόχρονα αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης και αποστολής του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς καθορίζονται σε ετήσια βάση με σχετικό έγγραφο της ΓΓΠΠ.
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου Φορέα στη
φάση αυτή.
4.2.3. ΦΑΣΗ 3Η ΆΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών στην 3η φάση του Συστήματος
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία προϋποτίθεται η εκδήλωση του φαινομένου,
αντιμετωπίζονται τα εξής:
1. Έλεγχος - καταστολή του φαινομένου με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και βάσει των
Επιχειρησιακών του Σχεδίων.
2. Διάθεση μέσων από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς προς ενίσχυση του έργου της καταστολής,
κατόπιν ενημέρωσης και υποβολής σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών κατά τη φάση
εξέλιξης του φαινομένου και μέχρι τον έλεγχό του.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής πληροφοριών για την αναγγελία
εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.
2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου Φορέα στη
φάση αυτή, που συνδέονται με τις ανωτέρω δράσεις (2) και (3).
Προς αποφυγή συγχύσεων διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη
γενικότερη κλιμάκωση του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο
Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά στάδια επιχειρήσεων, όπως
προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και τον
πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-06-2008 έγγραφό μας):
1. Αναγγελία
2. Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
3. Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση
4. Μερικός Έλεγχος
5. Έλεγχος - Φύλαξη
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
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6. Πλήρης Κατάσβεση
7. Αποτίμηση
Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια επιχειρήσεων.
Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία ακολούθως οι κύριες
δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών και περιγράφεται η
κλιμάκωση των ενεργειών.
Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της Διοίκησης
για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης πληροφορίας με την οποία
περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που
καίγεται.
Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης» συνδέεται με
την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη
εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο του
συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και
μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου
Σχεδίου δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα αρμόδια
όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και υλοποιείται με την
αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς
συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά
λόγω αρμοδιότητας.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των συνθηκών που επικρατούν,
της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλήρως κατασβεστεί το μεγαλύτερο μέρος της
περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της
κατάσβεσης συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται
αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο έργο της από εδάφους κατάσβεσης.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος - Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει πλήρως
κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των
διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το χρονικό διάστημα για το
οποίο διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της καύσιμης ύλης που
βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις
εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξει και πραγματοποιείται
πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για τη φύλαξη δυναμικού και μέσων μετά τη
σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προχωρούν σε αποτίμηση
των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. Σκοπός της αποτίμησης είναι η
αναγνώριση εκ μέρους των φορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην
ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται ότι για να είναι δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς
οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους
αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
4.2.4. ΦΑΣΗ 4Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΩΓΗ
Στη φάση αυτή γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της κατάστασης, παρέχεται άμεση αρωγή στους
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πληγέντες και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου φορέα και
στη φάση αυτή.
4.2.5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3στ΄ του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί με το άρθ.108, παρ.4 του Ν4249/2014), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για
τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο
Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του
αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων,
καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί
μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων
φαινομένων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά
έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας,
με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών
φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Με βάσει τα ανωτέρω οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συγκεντρώνουν όλα
τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών
καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και να τα υποβάλλουν
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η
συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό
αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς
4.3. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο παρόν Παρόν Σχέδιο Δασικών Πυρκαγιών προσδιορίζεται η γενικότερη κλιμάκωση για το σύνολο του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αυτή ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2, και καθορίζονται τα κριτήρια
και τα συνολικά επίπεδα κλιμάκωσης
Σημειώνεται ότι στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων καθώς και στα επιχειρησιακά σχέδια των
υπολοίπων εμπλεκομένων Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΚΑΒ κλπ) περιγράφεται η κλιμάκωση του
κάθε εμπλεκόμενου Φορέα, η οποία είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές φάσεις του Συστήματος
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
4.3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
Α) Κριτήριο κλιμάκωσης για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων στο πλαίσιο του παρόντος
Σχεδίου είναι το ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου υπό μορφή θεματικού χάρτη
στον οποίο απεικονίζονται συνολικά πέντε (5) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτές εκτιμώνται στα
διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.
Οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούνται αντίστοιχα με αριθμούς
από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, που κατά κανόνα εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη, αντιστοιχεί σε
κατάσταση Συναγερμού.
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Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των
αποφάσεων και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε
πραγματικό χρόνο. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών
κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των
εμπλεκομένων Φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει τους
Φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου ετοιμότητας.
Οι δράσεις που δρομολογούνται σε κάθε επίπεδο κλιμάκωσης ετοιμότητας ορίζονται με πάγιες
διοικητικές πράξεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου του κάθε Φορέα.
Β) Κριτήρια κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση της καταστροφής στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου
είναι:
 Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής και των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο (ανεπάρκεια διατιθέμενων πόρων).
 Η εξάπλωση της Δασικής Πυρκαγιάς πέραν των διοικητικών ορίων κάθε διοικητικού επιπέδου από
το κατώτερο προς το ανώτερο (έκταση καταστροφής).
 Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των
πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές, στο περιβάλλον και στις υποδομές (ένταση της
καταστροφής).
4.3.2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ
Τα επίπεδα κλιμάκωσης κάθε εμπλεκόμενου Φορέα για την ετοιμότητα βασίζονται στις κατηγορίες
κινδύνου Πυρκαγιάς όπως αυτές αναφέρονται στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο οποίος εκδίδεται
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Τα επίπεδα κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και
διαχείρισης συνεπειών ορίζονται από το κατώτερο στο ανώτερο ως ακολούθως:
1. Τοπικό, όταν ο συντονισμός της διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από το
ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών γίνεται από το Δήμαρχο.
2. Περιφερειακής Ενότητας, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της
κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από τον
Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.
3. Περιφερειακό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από
το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από τον Περιφερειάρχη.
4. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της
κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από το Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5. Κεντρικό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και το ΚΣΟΠΠ ή σε περίπτωση χαρακτηρισμού της καταστροφής ως γενικής από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνται στη διάθεση του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών:
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1. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης
2. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002.
3. Περιφερειακή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη.
4. Περιφερειακή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και
μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες, ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από
Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
5. Γενική καταστροφή, η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της Χώρας, ο
συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του
ΚΣΟΠΠ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και
εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την
καταστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.2
Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν αιτήματος των
αποκεντρωμένων κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης ή Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σύμφωνα με τα αρ. 10-12 του Ν.3013/2002 προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις
περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής
μικρής έντασης η έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
δύναται να λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά
από σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
Η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με το συντονισμό
του δυναμικού και των μέσων των Φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους,
καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του
διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
4.4. ΡΟΛΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2

κατ’ εφαρμογή του άρθ. 1 παρ. 2 του Ν.2503/1997 σε συνδυασμό με τα άρθ. 10 και 11 του Ν.3013/2002 και το άρθ. 283 του

Ν3852/2010.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

16

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Φορέων ανά
επίπεδο διοίκησης (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό) σε όλες τις φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης
Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση,
αποκατάσταση-αρωγή) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 4.2 του παρόντος Μέρους και παρατίθενται στα
Παράρτημα Δ΄.

4.5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ

ΜΕ

ΑΛΛΟΥΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ,

Για το έργο της καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος, τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τους Φορείς που δρουν υποστηρικτικά στο
έργο της κατάσβεσης ρυθμίζονται από την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 τ. Β΄)
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
συνεπειών κατά τη Φάση της Αντιμετώπισης και Βραχείας Αποκατάστασης η συνέργεια – συνεργασία των
Φορέων για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών περιγράφεται στις Προσθήκες Δ΄ και ΣΤ΄ του
παρόντος.
4.6. ΡΟΛΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εθελοντικών οργανώσεων που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών
οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών για επισήμανση πυρκαγιών προσδιορίζονται σε συνεδριάσεις των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να
αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων.
Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η
προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που
καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων
ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.
Ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων που αναλαμβάνουν δράσεις, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί σε
συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ, γίνεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ή από το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.
Σε ότι αφορά θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντικών Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας , αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄),
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) γνωμοδότησε ότι: Η διάταξη του άρθρου 118 (14Ι) του Ν.
4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει άμεση νομική ισχύ για τους ήδη ενταγμένους εθελοντές, ως προς την
ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών.
4.7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ.
Η εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές), όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.
Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καταστροφών, καθώς
και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να επιτελείται ταυτόχρονα με το έργο της καταστολής της Δασικής
Πυρκαγιάς και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών της.
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Εφόσον οι επαγόμενες της Δασικής Πυρκαγιάς καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο
Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης - ΣΑΤΑΜΕ, κλπ) όταν αυτό
απαιτηθεί, παράλληλα με τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών. Η
παράλληλη ενεργοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και δρομολόγηση δράσεων πολιτικής
προστασίας, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, απαιτεί την άμεση αξιολόγηση των συμβάντων από τους
αρμόδιους εμπλεκομένους Φορείς και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπισή τους.
Η αρχική ειδοποίηση, η εντολή για ενεργοποίηση των σχεδίων, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των
εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και ο έλεγχος και συντονισμός των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης των ανωτέρω επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καταστροφών,
ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στα αντίστοιχα σχέδια και
μνημόνια ενεργειών των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Φορέων.
Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και Φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, ΕΛΑΣ, ΛΣΕΛΑΚΤ κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της
επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην καταστολή Δασικών
Πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών
γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια
επιχειρήσεων.
Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων
επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία)
λόγω των Δασικών Πυρκαγιών και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους
επικοινωνίες, με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας, όταν αυτό
απαιτείται και είναι εφικτό.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών
επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι
εφικτό.
Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος το
οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο
της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2).
Οι επικοινωνίες με Διεθνείς Οργανισμούς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος ΙΙΙ κεφ. 5: Διεθνείς &
Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία της Ε.Ε.
1.1. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.1.Α. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου συνδέονται με την έκδοση από τη ΓΓΠΠ του Ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη, το οποίο αναφέρεται και ως «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς», υπόδειγμα του οποίου ακολουθεί:
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Διαδικασίες που αφορούν την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ρυθμίζονται με έγγραφο
της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο αποστέλλεται
προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των
άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της έκδοσης και της αποστολής του.
Με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώνει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και
εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον
για την εμφάνισή τους συνδυαζόμενα με ανθρωπογενείς αιτίες. O Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν
πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του κινδύνου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Μέρος ΙΙ παρ. 3.1 του
παρόντος.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

20

Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων
της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος.
Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ
υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα,
εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν
είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές
συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται
να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός
πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι
ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που
αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει
μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών
που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να
εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως
μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε
επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από
τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από ομάδα εργασίας που
συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η ανωτέρω ομάδα σύνταξης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς απαρτίζεται από επιστήμονες με
ειδικές γνώσεις (Δασολόγους, Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της Γ.Γ.Π.Π, καθώς και μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η ομάδα σύνταξης παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο
Κέντρο
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
προκειμένου να αποσταλεί στα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων καθώς και στα
γραφεία των αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση.
Επίσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) αποστέλλει τον Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών.
Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως
εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε
εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4β του Ν. 3013/2002. Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του
κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το
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προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.

Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου
προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, γίνεται με ευθύνη των
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις
Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή
τους προς τους Δήμους.
Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ενημερώνουν αρμοδίως τον
Περιφερειάρχη και αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό
σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους
Αντιπεριφερειάρχες.
Στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Παράρτημα Γ΄) απεικονίζονται οι φορείς στους
οποίους το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ αποστέλλει τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα.
Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που
συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη προσθέτων μέτρων επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν
πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων, γίνεται από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή από τα
Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο.
Ειδικότερα για το μέτρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι επικίνδυνες ώρες θεωρούνται οι
μεσημεριανές και απογευματινές, όπου επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και
ανάπτυξη πυρκαγιών.
Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Ημερήσιου
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού
κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με
αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή, (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες,
για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί
να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
Για λόγους ταχύτερης ενημέρωσης, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, θα είναι διαθέσιμος σε
ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας σύνταξης, στο δικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr ή www.gscp.gr), από όπου θα μπορούν να
ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Περιφερειών, τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες, κοκ.
Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή,
(κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), μια δεδομένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε
κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των
πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από
αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε
κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Παρά την πιθανότητα αστοχιών, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, και τα
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

22

προειδοποιητικά σήματα κατάστασης πολύ υψηλού ή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου μπορούν να βοηθήσουν
στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως εξάλλου γίνεται διεθνώς.
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των
αποφάσεων και την ενημέρωση του κοινού για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια και σε καμία
περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.
Για την πλήρη αξιοποίηση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι διαφορετικές
κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους
εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους αφορά. Η ενιαία
αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη
διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς
τις δυνατότητες του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη
λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου
ετοιμότητας.
1.1.Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Θέματα που σχετίζονται με την επιτήρηση των δασών και δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο
αποτελούν κύρια δράση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο αναπτύσσει μηχανισμό για την
εξασφάλιση της έγκαιρης επισήμανσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4), ο
οποίος περιγράφεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του και περιλαμβάνουν πυροφυλάκια, περιπόλους και
εναέρια επιτήρηση.
Όλοι οι λοιποί Φορείς δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της επιτήρησης, μετά από σχετική
συμφωνία με το ΠΣ. Οι υποστηρικτικές δράσεις των εμπλεκομένων Φορέων καθορίζονται πριν την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ο τρόπος εμπλοκής όλων των εμπλεκόμενων Φορέων που συνδράμουν υποστηρικτικά στην επιτήρηση,
όπως και η περιγραφή των αντίστοιχων μέσων και δυνάμεων αποτελούν μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων ή
Σχεδίων Επέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος όπως και των Ειδικών Σχεδίων
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών και των Δήμων.
Ειδικότερα συστήματα επιτήρησης και εντοπισμού Δασικών Πυρκαγιών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, θα
πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα Παρατήματα Ι΄ των Δήμων, των Περιφερειών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους. Οι διαδικασίες ενημέρωσης των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών
του ΠΣ θα πρέπει να περιγράφονται στα αντίστοιχα μνημόνια ενεργειών.
Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε κεντρικό ή αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς
πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα αντίστοιχου
διοικητικού επιπέδου όργανα του ΠΣ, καθώς και τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(Δήμαρχο, Περιφερειάρχη/αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
1.2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής
Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία
για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή
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προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:





Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.
Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού
Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου

Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:







ΣΕΚΥΠΣ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ .(ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΔΔΗΕ, κλπ)

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες
επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα του.
Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο κατ΄εντολή της Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία, προβαίνει, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας
εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα
λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
1.3. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η κινητοποίηση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, αναφέρεται
στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας και στη φάση της αντιμετώπισης (άμεση κινητοποίηση – επέμβαση).
Στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων των υπηρεσιών/ ιδιωτικών
Φορέων/ εθελοντικών οργανώσεων γίνεται με βάση το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και
με την εφαρμογή από την αρμόδια εξουσιοδοτημένη οργανική μονάδα κάθε εμπλεκόμενου Φορέα σχετικών
αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος).
Στη φάση της αντιμετώπισης του καταστροφικού φαινομένου των Δασικών Πυρκαγιών η κινητοποίηση
του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται
i) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη του έργου της καταστολής των
Δασικών Πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα,
ii) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας
αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές)
Στην περίπτωση (i), η κινητοποίηση του δυναμικού και μέσων γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος προς τις
αντίστοιχες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του κάθε Φορέα (ΚΕΠΠ, Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας Δήμου).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κοινόχρηστο χώρο ή χώρο διάθεσης
απορριμμάτων οι Δήμαρχοι οφείλουν να λάβουν όλα τα κατασταλτικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη σχετική
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νομοθεσία (Ν.3463/2006, αρθ.75, παρ. β4).
Στην περίπτωση (ii), η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων


των καταλλήλων υπηρεσιών ή



των ιδιωτικών Φορέων που τους έχει ανατεθεί έργο ή



των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας για δράσεις που έχουν καθοριστεί στα ΣΟΠΠ
των Περιφερειακών Ενοτήτων,

αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας δια των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών,
όπως ανωτέρω, αναλόγως του επιπέδου κλιμάκωσης. Στην περίπτωση της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου από δασικές πυρκαγιές, η κινητοποίηση αποφασίζεται από τα
αναφερόμενα Όργανα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος και
εφαρμόζεται δια των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλούνται, από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ., το μέτρο της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών αποφασίζεται από τις Διοικήσεις τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα όργανα Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού επιχειρήσεων που είναι στο σημείο του συμβάντος
επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω ασυρμάτων δικτύων με τις προϊστάμενες υπηρεσίες τους και τα Κέντρα
Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα ροής πληροφοριών.
Η ροή της πληροφορίας σε αυτό το στάδιο αποτυπώνεται:


στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το
οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (Παράρτημα Γ΄), και



στο Διάγραμμα Ροής: ΔΡ2β: Κινητοποίηση Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της
βραχείας αποκατάστασης) (Παράρτημα Γ΄)

1.4. ΜΕΣΑ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κύρια μέσα επικοινωνίας αποτελούν τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα ασύρματα
δίκτυα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι Φορείς για την ενδοεπικοινωνία τους.
Η επικοινωνία γίνεται αρχικά τηλεφωνικά και δύναται να συνοδεύεται με αποστολή σχετικής
τηλεομοιοτυπίας (FAX), όταν αυτό απαιτείται (αιτήματα συνδρομής κλπ).
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιλαμβάνει τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας - τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία,
ασύρματο - και τα σχετικά χρησιμοποιούμενα έντυπα καθώς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας για την
ετοιμότητα και έγκαιρη κινητοποίηση των υπευθύνων στη περίπτωση μιας επαπειλούμενης (εν δυνάμει) ή
συντελεσθείσας καταστροφής.
Κρίνεται σκόπιμο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να προσδιορίσουν στο ειδικό
Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα Μνημόνια Ενεργειών τους, τόσο το πρωτόκολλο επικοινωνίας όσο και
την αρμόδια οργανική μονάδα για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των συστημάτων.
1.5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στο Παράρτημα Γ΄ παρατίθενται τα Διαγράμματα Ροής ως ακολούθως:
ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς & Ιδιαίτερο
Προειδοποιητικό Σήμα λόγω υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5) κινδύνου)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

25

ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β:

Κινητοποίηση Φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).

από

δασικές

πυρκαγιές

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των
επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που λειτουργούν στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα καθώς και τα συστήματα και
τις διαδικασίες που αυτά χρησιμοποιούν είτε για να λαμβάνουν αποφάσεις είτε για να αξιολογήσουν και να
εισηγηθούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που αφορούν α) στην αντιμετώπιση του ίδιου του συμβάντος
Δασικής Πυρκαγιάς (καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) και β) στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών.
2.1 ΕΠΙΠΕΔΑ & ΌΡΓΑΝΑ
Η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης και την
κατηγορία των δράσεων από τα αντίστοιχα Όργανα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων.
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των
επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο
κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια.
Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας
αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης
υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας ενημερώνοντας ταυτόχρονα το
ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
2.1.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Τα ανωτέρω Όργανα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων, αναλαμβάνουν την υλοποίηση όλων των
δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης.
2.1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου τα επίπεδα Διοίκησης καθώς και τα Όργανα Διοίκησης Ελέγχου &
Συντονισμού Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο Διοίκησης προσδιορίζονται ως εξής:
Α.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη



Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



ΚΣΟΠΠ



Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης

 Αρχηγείο ΠΣ - Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού –Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων
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Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης - Διεύθυνση Χειρισμού
Κρίσεων – Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων



Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας



Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
o

Ειδική Γραμματεία Δασών

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 Υπουργείο Υγείας - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν. Δ/νση Πρόνοιας
 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ)
/ Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)
 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο (ΚΣΟ)
Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας-ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ



199 ΣΕΚΥΠΣ / ΣΚΕΔ



Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ (ΣΠΕΚ)

 Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων - Επιχειρησιακά Κέντρα ΕΛΑΣ (Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις
Αθηνών –Θεσσαλονίκης, κλπ)
 ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ (ΓΕΑ,ΓΕΣ,ΓΕΝ)
 Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 ΕΚΕΠΥ
 ΕΚΑΒ / Κεντρική Υπηρεσία και Δ/νσεις Παραρτημάτων
 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ)
/ Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς
 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου (ΚΠΔ)
/Δ/νσεις Περιφερειών Διανομής
/ Δ/νση Διαχείρισης Νησιών
Γ.
Γ.1

Γ.2

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης



Αρμόδιες Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία Νομών, κλπ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


Περιφερειάρχης
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Γ.3

Γ.4



Αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών



Αρμόδια Γενική Αστυνομική Δ/νση



Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφέρειας (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,
κλπ )



Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εφόσον απαιτείται η κινητοποίηση του
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Περιφέρειας



Αρμόδιες Διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΠΕ, παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ), σε επίπεδο
Περιφέρειας



Αρμόδιες διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το
έργο της κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Περιφέρειας
(π.χ Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση
βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός
τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους, κλπ.).



Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


Αντιπεριφερειάρχης



Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας



Αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού



Αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Νομού



Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας, κλπ)



Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εφόσον απαιτείται η κινητοποίηση του
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Νομού



Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών Υγείας (παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ)



Οι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές
Οργανώσεις



Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της
κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Νομού (π.χ.
Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση
βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός
τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους, κλπ).



Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΣ


Δήμαρχος



Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (σε επίπεδο Δήμου)



Αρμόδια Διοίκηση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών



Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες,
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Υπηρεσίες Πρόνοιας)


Αρμόδιες Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ (Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα
Τροχαίας) σε επίπεδο Δήμου.



Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί - εφόσον
απαιτείται η κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Δήμου.



Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα Υγείας, παράρτημα ΕΚΑΒ κλπ).



Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της
κατάσβεσης του ΠΣ. και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Δήμου (π.χ.
Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση
βλάβης ηλεκτροδότησης κλπ).

2.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μέλη που συγκροτούν τα Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων ανά επίπεδο,
εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
2.1.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
συντονίζει και επιβλέπει:


Τις δράσεις προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, καθώς και τις δράσεις
ελαχιστοποίησης των συνεπειών στα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις
υποδομές της χώρας.



Τη διάθεση πρόσθετων μέσων και υλικών προς υποστήριξη του έργου της καταστολής του ΠΣ.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους καθ’
ύλη αρμόδιους Φορείς.


Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης σε
προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του
πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.



Δράσεις ασφάλειας, σήμανσης και φύλαξης ζωνών προστασίας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων
προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της
Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.



Δράσεις ιατρικής υποστήριξης και διακομιδής τραυματιών-ασθενών αναλαμβάνονται και συντονίζονται
από τον εκάστοτε υπεύθυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ) . Η διακομιδή γίνεται
σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ που έχει την ευθύνη ενεργοποίησης των κατά
τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
3.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ως βασικοί πόροι θεωρούνται οι εξής:
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3.1.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
 Οι επικεφαλής των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων
 Το προσωπικό των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των αρμοδίων Φορέων σε Κεντρικό
Επίπεδο (Υπουργείων)
 Το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων.
 Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του ΠΣ, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του
Τομέα Υγείας, του ΓΕΕΘΑ σε Τακτικό Επίπεδο.
 Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Δήμων
που θα προσδιοριστούν από τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών και τα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών.
 Οι εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στα Ειδικά
Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερειών και των Δήμων
 Το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο βαθμό που απαιτείται από την
εμπλοκή της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
3.1.2. ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


Η υλικοτεχνική υποδομή των Κέντρων Επιχειρήσεων.



Τα δύο Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την υποστήριξη των συντονιστικών οργάνων στο σημείο του συμβάντος, λαμβάνοντας υπόψη τους
γεωγραφικούς περιορισμούς για τη μετακίνησή τους.



Τα επιχειρησιακά μέσα του ΠΣ, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του ΕΚΑΒ και του ΓΕΕΘΑ (εναέρια και επίγεια).



Η υλικοτεχνική υποδομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Δήμων όπως αυτή προσδιορίζεται στο ειδικό
Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα Μνημόνια Ενεργειών τους, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος
σχεδίου
 Ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα μέσα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο βαθμό που
απαιτείται από την εμπλοκή της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς με τα δίκτυα με τα δίκτυα μεταφοράς και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η υποχρέωση ενός φορέα που έχει την ευθύνη διάθεσης πόρων για την εκπλήρωση του έργου του
σύμφωνα με το σχεδιασμό του, δεν αποκλείει τη συνεργασία του με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην
κατοχή τους πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό.
Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω πόρων πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να καθορίζεται
σαφώς μέσω συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου ή μέσω
συμβάσεων ή συμφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα
Νοείται ότι τα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας/συμφωνίες/συμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των
εμπλεκομένων φορέων.
Ειδικότερα για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας οι συμφωνίες,
τα μνημόνια συνεργασίας ή οι συμβάσεις για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους
περιέχονται στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄.
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3.3. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη του έργου
της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική απόφαση του
Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού
έργου στην περιοχή του συμβάντος.
Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:


την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών
συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,

και

διαχείριση

συνεπειών,



την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το
συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού
και μέσων.
Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών λόγω Δασικών Πυρκαγιών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.
3.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 3013/2002, άρθρ. 6, παρ. 2στ΄, έχει την
ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές,
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην καταστολή Δασικών Πυρκαγιών, τη διαχείριση
των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν το σύνολο των ενεργειών τους,
στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, με χρονολογική σειρά και να τα αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με
τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς
τους εμπλεκόμενους Φορείς.
4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.1. ΈΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Ο έλεγχος και η καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για το σκοπό αυτό το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις
αρμόδιες κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις οποίες συντάσσουν τα Επιχειρησιακά τους
Σχέδια (Παράρτημα ΣΤ΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι Φορείς που δρουν
υποστηρικτικά στο Πυροσβεστικό Σώμα με τη διάθεση δυναμικού και μέσων για την κατάσβεση των Δασικών
Πυρκαγιών, ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 12030 Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 Β΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και οι υπηρεσίες τους οι οποίες τα υποστηρίζουν
(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών και την βραχεία αποκατάσταση – αρωγή, προσδιορίζονται ειδικότερα
στα Παραρτήματα Δ1, Δ9, Δ10 και Δ11 του παρόντος σχεδίου καθώς και στα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών
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τους.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές για τη σύνταξη αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών (Παράρτημα ΣΤ΄).
Το ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ αποστέλλει εγκύκλιες διαταγές προς τις τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις για τη
σύνταξη μνημονίων ενεργειών μέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων (Παράρτημα
ΣΤ΄).
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη των
Μνημονίων τοπικών Λιμενικών αρχών μέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποστέλλουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές
μονάδες τους, αντίστοιχα, για δράσεις α) προληπτικής διακοπής ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του
προσωπικού καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών και β) αποκατάστασης της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω
βλαβών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
4.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
Η διαχείριση του χώρου καταστροφής από Δασική Πυρκαγιά συνδέεται κυρίως με
α) τη διαφύλαξη του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς για την συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες
ανακριτικές αρχές του ΠΣ,
β) την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από δασικές
πυρκαγιές, και
γ) την άμεση απομάκρυνση, μετά την εντολή λήξης συμβάντος και πλήρη αποκλιμάκωση των
επιχειρήσεων, υλικών και μέσων που καταστρέφονται κατά το στάδιο της καταστολής του
φαινομένου, δράση που αποτελεί υποχρέωση του Φορέα στον οποίο ανήκουν.
Οι Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων διαχείρισης του χώρου
καταστροφής, εκδίδουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Για θέματα ασφάλειας προσωπικού και μέσων των Φορέων/Υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στο έργο
του ΠΣ, εκδίδονται οδηγίες από τους ίδιους τους Φορείς/Υπηρεσίες.
4.3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)
4.3.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από
Δασικές Πυρκαγιές αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β.
(ΚΥΑ12030/ Φ109.1/1999, αρθ 8).
Ο συντονισμός των δράσεων προστασίας κοινού αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη,
τον Περιφερειάρχη, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας αναλόγως του επιπέδου κλιμάκωσης.
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη
διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Σε εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2008 και το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες
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για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.
Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18
του Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν ενσωματώσει
τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:
-

Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά
τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.

-

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση
λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο
Αντιπεριφερειάρχη.

-

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ'
του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας ή από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.

-

Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη
περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Βάσει των ανωτέρω η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας επικαιροποίησε το 2015 τις κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση
πολιτών σύμφωνα με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, στο 2934/06-05-2015 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ), το οποίο είναι αναρτημένο και
στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr / θεματική ενότητα «Σχέδια-Εγκύκλιοι»), με θέμα
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι
εμπλεκόμενοι φορείς και οι προϋποθέσεις και περιορισμοί για την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, δίνονται
κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, όπως και οδηγίες για την προοδευτική υλοποίηση των
δράσεων που απαιτούνται στις περιπτώσεις που ληφθεί η απόφαση (Σχέδιο δράσης).
Οι ανωτέρω οδηγίες προσαρτώνται στο (Παράρτημα ΣΤ2΄: Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη
απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών
πυρκαγιών). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται κατά την οργανωμένη απομάκρυνση αλλοδαπών πολιτών, σύμφωνα
με τις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών,
κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:
- Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να
δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και
περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών
συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να
εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο
- Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία
των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις
πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της
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απομάκρυνσης.
- Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής
του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς,
προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί
να υλοποιηθεί η δράση.
- Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για
την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες
συνέπειες - απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο,
έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63
του Ν.4249/2014 και ισχύει).
- Στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων
μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
(Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/τευχ.Α και Π.Δ. 242/30-9-1999/ΦΕΚ 201/τευχ.Α).
Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός
υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες
(Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές
μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη
της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι υπεύθυνοι
λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού
Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτά
βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, βάσει του
σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή
εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση
εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

4.3.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Φάση 1η (Συνήθης Ετοιμότητα)
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την
πυροπροστασία του, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/10-05-1999,
Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Ν. 4249/2014, ΠΔ 100/2014).
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Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω,
πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και τις αρμόδιες κατά
τόπους οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να
συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες
με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του.
Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού
κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα για τις περιοχές που η
πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5),
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με
κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή
ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Φάση 2η (Αυξημένη Ετοιμότητα)- Φάση 3η Αντιμετώπιση –Φάση 4η Αποκατάσταση-Αρωγή
Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η παροχή οδηγιών στους πολίτες με στόχο την ελαχιστοποίηση των
συνεπειών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το ΚΣΟΠΠ ανάλογα με την κλιμάκωση
του περιστατικού, με δελτία τύπου.
Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η ενημέρωση του κοινού
για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης η ενημέρωση του
κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών
(αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού
και επίβλεψης.
Η ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά την εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς και την παροχή πληροφοριών
από τον τόπο του συμβάντος γίνεται από τον υπεύθυνο συντονιστή Αξιωματικό του ΠΣ ή σε περίπτωση
κωλύματός του, από άλλο βαθμοφόρο του ΠΣ ορισμένο από αυτόν (ΚΥΑ12030Φ.109.1, αρθ.1,παρ.8).
Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω Δασικών Πυρκαγιών
(επίδραση καπνού, κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των Δασικών Πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών
(αριθμός ασθενών, τραυματιών, θανόντων από αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα, κλπ) αποτελούν
ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Η ΕΛ.ΑΣ. τηρεί συγκεντρωτικό κατάλογο των νεκρών και προβαίνει στις απαραίτητες προανακριτικές
πράξεις για την αναγνώριση και ταυτοποίησή τους, σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και
επιπλέον αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης και αναγνώρισης θυμάτων από συγγενικά ή οικεία πρόσωπα,
σύμφωνα με το ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) που συντάσσεται κατ’ εφαρμογή της
ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006).
Στο Παράρτημα ΣΤ΄ επισυνάπτεται έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες
αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις Δασικών Πυρκαγιών.
Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με απόφαση του αρμόδιου
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και μετά από σχετική απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), μπορεί να ορίζονται οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως
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με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε
ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην
περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις
για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

4.3.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)
Η ενημέρωση των πολιτών σε Κεντρικό Επίπεδο γίνεται από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς, οι οποίοι οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν τις οδηγίες προς τους πολίτες
που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002, άρθρο 18).

4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν
σχετικής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη
κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση
της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ) και μεριμνούν για την
προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης δια των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την άμεση διανομή ζωοτροφών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας
περιοχής (Άρθρο 11, Ν. 3698/2008 – ΦΕΚ 198 Α/2008).
4.5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Υπουργείο Υγείας είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση γενικών οδηγιών προστασίας των πολιτών
από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την
εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Η περαιτέρω εξειδίκευση γίνεται μέσω της εμπλοκής του ιατρικού
προσωπικού του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο.
Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας / ΕΚΕΠΥ προσδιορίζεται η υποστήριξη που θα χρειαστούν οι κατά
τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες από άλλους Φορείς για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς τους (πχ
μεταφορά υγειονομικού υλικού).
4.6. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την Ιατροδικαστική Υποστήριξη εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών»,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ. 3384/2006 (ΦΕΚ 776, τ.Β) «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
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4.7. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης
κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.
Μετά από δασικές πυρκαγιές το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του
ΕΚΚΑ δύναται να συγκροτεί και να κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης (στελεχωμένες κυρίως από
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς και επικουρικά από διοικητικούς υπαλλήλους), για την παροχή
άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό
και κοινοτικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση της έντασης και την επιστροφή των ατόμων και της
λειτουργικότητάς τους σε επίπεδα προ κρίσης (Ν. 2646/1998, ΦΕΚ 236/Α΄/1998 – Ν. 3106/2003, ΦΕΚ
30/Α΄/2003 – Ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258/Α΄/2005 – ΠΔ 22/2006, ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 έγγραφο
του ΕΚΚΑ).
Οι ανωτέρω Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης βρίσκονται σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
κινητοποιούνται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών που αφορούν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με στόχο την
ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Το ΕΚΚΑ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας
Επέμβασης και διαθέτει κινητή μονάδα η οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο.
Το ΕΚΕΠΥ ταυτόχρονα, δύναται να κινητοποιεί τις δύο ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Νοσοκομείο Ψυχικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την
περιοχή του ατυχήματος. Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηζόντων ψυχολογικής υποστήριξης, το ΕΚΕΠΥ
εξασφαλίζει ικανό αριθμό ψυχολόγων.
4.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Θέματα που αφορούν την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων καθώς και ζητήματα
που απαιτούν την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση κινδύνου
από επερχόμενη Δασική Πυρκαγιά ρυθμίζονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Στον σύνδεσμο
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzO
iukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declaration
s.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s δίδεται ο διαρκής κατάλογος των
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με τους Αρχαιολογικούς Χώρους εντός κατοικημένων
περιοχών εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών

5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ
Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), είτε
για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ στην καταστολή δασικών πυρκαγιών είτε για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, αναλόγως του είδους των αιτούμενων
πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας ή των
οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ.,
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν.
3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Οι διατιθέμενοι πόροι άλλων φορέων για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών εντάσσονται επιχειρησιακά στον Δήμαρχο ή στον
Περιφερειάρχη (ή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του συντονισμού για την
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά το
μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την
καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ,
εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και
την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που οι πόροι (μηχανήματα έργου, φορτηγά, κλπ) που διαθέτει ένας Δήμος δεν
επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί συνδρομή από όμορους Δήμους ή την οικεία
Περιφέρεια με πόρους που έχουν άμεσα διαθέσιμους. Αν οι διατιθέμενοι πόροι δεν επαρκούν, τότε ο Δήμαρχος
δύναται να αιτηθεί τη διάθεση των επιπλέον πόρων μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), προκειμένου αυτοί να ανεβρεθούν από άλλους φορείς ή υπηρεσίες.
Το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και
υπέβαλλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική
ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα υποδοχής.
Θέματα που αφορούν την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του ΠΣ και λοιπούς
φορείς για την καταστολή δασικών πυρκαγιών, ρυθμίζονται με το αρθ.1 παρ. 10 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999.
Εν συνεχεία και προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη στην διάθεση των επιπλέον των διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες πόρων για την
αντιμετώπιση και αποκατάσταση της καταστροφής (μισθώσεις μηχανημάτων, προμήθειες υλικών, κλπ), ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον οικείο Περιφερειάρχη
ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθρα 2 και 8 του Ν.3013/2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.
4249/14), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
Πλέον των ανωτέρω και σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης
ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου
Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την
αντιμετώπιση των καταστροφών (άρθρο 3 παρ. 2α του Ν.3013/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν.
4249/14).
Η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση
των πολιτών και των χειριστών των μέσων καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών (άρθρο 3 παρ. 2β του Ν3013/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4249/14).
Τέλος, σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς
σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε
εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν.
3013/2002, N. 3536/2007).
Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της
καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνουμε ότι
στα αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο
επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα μέσα που θα διατεθούν μέσω διεθνούς συνδρομής, μετά την είσοδό
τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό
συντονισμό τους.
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ΜΕΡΟΣ IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι κρίσιμες υποδομές σε κεντρικό επίπεδο είναι:
 Τηλεπικοινωνίες
 Κέντρα Επιχειρήσεων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, κλπ)
 Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η διοικητική μέριμνα του εμπλεκόμενου προσωπικού αναλαμβάνεται από τους Φορείς τους.
4. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους

ΜΕΡΟΣ V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος
και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Για τους
υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται με μέριμνα της ΓΓΠΠ.
2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, Ν.3536/2007, Ν.3613/2007) και με βάση τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο
Σχεδιασμού, Διεξαγωγής και Αποτίμησης Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για τον έλεγχο των διαδικασιών και
σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» το οποίο απεστάλη σε όλους
τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους Φορείς από τη ΓΓΠΠ με το υπ.αρ. 1764/12-03-2009 έγγραφό της.
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει
τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο Δ/νσεων
του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 νέα ανάλυση κινδύνου,
 αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο,
 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
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Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων
στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων.
Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:
 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο
 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)
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ΜΕΡΟΣ VI. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΡΩΓΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αναφορικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις πολιτικής προστασίας και ειδικότερα των μέτρων
που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες».
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Περιφέρειας εφαρμογή έχουν και τα άρθρα 12, παρ.1ε του ν.3013/2002 (ΦΕΚ
102/Α΄/2002), 159 παρ.2 και 176 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και σε επίπεδο Δήμου τα άρθρα 58, 72
και 176 του Ν. 3852/2010, 158 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντίστοιχα.
Ειδικότερα σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, είναι δυνατή η εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016, για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση. Ειδικότερα στο άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/16 προβλέπεται ότι η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις
που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 7290/01-11-2016 έγγραφό της,
έχει ήδη ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες σχετικά με τις διαδικασίες
πληρωμής δαπανών που σχετίζονται με δράσεις πολιτικής προστασίας, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016
και θα ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό της.
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ. 10, οι πιστώσεις για την κάλυψη των
ειδικών δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις
και τους λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του αρθ. 7 του Ν.2612/1998 μεταφέρονται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στον οποίο
εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των συνεργαζόμενων Φορέων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
δαπανών.
Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, όπως
καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, θα δρομολογηθούν από
το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Για την κατανομή των ανωτέρω
πιστώσεων θα ληφθεί υπόψη σχετική εισήγηση της ΓΓΠΠ (N. 3013/2002,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ»
Για την αντιμετώπιση των ήδη επελθουσών ζημιών από θεομηνίες, όπως καταστροφές λόγω πυρκαγιών κλπ.,
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης στο πλαίσιο του έργου της
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες που είναι ενταγμένο
στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα
στη ΣΑΕ 055 (Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8).
Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης οι ανωτέρω φορείς
υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από:
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α. Τεχνικό Δελτίο (συνημμένο υπόδειγμα στην ανωτέρω Εγκύκλιο 10 του ΥΠ.ΕΣ.)
β. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
γ. Εκθέσεις- Αυτοψίες ζημιών
δ. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζημίας
ε. Φωτογραφική τεκμηρίωση
Επίσης, στο ανωτέρω έργο της Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από
Θεομηνίες, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα επιχορήγησης για δράσεις πρόληψης,
τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα ως προς την αναγκαιότητά τους και άμεσα συνδεδεμένα με
την επικείμενη καταστροφή (Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ:
Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8).
Οι δαπάνες που δύνανται να καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφορούν σε:
- κατασκευές ,ανακατασκευές ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων
- προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
- μελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω έργα και
- πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως με αυτά.
Αναλυτικότερες οδηγίες για τον καθορισμό των κριτηρίων και την κατανομή των πιστώσεων για πρόληψη και
αντιμετώπιση δίνονται στην Εγκύκλιο Αρ.10 με ΑΠ. 7207/7-03-2017 του ΥΠ.ΕΣ. και ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8.
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ως
πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους
εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη της Δασικής Πυρκαγιάς (οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών)
ή πολίτες των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής έχει υποστεί φθορές από την καταστροφή.
Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς
χώρους κατά τη διάρκεια ή και μετά από μια Δασική Πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή
έκθεσής τους στα προϊόντα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ). Οι Δήμοι σε συνεργασία με τις
οικείες Περιφέρειες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ΄10), έχουν ήδη προσδιορίσει τους χώρους
καταφυγής για προστασία από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οι οποίοι δύνανται να διαθέτουν βασικά δίκτυα υποδομής (ύδρευση,
ηλεκτροδότηση, κλπ),
Προς τους ανωτέρω χώρους καταφυγής δύνανται, κατά την διάρκεια ή και μετά από μια Δασική Πυρκαγιά,
να κατευθύνονται πολίτες οι οποίοι έχουν καταφύγει σε μη ασφαλείς υπαίθριους χώρους, με στόχο την
προστασία τους.
Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών
πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι
οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασίας των πολιτών
από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την
εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς
Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι
Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των
στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών και την
ασφάλεια των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που
αφορούν τον αριθμό των κατοικιών, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες
πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Η
ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα
πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.
Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή
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υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των
πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και ενημερώνουν άμεσα τον
Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, δίνει εντολή εξασφάλισης καταλυμάτων στη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ΟΤΑ, μεριμνούν για την εξασφάλιση
των κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης των πληγέντων (τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και
μεταφορά τους, αν απαιτηθεί.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων, όταν
συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών Πρόνοιας των
Δήμων.
Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή
μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική
προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - Ν.
776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας3.
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε
περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται
από το Ν.Δ 57/73 και την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το Ν.3852/2010 στους Δήμους
(Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Πρόνοιας). Η συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών γίνεται με
Απόφαση του οικείου Δημάρχου. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών,
για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις
προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες πολίτες απευθύνονται πλέον
στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001.
Ο γενικότερος συντονισμός των Φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Σε περίπτωση
Δασικών Πυρκαγιών το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει, αν τούτο απαιτείται, τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών που έχει καταρτίσει (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων αναφέρονται αναλυτικά στην
παράγραφο 4.8 του παρόντος.
Στο Παράρτημα ΣΤ΄ επισυνάπτονται εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας σχετικών με τη λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

3

Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί προς το παρόν λόγω περιορισμένων πιστώσεων & δεδομένου ότι σύμφωνα με την

Π2/οικ.2673/01 Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού € 586,94 ανά οικογένεια για να
καλύψει άμεσες βιοτικές ανάγκες (σίτιση - ένδεια κλπ) στις οποίες μπορεί να συμπεριληφθεί και η διαμονή τους (Δ28/Γ.Π.25803/1457/273-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΥΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται κατόπιν
γραπτής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη
κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες
συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών
διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ) και μεριμνούν για την προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα τους.
Αντίγραφα των μηχανογραφημένων Δελτίων Δασικών πυρκαγιών των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών, που
συμπληρώνονται και αποστέλλονται στη Ειδική Γραμματεία Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο 4525/28-92005 της ΓΓΠΠ).
Η οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο)
για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων λόγω δασικών πυρκαγιών, εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής
Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών (Ν.1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α΄/1998) .
Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των
ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών.
4.1 Διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πυρόπληκτης – έλεγχος κτιρίων
Προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες, για την οριοθέτηση μιας περιοχής ως πυρόπληκτης, θα πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία
(ΔΑΕΦΚ/οικ. 2538/A326/4-6-2015 έγγραφο ΔΑΕΦΚ – ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7):
Με την εκδήλωση φυσικής καταστροφής απαιτείται να γνωστοποιηθεί άμεσα στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. από την
Περιφέρεια το συμβάν (είδος συμβάντος και ακριβείς ημερομηνίες) καθώς και οι περιοχές που έχουν πληγεί.
Στη συνέχεια μετά τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και στις
κατοικίες από την Περιφέρεια και τον Δήμο αντίστοιχα, η Περιφέρεια υποβάλει στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτημα
οριοθέτησης συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική
Κοινότητα, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών.
Όταν από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας προκύψει η ανάγκη για οριοθέτηση, η
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εκδίδει την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαδικασία ελέγχου κτιρίων μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, όπως προβλέπεται στις
εκάστοτε αποφάσεις οριοθέτησης, πιστωτικών μέτρων και προθεσμιών, ελέγχου φακέλων επισκευής και
ανακατασκευής κτιρίων, έχει ως εξής (ΥΑ οικ.7791/Α314/14/8-10-2014, ΦΕΚ 2658/Β΄/08-10-2014):
1. Οι έλεγχοι των κτιρίων μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διενεργούνται από επιτροπές:
α. Τριμελείς για τον έλεγχο κτιρίων προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά:
- έχουν υποστεί βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν επικινδύνως ετοιμόρροπα (από σεισμό – πλημμύρα –
πυρκαγιά – κατολίσθηση),
- εμφανίζουν βλάβες από σεισμό – πλημμύρα – πυρκαγιά - κατολίσθηση, οι οποίες δεν μπορούν να
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επισκευασθούν επειδή τα υλικά κατασκευής των κτιρίων είναι ευτελή.
β. Διμελείς για τον έλεγχο των κτιρίων, μετά από πλημμύρα – πυρκαγιά – κατολίσθηση, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν αυτά:
- εμφανίζουν βλάβες από το συμβάν, οι οποίες είναι επισκευάσιμες, ή δεν εμφανίζουν βλάβες,
- έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις αποφάσεις, πιστωτικών μέτρων και προθεσμιών.
2. Οι επιτροπές θα συγκροτούνται από Διπλωματούχους Μηχανικούς (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες,
Τοπογράφους) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων και τουλάχιστον το ένα μέλος θα
είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Σε κάθε επιτροπή θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας Μηχανικός Π.Ε.
ή Τ.Ε., που υπηρετεί στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και ο οποίος θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Τα λοιπά
μέλη των επιτροπών, θα ορίζονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο. Ειδικά για το χαρακτηρισμό
κτιρίων ως επικινδύνως ετοιμόρροπων, οι επιτροπές ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. οικ
5423/Α314/3-6-2014 Υπουργική Απόφαση.
3. Οι αρμόδιες για το έργο της αποκατάστασης Υπηρεσίες, θα ενημερώνουν εγγράφως την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για
τα κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν και για τα οποία έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμες αιτήσεις με πλήρη
δικαιολογητικά, αποστέλλοντας συμπληρωμένο σχετικό έντυπο, που χορηγείται από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,
προκειμένου ο Προϊστάμενος να ορίσει τους μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές.
4. Οι προαναφερόμενες επιτροπές συντάσσουν Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως
Ετοιμόρροπου Κτιρίου, σε έντυπα που χορηγούνται από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και στα οποία θα καταγράφονται τα
γεωμετρικά στοιχεία του κτιρίου (όροφοι, εμβαδόν εφ’ όσον απαιτείται), η ποιότητα (υλικά κατασκευής –
φέρων οργανισμός), το είδος της χρήσης, η κατοικησιμότητα των κτιρίων (αν είναι σε χρήση ή
εγκαταλελειμμένα), η καταλληλότητα για χρήση, ο αριθμός των ιδιοκτησιών και οι βλάβες, όπως αυτά
διαπιστώνονται από την αυτοψία στο πληγέν κτίριο καθώς και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών των επιτροπών, καταγράφεται ρητά ο λόγος της διαφωνίας,
υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προκειμένου να ορισθεί επιτροπή
για την επανεξέταση του κτιρίου.
Θέματα που αφορούν τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών
αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών
επισκευής, αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην ΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ.5364/Δ/Β11/04-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΚ946530ΞΧ50 / ΦΕΚ 2774/Β΄/2015).
4.2 Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
πλήττονται από δασικές πυρκαγιές.
Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα.
Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ
17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
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Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες
εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ
20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
Νόμου 2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), η οποία διατηρείται σε ισχύ με την αντικατάσταση του
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 1 της ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για
διατάξεων του αρθ.36/Ν.2459/1997» σας γνωρίζουμε τα εξής (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση
Βιομηχανικής Πολιτικής)
- Για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά
καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, αρμόδια είναι η επιτροπή που συστήνεται κατά περίπτωση με απόφαση
του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
- Κατά την επιτόπια αυτοψία η αρμόδια επιτροπή ζητά να υποβληθούν εκ μέρους των πληγεισών
επιχειρήσεων, στοιχεία και δικαιολογητικά, που βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας και ειδικότερα
αναφέρονται τίτλοι ιδιοκτησίας, παραστατικά και στοιχεία λογιστηρίου, στοιχεία νόμιμης λειτουργίας
επιχείρησης κ.α. Στην περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων δικαιολογητικών, εναλλακτικά αναζητούνται και
υποβάλλονται στοιχεία και παραστατικά από τους προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης μπορούν
να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην παραγρ 2 του άρθρου 1 της με αρ.
20725/8.979/10-5-2011 εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
- Η αρμόδια για την εκτίμηση ζημιών επιτροπή συντάσσει πρακτικά εκτίμησης της ζημίας για κάθε
επιχείρηση.
- Κατόπιν των παραπάνω και βάσει των πρακτικών εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική
κατάσταση (εδάφ. β παραγρ. 1 άρθρο 3), προκειμένου να ολοκληρωθούν από την αρμόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Οικονομικών οι διαδικασίες έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αποζημίωσης για
τις πληγείσες επιχειρήσεις (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές
θεομηνίες (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).
Εκτός των παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης αρμόδιο είναι το
Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (10466/ΔΒΠ108/6-32015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περί αποκατάστασης των ζημιών
σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πυρκαγιές, θα πρέπει
προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιές (πυρόπληκτη) (ΥΑ 20725/Β.979/1005-2011).
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή περεταίρω διευκρινήσεων που συνδέονται με τις ανωτέρω επιχορηγήσεις
είναι η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που
αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση
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αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον
του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή
αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.
4.3 Αποζημιώσεις του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής
Θέματα καταγραφής και αποζημιώσεων, από καταστροφές που προκαλούνται από πυρκαγιές στο ζωικό
κεφάλαιο , όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011) όπως αυτός ισχύει.
Θέματα αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού
Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, καθώς και για καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΦΕΚ 4562/Β΄/2016), όπως αυτός ισχύει με αρμόδιο
φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας. Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Παράρτημα Α: Ορισμοί & συντομογραφίες
Παράρτημα Β: Ανάλυση Κινδύνου
Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A)
Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0:

Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή ΧΠΚΠ & Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα λόγω
υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5) κινδύνου

ΔΡ1:

Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση

ΔΡ2α:

Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη
του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΡ2β:

Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης)

από

δασικές

πυρκαγιές

Παράρτημα Δ: Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Παράρτημα Ε: Πρότυπο και οδηγίες για σχέδια εποπτευόμενων Φορέων,
Παράρτημα ΣΤ: Υποστηρικτικό Υλικό
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Πόροι – Μέσα – Ανθρώπινο Δυναμικό – Μνημόνια συνεργασίας
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Παράρτημα Α. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ


199 ΣΕΚΥΠΣ: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.



ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας



ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία



ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία



ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων



ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων



ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη



ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης



ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων



ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων



ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)



ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας



ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας



ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων



ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης



ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας



ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας



ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή



ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης



ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα



ΣΔΑΑ: Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών



ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο



ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας



ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)



ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
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Παράρτημα Β
Ανάλυση Κινδύνου
Το ΠΔ 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για
δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών)
ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών
πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).
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Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0:

Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς &
αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)

ΔΡ1:

Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση

ΔΡ2α:

Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη
του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΡ2β:

Κινητοποίηση

φορέων

για

τη

διαχείριση

των

συνεπειών

από

δασικές

πυρκαγιές

(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
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ΔΡ0: ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
& ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Π.Σ./199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 ΕΛ.ΑΣ./ Δ.Γ.Α.
 ΕΛ.ΑΣ./ Ε.Κ.Ε.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ

Υ.ΕΘ.Α.:
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
 ΕΜΥ

Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.Α.Β.

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / Κ.Π.Δ.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Συνεννόηση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5),
εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν
σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4β του Ν. 3013/2002. Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε
επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ
2019
σχεδιασμό. Η προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού
σήματος προς τα Γραφεία
Πολιτικής
Προστασίας των
Δήμων,
θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής 52
Προστασίας

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή
τους προς τους Δήμους.
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ΔΡ1: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ Ή
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ)

ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

ΣΠΕΚ
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΑΒ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑΣΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ.
ΝΟΜΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας

ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας
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ΔΡ2α: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΠΙΧ
199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ
ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ
ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ

ΕΚΑΒ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας
ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΝΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ
(Μόνο σε περιπτώσεις
τοπικής αρμοδιότητας
Λ.Σ) ή συνδρομής

ΣΠΕΚ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
Σ Π.Υ.

ΕΚΕΠΥ

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας

Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας

ΔΗΜΟΣ
Γραφείο
Πολιτικής
Προστασίας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΔΕΔΔΗΕ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΔΜΗΕ
ΚΕΝΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΔΡ2β: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΣΟΠΠ

ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Π.Σ
 ΕΛ.ΑΣ
 Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας

ΔΗΜΟΙ
Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ,
ΑΔΜΗΕ, κλπ)

55

Παράρτημα Δ : ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΑΣΗ 1Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Έκδοση διοικητικών πράξεων μεταβίβασης, κατά την κρίση του, της άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν, σύμφωνα με το άρθ. 160 του Ν.3852/2010 (όπως για την υλοποίηση της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών – 2934/06-05-2015
έγγραφο της ΓΓΠΠ, κλπ)
 Έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν.
 Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων) τα οποία εμπλέκονται βάσει του σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ της Περιφέρειας (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου), που έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
 Εντολή συγκρότησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη
συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

Γ3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ)
 Με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και κατόπιν εντολής Περιφερειάρχη συγκροτούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής
Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση
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εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής
Προστασίας.
Γ4. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν.
 Καταγραφή και επικαιροποίηση των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (δυναμικού και μέσων) της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων), οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.4
 Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του προκειμένου να εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη.
 Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Παράρτημα Ε΄ του παρόντος 5, και εσωτερική διανομή αντιγράφου στους υπευθύνους των οργανικών μονάδων που αναφέρονται στο Παράρτημα
Ι΄(Γραφείο Περιφερειάρχη, Γραφεία αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ).
 Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος Ι΄, που έχει συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, στο οποίο να καταγράφονται σε
χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν όλες οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας για την υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.6
 Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ της Περιφέρειας, καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
 Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, για την υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο από την ΓΓΠΠ σχέδιο της Περιφέρειας και για τις οποίες
δεν επαρκούν οι πόροι της Περιφέρειας.
4
5

Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Περιφέρειας οι οποίες διαθέτουν τέτοιους πόρους (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ).
Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τις Περιφέρειες αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI του παρόντος εγκεκριμένου σχεδίου,

συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ10 του Παραρτήματος Δ’, καθώς και του Παραρτήματος Ι΄
6

Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου

κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

57

 Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε
επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και
το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση
 Εντολή στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώρων ικανών για την
υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών..
 Τήρηση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και που δύναται να
υποστηρίξουν τις επιμέρους δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 Μεριμνά για τη συνεργασία των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ. - συμπεριλαμβανομένων και αυτών των
Περιφερειακών Ενοτήτων) που διαθέτουν μέσα προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ, με τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων.
 Εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύγκληση των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρθ. 12, Ν.3013/2002 και στο αρθ.160 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύνταξη καταλόγων κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) εντός
των διοικητικών τους ορίων, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών.
Γ5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
 Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις οδηγίες και
κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβεί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.7

7

Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου

κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
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 Καταγραφή και υποβολή στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (δυναμικού και μέσων) όλων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για
την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εξασφάλιση επικοινωνίας με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και
το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
 Επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και κατόπιν σχετικής εντολής από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, χώρων ικανών για την
υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σύνταξη και υποβολή σχετικής αναφοράς στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας,
στην οποία να περιγράφονται η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές των ανωτέρω χώρων
 Καταγραφή και ενημέρωση της Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που
δραστηριοποιούνται στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 Σύνταξη και τήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καταλόγου κατασκηνώσεων (παιδικών
εξοχών) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών. Με
την έναρξη λειτουργίας τους, διαβιβάζει στις Διοικήσεις αυτών έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΠΠ τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αρθ.12, παρ.2β Ν.3013/2003), καθώς και τυχόν
εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συνδέονται με την λειτουργία τους.
Γ6. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ8
 Προβαίνει σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ) των Περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων
για την ανακούφιση πληγέντων.
 Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης,
Διεύθυνση, κλπ) για την διευκρίνηση ζητημάτων σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση
πληγέντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ 265/Α/1966, άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).

8

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά

Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων της παρ. Γ6 του παρόντος.
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 Ενημερώνει τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το έτοιμο προς διάθεση αποθηκευμένο υλικό (σκηνές, κουβέρτες, κλπ) των Περιφερειακών Αποθηκευτικών
Κέντρων για την ανακούφιση πληγέντων.
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ΦΑΣΗ 2Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Θέτει τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ενοτήτων) σε ετοιμότητα Πολιτικής
Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα
που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό. Ενημερώνει σχετικά τον ή τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθής περιοχές της Περιφερειακής τους
Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονίζει και εποπτεύει σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης, τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητάς του, οι οποίες έχουν τεθεί με εντολή Περιφερειάρχη σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας.


Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας.

 Συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθής περιοχές στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας,
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων

Γ3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ)
 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας, στο
οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Γ4. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας.
 Ενημέρωση, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των οικείων Δήμων για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό
σήμα που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ.
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 Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας

Γ5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Μεριμνούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
Περιφερειακής Ενότητας.
 Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν
στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των σχετικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής
Ενότητας, στη λήψη πρόσθετων μέτρων επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών.
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ΦΑΣΗ 3Η ΆΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1Ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Εντολή, μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας
(συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε αρχικό
στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη για κινητοποίηση, ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας και που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, σε συνεννόηση με την
αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Γ3. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μόλις η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε:
 Άμεση ενημέρωση του Περιφερειάρχη, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και του αρμόδιου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
 Άμεση ενημέρωση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση
κινητοποίησή τους.
 Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του οποίου έχει δοθεί η αναγγελία της πυρκαγιάς, με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών
σχετικών με το συμβάν.
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Γ4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
 Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.


Στις περιπτώσεις που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση
πυρκαγιάς προχωρά σε άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας



Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του έχει δοθεί η αναγγελία της πυρκαγιάς και με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
3ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια
της Περιφερειακής τους Ενότητας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια
εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999
 Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους οικείους Δήμους (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική
πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του
έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πληγείσας περιοχής,
εφόσον συντρέχει λόγος.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη
καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το σκοπό αυτό.
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Στις περιπτώσεις που η περιοχή στην οποία εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί ως
τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός
των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών
(αντιμετώπιση-αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.

Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής τους Ενότητας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη για επιπλέον πόρους προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας.
 Λήψη απόφασης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον οικείο Περιφερειάρχη, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας
της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και
των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το σκοπό αυτό.
 Εντολή για σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας, προς υποβοήθηση του έργου τους,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Γ3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ)
 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής του Ενότητας, στο οποίο και προεδρεύει,
εφόσον συντρέχει λόγος για την υποβοήθηση του έργου του στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
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Γ4. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

 Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών
που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.9
 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική
εντολή του Περιφερειάρχη.
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που
πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής
τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων.
9

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει

καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
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 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από σχετική συνεννόησή τους με την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία, να προβούν, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία,
κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.


Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας,

 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

Γ5. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην
καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και
των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.
 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για
λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 Αιτούνται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από σχετική εντολή Αντιπεριφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα
προς ενίσχυση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση του φαινομένου.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

67

 Ενεργοποιούν, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη
απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο Αντιπεριφερειάρχη.
 Μεριμνούν, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και μετά σχετικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας.
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007
αρθ. 27.
 Ενημερώνουν, με εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και σε συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και εφ όσον
συντρέχουν λόγοι, τους υπευθύνους λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα
λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας)
σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

4Ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων για τον σκοπό αυτό.
Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί
ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των
συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη
δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
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 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του
έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας.
Γ3. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των
συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη


Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.



Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίες έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.10
10

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει

καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
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 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που
πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής
τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων.
 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

Γ4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή,
καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και
ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.
 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για
λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση του φαινομένου.
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007
αρθ. 27.
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 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας)
σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

5Ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΈΛΕΓΧΟΣ – ΦΥΛΑΞΗ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του
για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόησή του με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν. Ενημερώνει σχετικά
τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων για τον σκοπό αυτό.
Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί
ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των
συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη
δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του
έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.



Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
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 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας.
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών

Γ3. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση
των πόρων τους.


Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.

 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίες έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.11
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που
πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής
τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων.
11

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει

καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
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 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

Γ4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για
λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από
σχετική εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του
φαινομένου.
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007
αρθ. 27.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας)
σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

6Ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του για την υποβοήθηση του έργου του
ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόησή του με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν. Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.



Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
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 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων για τον σκοπό αυτό.
Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί
ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των
συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για αναζήτηση διαθέσιμων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, μετά από ενημέρωση των
οικείων Δημάρχων σχετικά με την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή
ευθύνης τους.



 Συνεργάζεται με τους Αρμόδιους Δημάρχους για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον
χρειάζονται μεταφορά.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας.
Γ3. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων,
καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων
τους.
 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά
από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
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 Μεριμνά για την εύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές,
σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων Δήμων και ενημερώνει
σχετικά τον Περιφερειάρχη.
 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Γ4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για
λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από
σχετική εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του
φαινομένου και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για μερική ή ολική
αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για την εύρεση, διαθέσιμων καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων
έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας)
σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
ΦΑΣΗ 4Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΡΩΓΗ
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Εντολή προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για εξασφάλιση καταλυμάτων, μετά από ενημέρωση των οικείων Δημάρχων σχετικά με τον
συνολικό αριθμό των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

75

 Εντολή προς τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας12 για την εξασφάλιση σκηνικού υλικού για την ανακούφιση των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή
υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους
 Εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας (οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει
δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση
ζημιών.
 Εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα
προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από
δασικές πυρκαγιές.
 Συνεργάζεται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη άμεση διανομή ζωοτροφών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της
πληγείσας περιοχής.
Γ2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
Γ3. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Κινητοποιεί με εντολή Περιφερειάρχη τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς
τους (οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών
 Εξασφάλιση καταλυμάτων, μετά από εντολή Περιφερειάρχη, των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης
τους, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων ΟΤΑ και ενημερώνει
σχετικά τον Περιφερειάρχη
 Μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, μετά από εντολή Περιφερειάρχη, για τη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου
να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών από δασικές πυρκαγιές.
 Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του
φαινομένου.
12

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά

Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων των παρ. Γ6 του παρόντος.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

76



Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

Γ4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.



Συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για την εξασφάλιση καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν
καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.



Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας)
σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Γ5. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ13

 Με εντολή Περιφερειάρχη αιτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Γενική Δ/νση Πρόνοιας - Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης &
Αλληλεγγύης τη διάθεση σκηνικού υλικού των Περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την ανακούφιση πληγέντων.
 Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, κλπ)
για την διευκρίνηση ζητημάτων σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ 265/Α/1966, άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).

13

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά

Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων της παρ. Γ6 του παρόντος.
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Παράρτημα E
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
«Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), και αποτελεί το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Η δομή και το περιεχόμενο του σχεδίου καθορίστηκε βάσει του Εγχειριδίου για τη σύνταξη και εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε
επίπεδο Υπουργείου ή άλλου Κεντρικού Φορέα, που κοινοποιήθηκε με το υπ αρθ. 2033/3-4-2007 έγγραφό μας.
Το παρόν σχέδιο, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις του, αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων και η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των
πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
Συνεπώς, για την εξειδίκευση του παρόντος σχεδίου οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες καθώς και οι Δήμοι, επιβάλλεται να επικαιροποιήσουν,
όπως έχει ήδη ζητηθεί με το 1521/21-3-2013 έγγραφό μας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών
πυρκαγιών», το ειδικό Παράρτημα Ι΄ το οποίο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του.
Πιο αναλυτικά στο Παράρτημα Ι΄ θα περιγράφονται τα κάτωθι:


ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, καθώς και
των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ)



κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας τους, για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια
εφαρμογής του παρόντος σχεδίου (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ)



μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους

Με βάση τα ανωτέρω, το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα έκδοση
του εγκεκριμένου γενικού σχεδίου και τα επικαιροποιημένα Παραρτήματα Ι΄:
• για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, της
Προσθήκης Δ9 του Παραρτήματος Δ’, καθώς και του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ που έχει ήδη συνταχθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας και εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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• για τις Περιφέρειες θα αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ10 του
Παραρτήματος Δ’, καθώς και του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ που έχει ήδη συνταχθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, και εγκριθεί
από τον Περιφερειάρχη (άρθ. 173 και 174 του Ν.3852/2010).
• για τους Δήμους θα αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI του παρόντος, εγκεκριμένου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, της
Προσθήκης Δ11 του Παραρτήματος Δ’, καθώς και του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ που έχει ήδη συνταχθεί με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας, υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου και εγκριθεί από τον Δήμαρχο (άρθ. 62 και 63 του Ν.3852/2010).
Μετά την προσθήκη και έγκριση του Παρατήματος Ι΄ από τα αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας, τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, με τη δομή και τα περιεχόμενα που περιγράφονται
ανωτέρω, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά και δεν χρήζουν περαιτέρω εγκρίσεως, δεδομένου ότι το παρόν σχέδιο έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Μετά την έγκριση των Παραρτημάτων Ι΄, με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών καθώς
και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνει σύνθεση των αντίστοιχων Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών και κοινοποίηση αντιγράφου στους υπευθύνους των οργανικών μονάδων του φορέα τους, όπως αυτοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι΄ του
παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Περιφερειάρχη και των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών και του Δημάρχου, αντίστοιχα.
Για τους ανωτέρω λόγους, επίσης, δεν απαιτείται η έκδοση οδηγιών σχεδίασης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς τις οικείες Περιφέρειες και Δήμους.
Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με έγγραφό τους θα ζητήσουν αντίγραφο των επικαιροποιημένων Παραρτημάτων
Ι΄, που οφείλουν να συντάξουν οι οικείες Περιφέρειες και οι Δήμοι στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, προκειμένου να γνωρίζουν το σύνολο του
ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (ΥΑ 1299/2003, σελ 5822 παρ. 6, πρώην Περιφέρειες της χώρας).
Νοείται ότι οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν
κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο, η εξειδίκευση του παρόντος δια της προσθήκης του Παραρτήματος Ι΄, θα αφορά κυρίως τη
διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα.
Επίσης, για την πληρέστερη εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου, και των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, κατά το μέρος που τους αφορά, στις
Προσθήκες Δ9- Δ11 του Παραρτήματος Δ΄.
Τέλος, έχοντας υπόψη ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας θα συμβάλουν στην εφαρμογή του
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παρόντος Σχεδίου με την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις υφιστάμενες μονάδες τους, κρίνεται σκόπιμο, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, να κοινοποιήσουν άμεσα αντίγραφο του
εγκεκριμένου και επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας,
για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Για την πληρέστερη εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου, και των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, κατά το μέρος που τους αφορά, στις
Προσθήκες Δ9- Δ11 του Παραρτήματος Δ΄.

Ειδικότερα προς διευκόλυνση του έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των Περιφερειών και των Δήμων και για όλες τις φάσεις κινητοποίησης
πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητας, αυξημένη ετοιμότητα, κλπ):


το Παράρτημα Δ9 συνοδευόμενο από το Παράρτημα Ι΄ δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως βασικός κορμός του μνημονίου ενεργειών για τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.



το Παράρτημα Δ10 συνοδευόμενο από το Παράρτημα Ι΄ δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως βασικός κορμός του μνημονίου ενεργειών για τις Περιφέρειες.



το Παράρτημα Δ11 συνοδευόμενο από το Παράρτημα Ι΄ δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως βασικός κορμός του μνημονίου ενεργειών για τους Δήμους
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Παράρτημα ΣΤ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ1: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Ο Ν.3013/2002 "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
2. Ο Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
3. Ο Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
4. Το Π.Δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης". (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
5. Ο Ν. 3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού" (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
9. Ο Ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
10.Ο Ν. 3208/2003 "Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών
εκτάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
11.O N. 998/1979 "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας" (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
12.Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
13.Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
14.Ο Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)
15.Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη
Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των
δασικών πυρκαγιών" (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
16.Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
17.Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
18.Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών "Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το
Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» " (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄)
19.Το Π.Δ 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
20.Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
21.Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
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22.Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας "Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» "
23.Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 για την πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα.(ΦΕΚ 724, τεύχ. Β΄)
24.Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις".(ΦΕΚ 1459,
τεύχ. Β΄)
25.Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για
την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις" (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
26.Οι "Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
27.Η "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 140920/2005
(ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
28.Ο Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ" (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
29.Ο Ν. 1481/1987 "Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης" (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
30.Το Π.Δ. 210/1992 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος" (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
31.Το Ν.Δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων"
(ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
32.Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 1185, τεύχ.
Β΄).
33.Το Ν.2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
34.O N 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ" (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
35.Ο Ν 3613/2007 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ" (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
36.Ο Ν. 3585/2007 "Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄)
37.Το Π.Δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
38.Ο Ν. 3481/2007 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
39.Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή
τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. " (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
40.Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α'/2012)
41.Ο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α'/04-03-2011).
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42.Το Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 A'/27-06-2011).
43.Το Π.Δ. 4/2008 "Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
44.Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν
στη διαχέιριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης" (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
45.Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
46.To Π.Δ. 26/2011 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΕΚ 75, τευχ. Α΄)
47.Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
48. Το υπ. αριθμ. 3752 της 25-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»

Προσθήκη ΣΤ2 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤ2

Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2018

Το υπ. αριθμ. 3752 της 25-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».

Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
2933/06-05-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»

Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)»
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Α4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
2934/06-05-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών». Οι Δήμοι χωρικής αρμοδιότητας θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια εκάστης χωρικής τους
αρμοδιότητας ώστε να συμπεριληφθούν στον σχεδίο μας. Η σχετική αλληλογραφία έχει αποσταλεί στους Δήμους και με την παραλαβή των σχεδίων τους θα
επικαιροποιούνται.

Α5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Α6 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς
•

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

•

Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

•

Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

•

Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.

•

Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

•

Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
•

Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις
πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.14

•

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.

•

Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.

•

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5
μέτρων από το σπίτι σας.

•

Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για
λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

14

Νοείται ότι η οδηγία αυτή δεν προσκρούει σε διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας ή σε κάποια άλλη διάταξη νόμου.
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•

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.

•

Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

•

Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

•

Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

•

Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

•

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

•

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

•

Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
•

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που
βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

•

Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

•

Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
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•

Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
•

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

•

Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους
μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

•

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα.

•

Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

•

Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

•

Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά
του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

•

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η
περίμετρος του.

•

Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από
άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
•

Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

•

Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
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•

Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.

•

Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

•

Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

•

Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

•

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

•

Αν διαταχθεί η οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή στην οποία βρίσκεσθε, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν από τις
αρμόδιες αρχές.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
•

Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.

•

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και
αναζωπυρώσεις.
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Παράρτημα I : Πόροι – Μέσα – Ανθρώπινο Δυναμικό

ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Έγκριση Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Εγκρίνουμε το Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η ισχύς του παρόντος Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου αρχίζει, από την έγκριση
του από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε ΤΑ Ι
Λαμία Μάιος 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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