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Αρ. Πρωτ.: 13110 οικ. Φ.702.15
ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση
Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης
Δασικών Πυρκαγιών»
ΣΧΕΤ: a) Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α΄/07-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
b) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
c) 12030 Φ.109.1/10-05-1999 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού
Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους
ΟΤΑ τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους για τη πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.» (ΦΕΚ 713
Β΄/19-05-1999).
d) 181752/2052/02-05-2019 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ
Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο»
(Β΄1525).
e) 17961 Φ.109.1/04-06-1998 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης όπως συμπληρώθηκε,
αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις 29181 Φ.109.1/06-07-1999 Απόφαση
Υπουργού Δημοσίας Τάξης, 30359 οικ. Φ105.6/12-06-2009 Απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και την 18365 οικ.Φ105.6/19-04-2010 Απόφαση Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη
στ)8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) 4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική
ονομασία ‘’ΙΟΛΑΟΣ’’, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την
συνθηματική λέξη ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’
g) 41038 Φ.702.15/28-06-2019 Εγκύκλιος 118 ΑΠΣ «Κανόνες, οδηγίες και κατευθύνσεις για
την συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τις Δασικές Υπηρεσίες»
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h) ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/56858/323/21-06-2019 «Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του

i)
j)
k)
l)
m)

Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική
περίοδο.
76665 οικ. Φ.702.1/21-12-2018 Διαταγή Α.Π.Σ
13322 Φ.702.15/ 03-03-2017 Διαταγή Α.Π.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
17068 Φ. 702.15/ 16-03-2017 Διαταγή Α.Π.Σ.
30905 Φ.702.15/12-06-2018 Διαταγή Α.Π.Σ.
11450 Φ.702.15/20-02-2020 Διαταγή Α.Π.Σ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές και σε εφαρμογή των προβλεπόμενων
διαδικασιών

σύνταξης

των

επιχειρησιακών

σχεδίων

των

Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο
να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:
1. Γενικές Οδηγίες-Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών
a) Τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών θα
συνταχθούν

και

θα

εγκριθούν

σε

επίπεδο

Περιφερειακής

Πυροσβεστικής Διοίκησης και κατόπιν θα αποσταλούν στους
Επιχειρησιακούς Συντονιστές για τον έλεγχο τους, για τις ΠΕ.ΠΥ.Δ.
δικαιοδοσίας τους, πριν αποσταλούν στους αποδέκτες τους.
b) Ως εκ τούτου, οι Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ., σε συνεννόηση με τους Διοικητές
Νομών, να συγκροτήσουν τριμελείς ή πενταμελής Επιτροπές σε επίπεδο
ΔΙ.Π.Υ.Ν. δικαιοδοσίας τους. Οι Επιτροπές θα συντάξουν και θα
αποτυπώσουν συγκεντρωτικά τον επιχειρησιακό

σχεδιασμό όλων των

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη ΔΙ.ΠΥ.Ν., τον οποίο και θα
αποστείλουν μέσω αυτής, με αποτυπωμένη τη γνώμη του Διοικητή Νομού,
στην

οικεία

ΠΕ.ΠΥ.Δ.

το

αργότερο

μέχρι

την

Παρασκευή,

27 Μαρτίου 2020. Πρόεδροι των Επιτροπών θα οριστούν Αξιωματικοί στο
βαθμό του Αντιπυράρχου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα οριστούν στο
βαθμό του Επιπυραγού.
c) Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. αφού συγκεντρώσουν όλα τα συνταχθέντα επιχειρησιακά
σχέδια από τις Επιτροπές των ΔΙ.Π.Υ.Ν. της δικαιοδοσίας τους, θα τα
ενοποιήσουν και θα δημιουργήσουν ένα (1) Επιχειρησιακό Σχέδιο της
Περιφέρειάς τους, το οποίο και θα το αποστείλουν εγκεκριμένο από
το Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. στον Επιχειρησιακό Συντονιστή στον οποίο
υπάγονται, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020.
Αυτονόητο είναι πως τόσο ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. πριν την έγκριση
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του όσο και ο Επιχειρησιακός Συντονιστής κατόπιν του ελέγχου
δύνανται με εντολή τους να επιστρέψουν το συνταχθέν σχέδιο στην
Επιτροπή με τις παρατηρήσεις τους για συμπλήρωση και ανασύνταξη
αυτού εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.
d) Οι Επιχειρησιακοί Συντονιστές το αργότερο μέχρι την Μ.Τετάρτη,
15 Απριλίου 2020 να επιστρέψουν κατόπιν του ελέγχου τους στις ΠΕ.ΠΥ.Δ.
δικαιοδοσίας τους τα Επιχειρησιακά Σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών
πυρκαγιών.
e) Τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια με την παραλαβή τους και με ευθύνη
του Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ., υποβάλλονται ως εξής :
— Ένα

(1)

αντίγραφο

Δασοπυρόσβεσης/Τμήμα

θα

υποβληθεί

Σχεδιασμού

στο

Α.Π.Σ./

Αντιμετώπισης

Διεύθυνση

Δασικών

και

Αγροτικών Πυρκαγιών ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων και επίσπευσης
της όλης διαδικασίας, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών
Πυρκαγιών θα υποβληθεί στο Α.Π.Σ. μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail)
και σε μορφή αρχείου pdf, στο οποίο θα φαίνονται οι υπογραφές
έγκρισης και ελέγχου αυτού.
— Ένα (1) αντίγραφο θα υποβληθεί στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή (e-mail).
— Ένα (1) αντίγραφο θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ένα
(1) στην Περιφερειακή Διοίκηση του Κράτους

μόνο σε ηλεκτρονική

μορφή (email), σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
στ) Τονίζεται ότι, τα διευρυμένα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης των
δασικών πυρκαγιών των ΠΕ.ΠΥ.Δ. με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αναθεώρησης και επικαιροποίησης τους καθίστανται εκτελεστά και πρέπει
οπωσδήποτε να έχουν αποσταλεί στους τελικούς αποδέκτες τους

το

αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 προκειμένου να υπάρχει
ετοιμότητα του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και αποτύπωση αυτού με την
έναρξη της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.
g) Με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και με ευθύνη της
κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ.,

να αποσταλεί με ξεχωριστό e-mail στη Διεύθυνση
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Δασοπυρόσβεσης/Τμήμα

Σχεδιασμού

Αντιμετώπισης

Δασικών

και

Αγροτικών Πυρκαγιών του Α.Π.Σ. και στο Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ., συγκεντρωτικός
πίνακας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με τα περιπολικά, τις
μοτοσυκλέτες (ΘΗΣΕΑΣ) τα πυροφυλάκια, τα μεικτά περίπολα, τα
οποία ανά Διοίκηση Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) στελεχώνονται
σε όλα τα στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει
διακριτικό κλήσης, ώρες στελέχωσης καθώς και την θέση ή την περιοχή
ευθύνης τους.

Για τα περιπολικά που προορίζονται για την αμοιβαία

συνδρομή των Υπηρεσιών (παρ. 2η της παρούσης), θα αποσταλεί στη
Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης/Τμήμα Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Δασικών
και Αγροτικών Πυρκαγιών του Α.Π.Σ. και στο Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. ξεχωριστός
ενοποιημένος πίνακας από τις ΠΕΠΥΔ σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
Η αποστολή όλων των ανωτέρω συγκεντρωτικών πινάκων να γίνει αμέσως
μετά τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Συντονιστών, του επιχειρησιακού
σχεδιασμού των ΠΕ.ΠΥ.Δ. δικαιοδοσίας τους, και το αργότερο μέχρι τη
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020, προκειμένου το Α.Π.Σ να προχωρήσει σε
περαιτέρω ενέργειες.
h) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών δεν θα
περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν παραμέτρους διοικητικής μέριμνας
καθώς αυτά θα εμπεριέχονται αναλυτικά στο Σχέδιο Διοικητικής Μέριμνας
και Οργάνωση της Διοικητικής Υποστήριξης των Πυροσβεστικών Πόρων, το
οποίο καθορίζεται με την (θ’) σχετική.
2. Βασικές κατευθύνσεις για την Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση των
Επιχειρησιακών Σχεδίων.
Οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν και θα αναλάβουν το έργο της αποτύπωσης
του επιχειρησιακού σχεδιασμού στην περιοχή ευθύνης τους, να γνωρίζουν ότι θα
πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους να επιδιώκεται η πραγματική
καταγραφή των δεδομένων και να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά το
βαθμό ετοιμότητας και τον τρόπο αντίδρασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, να
δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του συνόλου
του προσωπικού και των διατιθέμενων μέσων . Για το λόγο αυτό πρέπει να
ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:
a) Το πλαίσιο των ενεργειών δράσεων και Φάσεων καθώς και των
ειδικότερων ενεργειών που άπτονται της αποστολής και των αρμοδιοτήτων
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του ΠΣ και περιγράφονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. και επισυνάπτεται και στην
παρούσα.
b) Η πραγματική αναμενόμενη δύναμη σε προσωπικό καθώς και το πλαίσιο
των καθηκόντων εκάστης υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων προς
την κατεύθυνση πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης τους.
c) Τα διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα.
d) Οι παράμετροι που επηρεάζουν την επικινδυνότητα της κάθε περιοχής και
το ιστορικό των πρόσφατων πυρκαγιών.
e) Ο ημερήσιος κύκλος της επικινδυνότητας των πυρκαγιών.
στ) Η κλιμάκωση των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με το δείκτη
επικινδυνότητας.
g) Η αποτύπωση στο σχεδιασμό της κινητοποίησης των πυροσβεστικών
δυνάμεων των Υπηρεσιών που ανήκουν στην ίδια ΠΕ.ΠΥ.Δ. για την
αντιμετώπιση συμβάντων εντός Νομού ή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Για το λόγο αυτό με
ευθύνη του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε επίπεδο ΔΙΠΥΝ θα είναι γνωστό και θα
αποτυπώνεται εκ των προτέρων στο σχεδιασμό το σύνολο των
προοριζόμενων οχημάτων 1ης ανταπόκρισης συνδρομής εντός ΔΙ.ΠΥ.Ν. και
εντός ΠΕ.ΠΥ.Δ. κατ΄ επέκταση.
h) Η αποτύπωση στο σχεδιασμό της αμοιβαίας ενίσχυσης των Υπηρεσιών που
ανήκουν σε διαφορετικές ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε επίπεδο Επικράτειας με την
κατάρτιση λίστας υδροφόρων οχημάτων (κατά προτεραιότητα UNIMOG
διπλής καμπίνας) 1ης ανταπόκρισης συνδρομής για την κινητοποίηση τους
εκτός ΠΕ.ΠΥ.Δ.. Για την περίπτωση αυτή θα δηλωθεί ένα στελεχωμένο
όχημα /Υπηρεσία που θα προορίζεται να κινητοποιηθεί σύμφωνα με τα
ισχύοντα εκτός ΠΕΠΥΔ όταν και εφόσον απαιτηθεί.
i) Η αποτύπωση στο σχεδιασμό της διασποράς τουλάχιστον μίας (1) ομάδας
πεζοπόρου σε κατάλληλους επιλεγμένους χώρους διαμονής που έχουν
κατόπιν διαταγών μας εξευρεθεί και χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν , και
σε απόσταση από την έδρα του πεζοπόρου μικρότερης των 50 km, στο Α΄
Στάδιο Ετοιμότητας (δείκτης επικινδυνότητας 2,3), των οποίων η διασπορά
θα διενεργείται κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΠΕΠΥΔ εφόσον κρίνεται
αυτό απαραίτητο συνεκτιμώντας κάθε φορά τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες,

το

βαθμό

επικινδυνότητας

κάθε

περιοχής

ή

άλλους
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απρόβλεπτους παράγοντες που πιθανόν επηρεάσουν/αυξήσουν τις ενάρξεις
των δασικών πυρκαγιών.
j) Στο Β΄ και στο Γ΄ Στάδιο Ετοιμότητας, η διασπορά του πεζοπόρου
τμήματος θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά.
k) Κατά τη φάση επικαιροποίησης , οι Επιτροπές θα πρέπει να εξετάσουν τη
δυνατότητα επαύξησης του υφιστάμενου αριθμού των εκπεμπόμενων
περιπολικών Β’ και Γ’ Σταδίου και της ανάλογης διασποράς τους σε τομείς
ευθύνης λαμβάνοντας υπόψη

τα κριτήρια της παρούσης που αφορούν

στην αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι εφόσον απαιτηθεί

όλα τα διαθέσιμα οχήματα της Υπηρεσίας θα

δύνανται να στελεχώνονται από το διαθέσιμο προσωπικό.
l) Ομοίως οι Επιτροπές θα εξετάσουν την δυνατότητα πλήρους στελέχωσης
των θέσεων παρατήρησης και πυροφυλακείων που έχουν καταγραφεί και
δεν στελεχώνονταν κατά το παρελθόν, τόσο με την αξιοποίηση του
προσωπικού της Υπηρεσίας αλλά και με την εμπλοκή –συνδρομή και
άλλων εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ένοπλες Δυνάμεις –εθελοντές κτλ) ,
τουλάχιστον για τις κρίσιμες ώρες του 24ωρου, προκειμένου σε αυτές τις
περιπτώσεις να ενισχύεται το δίκτυο επιτήρησης του τομέα ευθύνης των
Υπηρεσιών. Νοείται ότι η στελέχωση των πυροφυλακείων τηρείται
απαρέγκλιτα στο Β’ και Γ’ στάδιο σύμφωνα με τα ισχύοντα.
3. Ειδικότερες οδηγίες
a) Σε περιπτώσεις που περιπολικά οχήματα κινητοποιούνται για συνδρομή σε
άλλες Υπηρεσίες (παρ. 2ζ και 2η της παρούσης), με ευθύνη των Διοικητών
των Υπηρεσιών θα λαμβάνεται εκ πρώτης άμεσα μέριμνα για την κάλυψη
του τομέα τους κατά τη διάρκεια απουσίας τους, με πρόσκαιρη αναδιάταξη
των υφιστάμενων οχημάτων της Υπηρεσίας και δευτερευόντως θα
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια κάλυψης του τομέα με έτερο
διαθέσιμο πυροσβεστικό όχημα της Υπηρεσίας και με τυχόν επικουρική
ενίσχυση του από διαθέσιμα οχήματα που θα ζητούνται ώστε να βρίσκονται
σε ετοιμότητα ενίσχυσης του εν λόγω τομέα από τους εμπλεκόμενους
φορείς. Και στις δύο περιπτώσεις οι ενέργειες θα πραγματοποιούνται
κατόπιν ιεραρχικής ενημέρωσης κατά περίπτωση και εντολής του Διοικητή
ΠΕ.ΠΥ.Δ. και θα τηρούνται τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας για
τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού (χορήγηση Φ. Πορείας κτλ).
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b) Οι Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ. θα προγραμματίσουν, σε συνεργασία με τους
Διοικητές των Νομών της δικαιοδοσίας τους στην περιοχή ευθύνης των
οποίων λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να λειτουργήσουν Πυροσβεστικά
Κλιμάκια Εθνικών Οδών, τη διάθεση τουλάχιστον ενός (1) υδροφόρου
πυροσβεστικού οχήματος με δυνατότητα κίνησης σε δασικούς δρόμους, στις
εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Κλιμακίων των Ε.Ο. πέραν των
οχημάτων των παραχωρησιούχων, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης
αξιοποίηση και η άμεση κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου πυροσβεστικού
προσωπικού εφόσον απαιτηθεί.
c) Το πυροσβεστικό προσωπικό των Π.Κ. που δεν στελεχώνει περιπολικά
οχήματα με ευθύνη των οικείων Διοικητών Π.Υ. και με την προϋπόθεση ότι
εντός του Π.Κ. θα παραμένει στελεχωμένο τουλάχιστον ένα (1)
πυροσβεστικό όχημα και το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη
λειτουργία του Κλιμακίου, κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ.. δεν
θα παραμένει στο χώρο του Π.Κ., θα στελεχώνει διαθέσιμα υπηρεσιακά
μέσα και θα ενισχύει τις περιπολίες τις επικίνδυνες ώρες της ημέρας σε
προκαθορισμένες περιοχές.
d) Με ευθύνη των Διοικητών Νομού και σε συνεργασία με τις Επιτροπές
επικαιροποίησης των σχεδίων θα αποτυπωθούν ανά ΔΙ.ΠΥ.Ν. και οι τομείς
ευθύνης περιπολίας για τους Επιχειρησιακούς Αξιωματικούς Δασών
(ΚΡΟΝΟΣ ΔΑΣΩΝ) προκειμένου να καλύπτεται εκάστη ΔΙ.ΠΥ.Ν. με
περισσότερους του ενός Αξιωματικούς ώστε να διαμοιράζεται αντίστοιχα
και ο χρόνος ανταπόκρισης στη διαχείριση ενός περιστατικού.
e) Εκτός των ορισθέντων Αξιωματικών ανά ΔΙ.Π.Υ.Ν. που είναι επιφορτισμένοι
με την υποδοχή και την προώθηση των επιπλέον πυροσβεστικών
οχημάτων- χωματουργικών μηχανημάτων – υδροφόρων οχημάτων άλλων
εμπλεκόμενων φορέων (Γραφείο κίνησης – ΑΡΜΑ)

σε πυρκαγιές που

εκτιμώνται ότι θα εξελιχθούν σε μεγάλες και θα απαιτήσουν περαιτέρω
κλιμάκωση πόρων και πολυήμερη απασχόληση προσωπικού και μέσων, να
οριστεί σε συνεννόηση με τον Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. ένας (1) Αξιωματικός
και ένας (1) Αναπληρωτής του που θα ενισχύει σε επίπεδο ΠΕ.ΠΥ.Δ. την
ανωτέρω δράση σε μεγάλα δασικά συμβάντα.
στ)Νοείται αυτονόητη περαιτέρω για την αποτύπωση των στοιχείων του
σχεδιασμού, η πλήρης εναρμόνιση με τα οριζόμενα της Εγκυκλίου 3 /Α.Π.Σ
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και με τους κανόνες εκμετάλλευσης Ασύρματης Επικοινωνίας όπως ισχύουν
για τους

κατά περίπτωση κωδικούς κλήσης όλου του εμπλεκόμενου

προσωπικού και των μέσων.
g) Η εμπλοκή του πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί σε πολιτικά και
στρατιωτικά

αεροδρόμια

Πυροσβεστικών

της

Σταθμών

Χώρας,

ΒΙ.ΠΕ.

της

Π.Υ.

ή

Π.Σ.

Επικράτειας

Λιμένων
σε

και

δράσεις

δασοπυρόσβεσης αναφέρεται στις (ι’) ,(ια’) & (ιβ’) σχετικές.
h) Η συλλογή στοιχείων και η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού κάθε
ΠΕ.ΠΥ.Δ. αποτελεί εργασία βαρύνουσας σημασίας με εξαιρετικά σημαντικές
προεκτάσεις στην επιτυχία του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού και ως εκ
τούτου θεωρείται δεδομένη η παροχή οποιασδήποτε διευκόλυνσης στις
συγκροτηθείσες Επιτροπές για την όσο το δυνατό ρεαλιστική, ευέλικτη και
μέσα στα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα, ολοκλήρωση των εργασιών τους.
i) Επισημαίνεται ότι ο ρεαλισμός στη σύνταξη του επιχειρησιακού
σχεδιασμού αφορά και στην λειτουργία του συστήματος ENGAGE το οποίο
έχει τη δυνατότητα επόπτευσης και ελέγχου των πυροσβεστικών πόρων σε
προκατασταλτικό και κατασταλτικό επίπεδο σε πραγματικό χρόνο και σε
όλα τα επίπεδα.
j) Τονίζεται

τέλος

πως

για

την

εναρμονισμένη

δομή

όλων

των

Επιχειρησιακών Σχεδίων της Επικράτειας, οι Επιτροπές κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ.
πρέπει να ακολουθήσουν πιστά και

απαρέγκλιτα τη δομή και τις

συμπληρωματικές οδηγίες για τη σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης
Δασικών Πυρκαγιών του επισυναπτόμενου Παραρτήματος.
k) Τα κείμενα των σχεδίων επισημαίνεται πως είναι υποκείμενα σε αναθεώρηση
καθώς μεταβολές στο σχεδιασμό που συνδέονται κυρίως με διαθεσιμότητα
των πόρων, επιβάλλουν την τροποποίηση τους σύμφωνα με τα ισχύοντα για
μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα και την άμεση ενημέρωση του ΕΣΚΕΔΙΚ.
4. Ενίσχυση του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού –Πρότυπα
Επιχειρησιακά Σχέδια.
a) Σας γνωρίζουμε ότι παράλληλα με την επικαιροποίηση και αναθεώρηση των
Επιχειρησιακών σχεδίων και ιδιαίτερα με το πέρας της αποστολής αυτών
στους τελικούς αποδέκτες τους, από την φετινή χρονιά οι Επιτροπές θα
οριστούν όχι μόνο για την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων
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αλλά και για την υλοποίηση κατάρτισης προτύπων επιχειρησιακών σχεδίων
στην περιοχή ευθύνης εκάστης ΔΙΠΥΝ. Για το λόγο αυτό με μέριμνα των
αρμόδιων Διοικητών ΔΙΠΥΝ θα αξιοποιηθεί στη σύνθεση των Επιτροπών
στελεχιακό δυναμικό Δασολόγων και Δασοπόνων της περιοχής ευθύνης
τους και επιπλέον θα οριστούν υποχρεωτικά και αναπληρωτές.
b) Τα Πρότυπα Επιχειρησιακά Σχέδια για κάθε ΔΙΠΥΝ αποτελούν έργο (στο
οποίο θα κληθούν στην πορεία να συμμετέχουν οι Επιτροπές) που βρίσκεται
αυτή την περίοδο στη φάση του σχεδιασμού από τη Διεύθυνση
Δασοπυρόσβεσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και τη
Δ.Α.Ε.Ε. και αποσκοπεί κατόπιν της κατάρτισής του και της πιλοτικής
εφαρμογής του, στον εξορθολογισμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού της
καταστολής αξιοποιώντας σε κεντρικό επίπεδο τις βάσεις των στατιστικών
δεδομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, τα γεωχωρικά δεδομένα που τα
τελευταία έτη οι Υπηρεσίες παράγουν στις περιοχές ευθύνης τους, τα
γεωχωρικά και άλλα δεδομένα έτερων Υπηρεσιών Αρχών και Φορέων, με
απώτερο σκοπό το τελικό πρότυπο να αποδοθεί σε κάθε ΔΙ.ΠΥ.Ν. για την
υποστήριξη της κατάρτισης, επικαιροποίησης και τροποποίησης του
σχεδιασμού της

δια μέσου της Ψηφιακής Υπηρεσίας Ειδοποίησης και

Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (ENGAGE).
5. Συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών
Σχεδίων.
a) Στο πλαίσιο της ανωτέρω (ζ’) σχετικής και με σκοπό την διαμόρφωση και
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, η Διεύθυνση Προστασίας
Δασών στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την
ενημέρωση και την παροχή οδηγιών κατά την κρίση της στις Δασικές
Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια ώστε να συνεργαστούν με τις κατά τόπους
Επιτροπές Αναθεώρησης του Π.Σ και με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για
την παροχή στοιχείων και πληροφορίας που άπτονται του αντικειμένου
των αρμοδιοτήτων τους και αφορούν στο Παράρτημα της παρούσας,
αλλά και περαιτέρω για την υποστήριξη της πληροφορίας που θα
χρειαστεί να παρέχουν ως προς την υποστήριξη της κατάρτισης και
θεμελίωσης στο επιχειρησιακό έργο των Πρότυπων Επιχειρησιακών
Σχεδίων.
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b) Με μέριμνα των Διοικητών ΠΕ.ΠΥ.Δ. και κατόπιν συντονισμού των Π.Υ.
αρμοδιότητάς τους με τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες να προγραμματιστεί
η αναγκαία αλληλοενημέρωση και λοιπές απαιτούμενες ενέργειες
αλληλοϋποστήριξης ως προς τις Ενότητες του Παραρτήματος για τις
οποίες δύνανται οι Δασικές Υπηρεσίες να παρέχουν δεδομένα και
πληροφορίες αλλά και περαιτέρω και για την υποστήριξη της
πληροφορίας που θα χρειαστεί να παρέχουν για την δημιουργία των
Πρότυπων Επιχειρησιακών Σχεδίων.
6. Σημειώνεται τέλος ότι για τα Πρότυπα Επιχειρησιακά Σχέδια με την ολοκλήρωση
του σχεδιασμού τους, θα εκδοθεί νεώτερο έγγραφό μας που θα αποσταλεί σε
όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Αρχές και Φορείς για την παροχή της
συνδρομής τους.
7. Το παρόν θα διαβιβαστεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54 / Α.Π.Σ. και μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
CHRISTOS GKOLFINOS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRISTOS GKOLFINOS
Ημερομηνία: 2020.03.05
11:23:47 GMT+02:00
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: Α.Π.Σ.

-ΟΑρχηγός
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (υ.τ.α.)
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (υ.τ.α.)
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (υ.τ.α.)
4. Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Προστασίας Δασών.
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Υπόδειγμα συνημμένο στην υπ’ αριθ. 13110 Φ.702.15/03-03-2020 Δ/γή Α.Π.Σ.
ΠΕ.ΠΥ.Δ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
& ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ

ΩΡΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
& ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ

ΩΡΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
& ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ

ΩΡΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ.ΠΥ.Δ.………………………..ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΡ. 2ζ)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ –
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Περιφερειακός Διοικητής
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής Δασοπυρόσβεσης
Χρήστος Ν. Γκολφίνος
Αρχιπύραρχος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ/ΓΗΣ
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Παράρτημα συνημμένο στην υπ’ αριθ. 13110 Φ.702.15/03-03-2020 Δ/γή Α.Π.Σ.
ΤΥΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Οριοθέτηση της περιοχής ευθύνης Νομού (χάρτης)
2. Οριοθέτηση περιοχής Ευθύνης Π.Υ. ή Π.Κ (χάρτης)
3. Κλάση Επικινδυνότητας (χάρτης)
4. Βλάστηση (χάρτης)
5. Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - υδροβιότοποι - μνημεία της φύσηςπαραδοσιακοί οικισμοί – άλλες προστατευόμενες περιοχές
6. Κλιματολογικές συνθήκες.
7. Δασικό Οδικό Δίκτυο - Αγροτικό Οδικό Δίκτυο (χάρτης)
8. Αντιπυρικές Ζώνες (χάρτης)
9. Δίκτυα υψηλής τάσεως Δ.Ε.Η. (χάρτης)
10. Δίκτυα υγραερίου - φυσικού αερίου - εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων
11. Πεδία βολής
12. Χώροι εναπόθεσης αποβλήτων – ογκωδών αντικειμένων (Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α.)
13. Σημεία υδροληψίας εντός δασικών – ορεινών όγκων (χάρτης)
14. Ελικοδρόμια - Αεροδρόμια
15. Πυροφυλάκια (χάρτης)
16. Κατασκηνώσεις - Μοναστήρια – Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
17. Οικισμοί ή Περιοχές αυθαίρετης δόμησης στη ζώνη μίξης δάσους – οικισμού
18. Στατιστικά στοιχεία προηγούμενου έτους. (πίνακας)
19. Λοιπά στοιχεία: Ναρκοπέδια- ορύγματα φρεάτια από ανενεργά ορυχεία (περιοχές) –
ανοικτά φρεάτια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 MΕΣΑ
1.
Πυροσβεστικά οχήματα Π.Υ. ή Π.Κ.- Εθελοντικών Π.Σ- Π.Κ. (πίνακας)
2.
Πυροσβεστικά πλοιάρια Π.Υ. Λιμένων (όπου υφίστανται)
3.
Υλικά τηλεπικοινωνίας. (πίνακας)
4.
Πυροσβεστικά και υδροφόρα οχήματα των Δήμων/ Σκαπτικά χωματουργικά
μηχανήματα Περιφερειών/ Δήμων . (πίνακας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Υπηρετούσα Δύναμη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Κλιμακίου (πίνακας)
2. Εθελοντές πυροσβέστες εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου ή Σταθμού.(πίνακας)
3. Εθελοντικές Ομάδες εγγεγραμμένες στο μητρώο Γ.Γ.Π.Π. (πίνακας)
4. Μονάδες πυρασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων. (πίνακας)
5. Ομάδες πολιτικής προστασίας Δήμων. (πίνακας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1.
Εναέρια επιτήρηση
2.
Επίγεια επιτήρηση
Πυροφυλάκια . (πίνακας)
Διασπορά οχημάτων Π.Υ. – Π.Κ. (πίνακας)
Μικτά περίπολα
Περίπολα Π.Σ.
Περίπολα ΕΛ.ΑΣ.
Περίπολα Κυνηγετικών συλλόγων – εθελοντικών ομάδων Γ.Γ.Π.Π. (πίνακας)
Περίπολα Δημοσίων Οργανισμών - Υπηρεσιών.
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Περίπολα Δασικής Υπηρεσίας . (πίνακας)
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορεινούς όγκους.
3.
Αναγγελία πυρκαγιάς.
4.
Διασπορά πεζοπόρων τμημάτων.
5.
Κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.
6.
Ενημέρωση - συνδρομή συναρμοδίων φορέων (Περιφέρεια / ΠΣΕΑ - ΕΛ.ΑΣ. – Ε.Δ. Δασαρχείο κ.λ.π.)
7.
Διεύθυνση Επιχειρήσεων.
8.
Ετοιμότητα Πυροσβεστικού προσωπικού.
9.
Επικοινωνίες (Ασύρματες – Ενσύρματες) Πυροσβεστικού Σώματος και Εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών.
10. Κινητοποίηση εναερίων μέσων.
11. Ενίσχυση άλλων Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
1. Φύλαξη της πυρκαγιάς.
2. Εκτίμηση ζημιών – Καθορισμός καμένης έκτασης
3. Στατιστικά στοιχεία.
4. Προανάκριση.
5. Ενέργειες προς άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 XAΡTEΣ
1. Εντοπισμού και οριοθέτησης της περιοχής
2. Βλάστησης
3. Επικινδυνότητας
4. Δασικό οδικό δίκτυο
5. Αντιπυρικές ζώνες
6. Δίκτυα υψηλής τάσεως Δ.Ε.Η.
7. Σημεία υδροληψίας εντός δασικών ορεινών όγκων
8. Πυροφυλάκια
9. Διασπορά Πυροσβεστικών Οχημάτων
 ΠΙΝΑΚΕΣ
1. Στατιστικών στοιχείων.
2. Διατιθέμενου προσωπικού.(Ονομαστικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και διευθύνσεις).
3. Πυροσβεστικών και βοηθητικών οχημάτων καθώς και λοιπού εξοπλισμού των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
4. Υδροφόρων και λοιπών μέσων και υλικών Νομαρχίας, Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Μέσων και προσωπικού που θα επιταχθούν όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
* Όπου είναι απαραίτητο θα παρατίθενται τα τηλέφωνα και οι Διευθύνσεις εμπλεκομένων.
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Κλιματολογικών παραμέτρων.
2. Στατιστικών στοιχείων.
Συμπληρωματικές οδηγίες για την σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών
Πυρκαγιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Γενική περιγραφή των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης του Νομού.
2. Αναλυτική περιγραφή ορίων επιχειρησιακής ευθύνης της Π.Υ. ή του Π.Κ.
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3. Να αναγραφεί η κλάση επικινδυνότητας για την περιοχή ευθύνης του Νομού σύμφωνα με
το Π.Δ. 575/80.
4. Περιγραφή της βλάστησης και αναφορά στη ζώνη και υποζώνη που ανήκει.
5. Περιοχές Εθνικών Δρυμών, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (επίσημα χαρακτηρισμένες),
μνημεία της φύσης, παραδοσιακοί οικισμοί, άλλες προστατευόμενες περιοχές.
6. Περιγραφή των κλιματολογικών συνθηκών που παρουσιάζονται γενικότερα στον τομέα
επιχειρησιακής ευθύνης του Νομού, αλλά και εξειδικευμένα στον τομέα ευθύνης της Π.Υ. ή
του Π.Κ. που ανήκουν στη Διοίκηση του Νομού, κατά τους μήνες της αντιπυρικής
περιόδου. Ανάλυση κυρίως με στοιχεία που προκύπτουν από μετεωρολογικούς σταθμούς,
αλλά και από ιδία αντίληψη των κλιματολογικών συνθηκών που κυρίως επικρατούν, όπου
θα περιέχονται και τα κάτωθι:
α. Μέσο ύψος βροχής
β. Μέση ελάχιστη θερμοκρασία
γ. Μέγιστη θερμοκρασία
δ. Άνεμοι
7. Περιγραφή όλου του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου εντός του τομέα ευθύνης της
κάθε Π.Υ. ή Π.Κ.. Επιπλέον δασικοί δρόμοι ή συμπλέγματα δασικών οδών, που χρήζουν
συντήρησης, ν’ αναγραφούν κατά προτεραιότητα.
8. Αναφορά περιοχής όπου είναι κατασκευασμένη η αντιπυρική ζώνη, πλάτος και μήκος για
κάθε μία, καθώς και εκτιμώμενη κατάσταση ζώνης κατά την αντιπυρική περίοδο.
9. Καταγραφή του εν λόγω δικτύου υψηλής τάσεως ΔΕΗ όπως ακριβώς διασχίζει τον τομέα
επιχειρησιακής ευθύνης της Π.Υ. ή Π.Κ..
10. Περιγραφή των δικτύων με τα κομβικά σημεία τους καθώς και των εγκαταστάσεων
υγρών καυσίμων.
11. Αναφορά των πεδίων βολής, ποιοί στρατιωτικοί σχηματισμοί πραγματοποιούν τακτικές
βολές καθώς επίσης ποιοί σκοπευτικοί σύλλογοι κάνουν χρήση των πεδίων, ποιές ημέρες,
ποιές ώρες.
12. Περιγράφονται οι χώροι εναπόθεσης αποβλήτων – ογκωδών (στρέμματα – περιοχή –
ιδιοκτησιακό καθεστώς ) που προκύπτουν από τις επιτροπές χωματερών, αλλά και κάθε
άλλος χώρος όπου αυθαίρετα χρησιμοποιείται για εναπόθεση ογκωδών ή άλλων
αποβλήτων.
13. Σημεία υδροληψίας εντός δασικών και ορεινών όγκων. Δεξαμενές λειτουργικές για επίγεια
και εναέρια μέσα.
14. Θέσεις εγκεκριμένων ελικοδρομίων.
15. Περιγραφή του πυροφυλακίου, περιοχή που έχει τοποθετηθεί.
16. Καταγραφή και περιγραφή των εγκαταστάσεων και παροχή κρίσιμων στοιχείων όπως:
— πληθυσμός
— στοιχεία υπευθύνων
— ύπαρξη ή όχι σχεδίου εκκένωσης
— περιγραφή περιβάλλοντος χώρου (εντός ή εκτός δασικών εκτάσεων)
17. Καταγραφή οικισμών ή περιοχών αυθαίρετης δόμησης, οι οποίοι έχουν οικοδομηθεί στη
ζώνη μίξης δάσους – οικισμού και διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από την εξάπλωση
πυρκαγιάς ή εκδήλωση αυτής από τους ανωτέρω οικισμούς και εξάπλωσή της στον ορεινό
όγκο. Επίσης καταγραφή των δήμων που αποτελούν την Περιφερειακή Ενότητα.
18. Ανάλυση στατιστικών στοιχείων προηγούμενου έτους και συμπεράσματα ως προς τις
αιτίες, χρόνο και τόπο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
19. Καταγραφή ναρκοπεδίων καθώς και των ανοικτών και αφύλακτων ορυγμάτων ή
φρεατίων από ανενεργά ορυχεία (περιοχές), πηγάδια απροστάτευτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΣΑ
1. Πυροσβεστικά οχήματα, Βοηθητικά οχήματα Π.Υ. ή Π.Κ. ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών
Κλιμακίων – Σταθμών.
Αναλυτική καταγραφή όλων των οχημάτων του (τύπος, χωρητικότητα, κωδικός
κλήσης).(πίνακας)
2. Πυροσβεστικά πλοιάρια Π.Υ. Λιμένων όπου υφίστανται. Θα αναφέρεται η αποστολή τους
π.χ. μεταφορά προσωπικού, διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών.
3.
Καταγραφή των αναμεταδοτών, της κατάστασής τους, της περιοχής που βρίσκονται
καθώς και των σταθμών βάσεων Π.Υ. ή Π.Κ.(πίνακας).
4. Πυροσβεστικά - Υδροφόρα οχήματα Δήμων που χρησιμοποιούνται, σκαπτικά μηχανήματαχωματουργικά Περιφερειών, Δήμων και Κοινοτήτων (αριθμητικά ανά είδος,
χωρητικότητα οχήματος και πινακίδα κυκλοφορίας) (πίνακας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Αναφορά της τάξεως της Π.Υ. καθώς και η υπηρετούσα δύναμη κατά βαθμό και υπηρεσία
που εκτελεί. Το πεζοπόρο τμήμα θα αναγράφεται χωριστά. Επικαιροποιημένοι πίνακες.
2.
Κατάσταση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. Υπηρετούσα
δύναμη κατά βαθμό. (πίνακας)
3.
Κατάσταση των εγγεγραμμένων εθελοντικών ομάδων στο γενικό μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.
Καταγραφή οχημάτων, τρόπος κινητοποίησής τους και πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα
με το καταστατικό τους.(πίνακας)
4. Προσωπικό που διατίθεται από τους κατά τόπους Στρατιωτικούς σχηματισμούς για την
δασοπυρόσβεση εκτός στρατοπέδου σε καθημερινή βάση.
5.
Ομάδες πολιτικής προστασίας Δήμων εγγεγραμμένες στο γενικό μητρώο της ΓΓΠΠ.
Καταγραφή οχημάτων – προσωπικού (αριθμητικά). (πίνακας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. Αναλυτική περιγραφή αυτής όπου υλοποιείται.
2. – Τρόπος και ώρες στελέχωσης πυροφυλακίου και από ποιόν φορέα.
— Διασπορά πυροσβεστικών οχημάτων Π.Υ. ή Π.Κ., σύμφωνα με τα τρία στάδια
ετοιμότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 20918 Φ. 702.15/19-05-1999
καθώς επίσης να αναγραφούν και : χώρος ευθύνης - κωδικός κλήσης οχήματος - ωράριο
λειτουργίας- πραγματοποίηση τακτικών ή έκτακτων περιπολιών σε προεπιλεγμένα
δρομολόγια. (πίνακας)
— Περιπολίες μεικτών περιπόλων, δρομολόγιο-ώρες περιπολίας. (πίνακας)
— Περιπολίες επιχειρησιακών Αξιωματικών Π.Υ. ή Π.Κ., ώρες περιπολίας ανά στάδιο
ετοιμότητας, προεπιλεγμένα δρομολόγια, χώρος ευθύνης, κωδικός κλήσης. (πίνακας)
— Περιπολίες υπαλλήλων Δασικής Υπηρεσίας, ώρες περιπολίας ανά στάδιο ετοιμότητας,
προεπιλεγμένα δρομολόγια, χώρος ευθύνης, κωδικός κλήσης. (πίνακας)
— Περιπολίες Διοικητή – Υποδιοικητή Π.Υ. στο δεύτερο και τρίτο στάδιο ετοιμότητας.
ώρες περιπολίας, προεπιλεγμένα δρομολόγια, κωδικός κλήσης. (πίνακας)
— Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές κατά το δεύτερο και τρίτο στάδιο ετοιμότητας.
Καταγραφή δασικών οδών που απαγορεύεται η διέλευση ανά ορεινό όγκο καθώς και
των εθνικών δρυμών – δασών και ευπαθών περιοχών που προκύπτουν από τις
συνεδριάσεις ΣΟΠΠ.
— Περιπολίες εθελοντικών ομάδων, εγγεγραμμένων στο μητρώο Γ.Γ.Π.Π. ώρες περιπολίας
ανά στάδιο ετοιμότητας – περιοχή – αριθμός οχήματος- άτομα στελέχωσης. (πίνακας)
— Καταγραφή οποιουδήποτε οχήματος με προσωπικό δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών,
συλλόγων, φιλοδασικών σωματείων εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΓΓΠΠ,
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μεταβατικών αποσπασμάτων, συνοριακών φρουρών που θα έχουν παρουσία εντός
ορεινών όγκων, δασικών αμιγώς εκτάσεων, βιότοπων κ.λ.π. υπό μορφή περιπολιών –
επιτήρησης ανά στάδιο ετοιμότητας . (πίνακας)
3. Αναγγελία Πυρκαγιάς
4. Διασπορά των πεζοπόρων τμημάτων. Αποτύπωση επιχειρησιακών χώρων-θέσεων
πλησίον ευαίσθητων περιοχών, των ομάδων πεζοπόρων Τμημάτων (όταν ο δείκτης
κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς είναι 3 και άνω) και σε αποστάσεις από τις έδρες των
πεζοπόρων μικρότερες των 50 km με αντικειμενικό στόχο την επίτευξη μείωσης στον
απαιτούμενο χρόνο μετάβασης τους σε συμβάντα δασικών πυρκαγιών.
5. Κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Ενέργειες αμέσως μετά την αναγγελία του
συμβάντος και μετά τις πρώτες εκτιμήσεις από Πυροσβεστικό Υπάλληλο.
6. Ενημέρωση - συνδρομή άλλων φορέων και κατά σειρά. Περιφέρεια / ΠΣΕΑ - ΕΛ.ΑΣ. Στρατιωτικός σχηματισμός -Αρμόδιο Δασαρχείο και όποιος άλλος κριθεί αναγκαίο π.χ.
ΔΕΗ κλπ.
7. Διεύθυνση επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα.
8. Ετοιμότητα Πυροσβεστικού προσωπικού σύμφωνα με τις δυνατότητες την έκταση του
συμβάντος και τα ισχύοντα. Σχέδιο επιφυλακής και ανάκλησης προσωπικού σύμφωνα
με τις ανάγκες.
9. Επικοινωνίες. Κύριες και εναλλακτικές συχνότητες αριθμοί Υπηρεσιακών Κινητών
τηλεφώνων, συχνότητες επικοινωνίας με εναέρια μέσα κλπ.
10. Κινητοποίηση εναερίων μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα.
11. Τυχόν ανακατατάξεις και προτεραιότητες σε περίπτωση ενίσχυσης άλλων Υπηρεσιών
με οχήματα και προσωπικό (δυνατότητα - τύπος και αριθμός οχημάτων που κατά σειρά
μπορούν να διατεθούν, διατήρηση κρίσιμων περιπολικών κλπ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
1.
Φύλαξη της πυρκαγιάς σύμφωνα με τα ισχύοντα και ανάλογα με την επικινδυνότητα της
περιοχής.
2.
Εκτίμηση και καταγραφή ζημιών, εκτίμηση και χαρακτηρισμός της καμένης έκτασης. Θα
εκδοθεί εγκύκλιος από το Α.Π.Σ. που θα διευκρινίζει λεπτομέρειες.
3.
Τήρηση στατιστικών στοιχείων και αποστολή τους στις Κεντρικές Υπηρεσίες. Όπως
παραπάνω.
4.
Διενέργεια προανάκρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
5.
Ενέργειες προς άλλες Υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ. - Δασαρχείο κ.λ.π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα στοιχεία των χαρτών να αποτυπωθούν σε χάρτες Google earth, ανά επίπεδα (layers) και να
αποσταλούν σε αρχεία kml. Οι πίνακες και τα διαγράμματα, σε μορφή word, θα
συμπεριλαμβάνονται μέσα στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Ο Διευθυντής Δασοπυρόσβεσης
Χρήστος Ν. Γκολφίνος
Αρχιπύραρχος
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