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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕMAIL 

 
 

 
          Λαμία,        31/3/2022 
          Αριθμ. πρωτ.: 69191/148       

Ταχ. Δνση      : Πλ. Ελευθερίας 13 
Ταχ. Κώδικας : 35132  ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες  : Π. Ζώης 
Αρ. τηλεφ.       : 22313-51292 
E-mail             : p.zois@pste.gov.gr 
 

        
                      ΠΡΟΣ: 
       ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

    
 

     ΘΕΜΑ  :      «Πρόσκληση σε Συνεδριάσεις  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας  

                           Π.Ε.  Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 

    ΣΧΕΤΙΚΑ :        α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις,            

(ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

γ) Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010) και τις διατάξεις του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης).  

δ) Την υπ. αριθμ. 203619/856 της 12-09-2019 (ΑΔΑ : 9ΕΩΣ7ΛΗ-7ΞΦ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας περί έγκρισης «Κανονισμού λειτουργίας των 

Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων»  

ε) Την Απόφαση 210/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  (ΑΔΑ : 

ΩΞΝ47ΛΗ-Ρ5Ξ). 

ζ) Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ (ΑΔΑ : ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) 

                     η) Το υπ. Αριθμ. 2093/23-3-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα « Προγραμματισμός    

                     Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και  

                     Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής  

                     προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022  

                     ια)  Τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο  

                      περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για  

                      τις ημέρες των συνεδριάσεων. 
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*** 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετ., σας προσκαλούμε στην κάτωθι πρώτη από 

τις τρεις (3) ειδικές συνεδριάσεις  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λαμιέων ,στην οδό 

Αινιάνων αρ. 6-8 την Τρίτη 12/4/2022 για τον απολογισμό, τις προτάσεις σας,  τη λήψη 

αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων:  

  

1) Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
12/4/2022 και ώρα και ώρα 10:30 π.μ.  , θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 
• τον προγραμματισμό έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό 

δίκτυο αρμοδιότητάς τους, καθώς και σε εγκαταστάσεις/υποδομές αρμοδιότητάς τους εντός ή 
πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, 
όπου αυτό απαιτείται 

• τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε 
επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

• το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια 
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, 

• ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής 
απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, 

• την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου  

• τη συμβολή και συνεργασία των Ο.Τ.Α. στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού 
δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

• καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο και αφορά τη λήψη και υλοποίηση 
προληπτικών μέτρων και δράσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

• Την εξέταση της δυνατότητας και τον προγραμματισμό τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 
άσκησης Πολιτικής Προστασίας εντός του μηνός Μαΐου τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 13.2.1 της «4ης  Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”»  

•  
2) Στην δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα 

που θα προσδιοριστεί με νεότερη ενημέρωσή μας   , θα εξεταστούν θέματα σχετικά με :  
•  η πορεία υλοποίησης των δράσεων, που οι συμμετέχοντες φορείς στο ΣΟΠΠ δεσμεύτηκαν για 

την υλοποίησή τους κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την νέα αντιπυρική περίοδο 2022, καθώς και 

• θέματα συνεργασίας μεταξύ των οικείων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και των 
Δασικών Υπηρεσιών που αφορούν τόσο στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών 
εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές όσο και στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση 
άμεσης συνδρομής, από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

• θέματα που αφορούν την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και δασικές εκτάσεις 
• θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από 

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 
• καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο και αφορά τη λήψη και υλοποίηση 

προληπτικών μέτρων και δράσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
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3) Στην τρίτη ειδική συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π., η οποία θα η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα 

και ώρα που θα προσδιοριστεί με νεότερη ενημέρωσή μας   , θα εξεταστούν θέματα που αφορούν 
• την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας , στην υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών  
• την ετοιμότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της 
Περιφέρειας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, με έμφαση στις διαδικασίες 
υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. 

• τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

• την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

• καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που 
προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

     

   H συνεδρίαση θα γίνει με φυσική παρουσία για τους εμβολιασμένους και νοσήσαντες, καθώς και 

με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ στον σύνδεσμο:  

https://us06web.zoom.us/j/84500611762?pwd=SEgrWWM3aG1OenJxK0YwSVBZMDZkZz09  

(Meeting ID: 845 0061 1762 Passcode: 872756)  

 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π παρακαλούνται  

1. Να είναι ενήμεροι του αντίστοιχου Σχεδίου ευθύνης των Υπηρεσιών τους, των υλικών και 

μέσων που διαθέτουν.  

2. Να καταθέσουν, στους χώρους ευθύνης - αρμοδιότητάς τους, τις προτάσεις τους για άμεση 

επέμβαση όπου απαιτείται για την οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού και των χώρων 

καταφυγής και καταυλισμού  σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών , των πόρων και των μέσων 

που διαθέτουν . 

Στην  συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα  υγειονομικά μέτρα  

(αποστάσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων) , αναλογία ατόμων με την επιφάνεια του χώρου , 

χρήση μάσκας και αντισηπτικού. 

 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 
 

            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ 
 
 
 

   

https://us06web.zoom.us/j/84500611762?pwd=SEgrWWM3aG1OenJxK0YwSVBZMDZkZz09
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Στρατιωτικό Διοικητή  (ΚΕΥΠ) ή εκπρόσωπό του.( keyp@army.gr )  
2. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ).  

( papasand2009@hotmail.com / info@pedstereas.gr ) 

3.  Περιφερειακό Σύμβουλο Σιαλμά Βασίλειο ( vassialmas@gmail.com ) 
4. Συντονιστή Π.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ( k.karabetsos@pste.gov.gr )   
5. Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ( gadpstelladas@hellenicpolice.gr )  
6. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος  ( contact@yna.gov.gr ) 
7. Επιχειρησιακός Συντονιστή ΠΥ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ( epsynt.thes@psnet.gr )  
8. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Υ. Στ. Ελλάδας ( pdanster@psnet.gr ), Π.Υ. Λαμίας                          

( lamia@psnet.gr ) ,   7η ΕΜΑΚ ( emak7@psnet.gr )      
9. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  

( polprostasia@apdthest.gov.gr ) 
10. Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας       

( ddasonfthiot@apdthest.gov.gr )  
11. Προϊστάμενο Δ/νσηςΤεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε  ( dte@pste.gov.gr ) 
12. Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
      Ενότητας Φθιώτιδας  ( a.platia@fthiotida.pste.gov.gr ) 
13. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (κ.κ. Δημάρχους ή νόμιμο εκπρόσωπό τους καθώς 

και οι υπηρεσιακοί υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας) 
       ( info@lamia-city.gr ,  info@mwlos.gr , info@dimosmakrakomis.gov.gr ,  info@domokos.gr ,   
       dimarchos-stylidas@stylida.gr , info@stylida.gr , info@dimos-amfiklias- elatias.gr ,  

mayor@dimos-lokron.gov.gr ,  lokron@dimos-lokron.gov.gr ) 
14. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας  ( dioikitis@hosplam.gr ) 
15. Ε.Κ.Α.Β. Λαμίας ( th.liaskos@ekab.gr )  
16. ΔΕΔΔΗΕ (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο της) ( C.Siafakas@deddie.gr ) 
17. Ο.Τ.Ε. (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του)  
18. Ο.Σ.Ε. (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του) ( k.karavas@trainose.gr ,  taktikos@gmail.com /  
                                                                               k.taktikos@osenet.gr ) 
19.Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του)   
       ( ees_lamias@redcross.gr ) 
20.Εθελοντικές Οργανώσεις Π. Ενότητας  (να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους)  

( lekstelladas@hotmail.com , omfidas@gmail.com , syllogospappas@gmail.com  
xoolamlias@gmail.com , panospgt@hotmail.com , erke@hobbyshop.gr , 
chrisvag@hotmail.com , panosrouskas@yahoo.gr , grkapsi@otenet.gr , 
tsimponidis149@yahoo.com epomeafthiotidas@gmail.com mpiniorispanagiotis@gmai.com  

      kwstas1984.kk@gmail.com , ofkathermaikou@yahoo.gr ,  seo@seo.gr ) 
21. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του) 
      ( dcamsa@aegeanmotorway.gr ) 
22. Νέα Οδός (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο της) ( info@neaodos.gr ) 
23. Κεντρική Oδός Α.Ε.( να συμμετάσχει με εκπρόσωπο της) ( info@kentrikiodos.gr ) 

24. ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/μων ΚΣΥΥ ( eyde.kssy.lam@ggde.gr ) 

25. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του)                      

( oiti@otenet.gr ) 
26. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (να συμμετάσχει με εκπρόσωπο του) 
      ( info@parnassosnp.gr ) 
27. Προϊστάμενος ή εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ( info@deyalamias.gr ) 
28. T.O.E.B. Π.Ε. Φθιώτιδας (να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους, με email)  
29. Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας. ( dipefth@sch.gr , mail@dipe.fth.sch.gr ) 
30. Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας. ( mail@dide.fth.sch.gr )     
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Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (προς κοινοποίηση με email): 
    Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
     α. Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε. 
     β. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 
     γ. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε. 
     δ. Γενικούς Διευθυντές Π.Σ.Ε. 
 
Γ. Μ.Μ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
 
Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
     Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας    
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