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Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (4η έκδοση)
επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό,
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην
καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την
επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των
εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» χάριν συντομίας και
διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή,
βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του
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Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της
παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για
εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και
διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, υπό την προϋπόθεση να
αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν
μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση της εργασίας για
κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.

Η σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
(4η Έκδοση) έγινε από τους:
Φοίβος Θεοδώρου, Δ/ντης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Δημήτριος Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών.

Αθήνα, Νοέμβριος 2019, Έκδοση 4η
Copyright © Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 2019.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η επιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης των πυρκαγιών στα δάση των
μεσογειακών χωρών στις οποίες υπάγεται και η χώρα μας, έχει καταλήξει ότι οι δασικές πυρκαγιές
αποτελούν μέρος της οικολογίας τους και η πλήρης εξάλειψή τους είναι αδύνατη έστω και αν υπήρχε
ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός.
Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν κατά
την διάρκεια των θερινών μηνών σε συνδυασμό με την ευφλεκτικότητα διαφόρων ειδών της φυσικής
βλάστησης συνθέτουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
στον Ελλαδικό χώρο που χαρακτηρίζεται κύρια από το ξηροθερμικό κλίμα μεσογειακού τύπου.
Το μεσογειακό τύπου κλίμα προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές από καλοκαιρινή ξηρασία,
χειμωνιάτικες κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο,
ήπια μέχρι θερμά ή και πολύ θερμά καλοκαίρια, ήπιους μέχρι ψυχρούς χειμώνες και εκτεταμένες
περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους
Οι οργανισμοί (φυτικοί και ζωικοί) κάτω από αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνει το
μεσογειακό κλίμα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς απόκρισης στις περιβαλλοντικές πιέσεις ώστε να
επιβιώνουν. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν κυρίως στην έλλειψη νερού, που συνδυάζεται με
υψηλές θερμοκρασίες, στην απαιτούμενη οικονομία στα θρεπτικά στοιχεία, στο χειμερινό ψύχος και
τέλος στην περιοδική δράση της φωτιάς. Σε όλα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η
μακροχρόνια επίδραση παρόμοιων κλιματικών παραγόντων πάνω στους φυτικούς οργανισμούς έχει
διαμορφώσει φυσιογνωμικά όμοιους τύπους βλάστησης, με μια διαδικασία που ονομάζεται
συγκλίνουσα εξέλιξη. Η συγκλίνουσα εξέλιξη επεκτείνεται όχι μόνο στη φυσιογνωμία της βλάστησης
αλλά και στη φυσιολογία των φυτών όπου διαφορετικά μεταξύ τους φυτά παρουσιάζουν ενιαία
"οικολογική συμπεριφορά", αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλιματικούς παράγοντες.
Με την παραδοχή ότι οι φυτοκοινωνίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς το συγκεκριμένο
κλιματεδαφικό περιβάλλον, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες
ευνοούν ή όχι τις πυρκαγιές1 και από παρατηρήσεις και μελέτες βασιζόμενες στην επεξεργασία
στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που τηρούνται από την Δασική Υπηρεσία
των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών εκδηλώνεται στη
χώρα μας κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις
φρύγανων, θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και δάση θερμόφιλων κωνοφόρων. Οι περιοχές
αυτές με χαμηλό (μηδενικό) υψόμετρο μέχρι και των εξακόσιων περίπου μέτρων (0-600μ.)
θεωρούνται ζώνες των περισσότερων σημείων έναρξης δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η
εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές
καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών.
Στο χάρτη που εμφανίζεται στη συνέχεια του κειμένου (Χάρτης 1) απεικονίζεται η κάλυψη σε
ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές
εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από την Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες
βλαστήσεως2) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με κόκκινο χρωματισμό, από 601-900 μ. με
κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο των 900 μ. με πράσινο χρωματισμό. Με γκρι
1

Δ Καιλίδης, Δ Θεοδωροπούλου, Γ. Παπάζογλου, «Επικίνδυνες στις πυρκαγιές ζώνες βλαστήσεως», Δελτίο Ερευνών υπ αρθ. 83.
Θεσσαλονίκη 1977, Ντάφης Σ. 1973. «Ταξινόμηση της δασικής βλάστησης της Ελλάδας» . Επιστημ Επετηρίδα Γεωπονικής και
Δασολογικής Σχολής τομ ΙΕ τευχ. Β., Γ. Μαυρομάτης 1978. Χάρτης Βλαστήσεως
2
Σχετικό το υπ αρθ 165636/435/16-1/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς ΓΓΠΠ
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χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες μορφές χρήσεων γης (γεωργικές εκτάσεις, δομημένο
περιβάλλον κλπ).

Χάρτης 1. Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται η κάλυψη σε ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων
(δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από την
Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες βλαστήσεως) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με κόκκινο
χρωματισμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο των 900 μ. με
πράσινο χρωματισμό. Με γκρι χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες μορφές χρήσεων γης
(γεωργικές εκτάσεις, δομημένο περιβάλλον κλπ).
Οι περιοχές με υψόμετρο 0-600 μ. που καλύπτονται από δασικά οικοσυστήματα (με κόκκινο
χρωματισμό) αποδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών
πυρκαγιών στη χώρα μας. χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα
υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη
ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών

Η προσέγγιση αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και καταρτίστηκε ως χρήσιμη πρόσθετη
πληροφορία από την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών της ΓΓΠΠ στο πλαίσιο
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έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς ως πρώτη χωρική προσέγγιση του προβλήματος
των δασικών πυρκαγιών με βάση το υψόμετρο.
Από την μελέτη και ανάλυση στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που
εκδηλώνονται στη χώρα μας, προκύπτει ότι ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι σημαντικά υψηλότερος
στα δάση κωνοφόρων από ότι σε αυτά των πλατυφύλλων. Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει
επίσης ότι από τα δάση που ανήκουν στην κατηγορία των κωνοφόρων, τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης
(Pinus halepensis) και της Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) που έχουν σημαντική εξάπλωση σε όλη
σχεδόν την Ελληνική επικράτεια, περιλαμβανομένου και του ιδιαίτερα ευαίσθητου νησιωτικού
χώρου, κατέχουν την πρώτη θέση από πλευράς δυσκολίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών σε αυτά3.
Χαρακτηριστικό αυτών των δασών είναι ότι συγκροτούν αραιές σχετικώς συστάδες με
αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πλούσιας υποβλάστησης από θαμνώδη, ημιθαμνώδη και
ποώδη φυτά. Η συσσώρευση αυτή της βιομάζας στον υπόροφο, διευκολύνει την πυρκαγιά να
περάσει από το έδαφος στη κόμη των δένδρων και να ακολουθήσει επικόρυφη πορεία (πυρκαγιές
κόμης), η οποία δύσκολα ελέγχεται.
Ωστόσο και τα δύο είδη είναι προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές γιατί έχουν μηχανισμούς
αναγέννησής τους ύστερα από μια πυρκαγιά και μάλιστα επωφελούμενα από τις ευνοϊκές συνθήκες
που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά επεκτείνουν την επικράτεια τους. Ο ρυθμός όμως
καταστροφής από πυρκαγιές αυτών των δασών στη χώρα μας σε πολλές περιοχές έφθασε σε
ποσοστά που ξεπερνούν τις δυνατότητες της φύσης για φυσική αναγέννηση γιατί σε πολλές
περιπτώσεις καίγονται για δεύτερη φορά πριν τα δένδρα φθάσουν σε ηλικία παραγωγής σπόρου
(δεκαπενταετία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες
απλούστερες μορφές (θαμνώνες ή φρυγανότοπους) όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε
μικρά σχετικά διαστήματα στον αυτό τόπο. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε ξηροθερμικές συνθήκες περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα
τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η ανακύκλωση της οργανικής φυτικής ύλης μέσω της
αποσύνθεσης συντελείται αργά και χρειάζεται τη δράση της φωτιάς.
Στα οικοσυστήματα αυτά η φωτιά επανέρχεται ως οικολογικός παράγοντας για να συμβάλει στη
διάσπαση της συσσωρευμένης οργανικής ύλης στα ανόργανα θρεπτικά συστατικά της, λόγω του ότι η
έλλειψη υγρασίας περιορίζει την αποσύνθεση (σήψη) και την ανακύκλωση των οργανικών υλικών
που συσσωρεύεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα κατακείμενα νεκρά
κλαδιά, κλπ. Η συχνή επανεμφάνιση της φωτιάς σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα έχει ως
αποτέλεσμα την μικρή συσσώρευση οργανικής ύλης και οι συστάδες των δένδρων που
αναπτύσσονται μετά την πυρκαγιά έχουν ομήλικες μορφές, δηλαδή έχουν την ίδια ηλικία και
διάπλαση κατά θέσεις.
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι οι πυρκαγιές ως οικολογικός παράγοντας των
χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας μας είναι μια φυσική δύναμη που επηρεάζει ανθρώπους,
βλάστηση και ζωικούς οργανισμούς. Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν τραυματισμούς
και απώλειες ανθρώπινων ζωών, απώλειες στις περιουσίες των πολιτών, άμεσες και έμμεσες
απώλειες στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), καταστροφές σε
υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και
τον τουρισμό εν γένει.

3

Λ. Λιάκος. Οικολογικές διαστάσεις δασικών πυρκαγιών. Επιστημ Επετηρίδα Λιβαδοπονικής Εταιρείας, δημοσίευση Νο 3 Θεσσαλονίκη
1996
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Οι πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στην φυσική ανανέωση και αύξηση της
βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων μας και αρνητικά προκαλώντας την
αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες απλούστερες μορφές (θαμνώνες, φρυγανότοπους,
κλπ), ή ακόμα και την πλήρη κατάρρευση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε μικρά
σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.
Είναι συνεπώς εύλογη η ανησυχία που υπάρχει και η σημασία που δίνεται στη διαχείριση του
προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, με δεδομένο ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες
δραστηριότητες και συμβάλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη
παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη ζώνη μίξεως δασών –πόλεων εκεί δηλαδή που ο οικιστικός ιστός
έχει μεγάλη εγγύτητα ή επεκτείνεται εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, όπως επίσης και σε
μεμονωμένα κτίρια πλησίον ή εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, η προστασία των κτιρίων
καθώς και των πάσης φύσεως υποδομών από επερχόμενη πυρκαγιά προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο
από την εγγύτητα τους στην πυρκαγιά. Δηλαδή ποσό κοντά δύνανται να έρθουν οι φλόγες και τα
παραγόμενα θερμικά φορτία μιας δασικής πυρκαγιάς (η διάδοση της θερμότητας γίνεται με αγωγή,
με μεταφορά και με ακτινοβολία) με επιμέρους δομικά υλικά ενός κτιρίου ή μιας υποδομής
προκαλώντας την ανάφλεξη τους.
Η διάδοση μιας πυρκαγιάς αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται και εξαπλώνεται στο χώρο,
μόνον όταν οι απαιτήσεις για καύση ικανοποιούνται, δηλαδή όταν συνυπάρχουν οι τρεις παράγοντες:
καύσιμα, οξυγόνο και θερμότητα. Εάν ένας από τους τρεις παράγοντες παύει να υπάρχει, η πυρκαγιά
σταμάτα και διακόπτεται η εξέλιξη της.
Είναι συνεπώς προφανές ότι μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε κτίρια, όταν ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις σε δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα και θερμικά φορτία τα οποία, παρουσία οξυγόνου,
πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάφλεξη και συνέχιση της καύσης.
Στα δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα που θα επιτρέψουν σε μια δασική πυρκαγιά να εξελιχθεί και σε
δομημένο περιβάλλον, περιλαμβάνονται εκτός από τα καύσιμα φυτικής προέλευσης και τα επιμέρους
δομικά υλικά ενός κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων και γειτονικών υλικών προς το κτίριο, μη φυτικής
προέλευσης, η αναφλεξιμότητα των οποίων σε συνδυασμό με την έκθεσή τους σε θερμότητα
προκαλούμενη από επερχόμενη πυρκαγιά, θα εξασφαλίσει ή θα διακόψει την συνέχειά της.
Συνεπώς οι ενδεχόμενες απώλειες σε κτίρια και υποδομές που οφείλονται σε δασικές πυρκαγιές
συνδέονται κατά κύριο λόγο με την απόσταση τους από το φλεγόμενο μέτωπο της πυρκαγιάς που
παράγει μια ροή θερμότητας η οποία επαρκεί ή δεν επαρκεί για να προκαλέσει ανάφλεξη σε δομικά
υλικά ενός κτιρίου ή μιας υποδομής
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των
σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και
περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/74-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
Το έτος 2010 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο 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), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με
το 4044/7-6-2010 έγγραφό της ΓΓΠΠ, για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και
εμπλέκονται.
Το έτος 2011, μετά τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές από την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
προχώρησε στην αναθεώρησή του και εξέδωσε τη 2η έκδοσή του, η οποία στάλθηκε σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό της ΓΓΠΠ για την εφαρμογή του, κατά το μέρος
που τους αφορά και εμπλέκονται.
Το 2013 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και
οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν φορείς της κεντρική διοίκησης (μετονομασία
υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, αλλαγές στις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ), προχώρησε στην επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η έκδοση), η οποία ενσωματώνει τις ανωτέρω
διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές. Με την 3η αυτή έκδοση του Γενικού Σχεδίου δεν επήλθαν
αλλαγές όσον αφορά τα σχέδια των Δήμων και των Περιφερειών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην
2η Έκδοση.
Η ανωτέρω εγκεκριμένη 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών (2013), στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 3515/28-6-2013
έγγραφό της ΓΓΠΠ.
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Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη
ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες
αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές
υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση
και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας συμμετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος οι εξής:
• Φοίβος Θεοδώρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών
• Δημήτριος Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών
1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
1.3 Πίνακας Διανομής
Παρατίθεται στο Παράρτημα Δ.
1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (4η έκδοση) ορίζεται η 18/11/2019
Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού
ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), αποτελεί το Γενικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, και δεν αποτελεί
επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή
δασικών πυρκαγιών.
Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίων των Περιφερειών σε εναρμόνιση με το παρόν Σχέδιο, στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 και του σχεδιασμού των Δήμων, στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν.3852/2010), δίνονται στο Μέρος XV του παρόντος.
Oι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά
συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην
ύπαιθρο, η εναρμόνιση 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.
Ειδικότερα για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας
δρομολογούν δράσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Μέρος VII του παρόντος, σε συνδυασμό με την
ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019 που αφορά τη συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών που υπάγονται
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το Πυροσβεστικό Σώμα. Οδηγίες για τον σχεδιασμό των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δίνονται στο Μέρος XV του παρόντος.
Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που είναι υπόχρεο σχεδίασης σύμφωνα με
το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Προσθήκη 2 Παράρτημα Α) και συγκεκριμένα
το αναφερόμενο ως Υπουργείο Γεωργίας, δεν προκύπτει υποχρέωση σχεδίασης, δεδομένου ότι η
κεντρική Δασική Υπηρεσία (πρώην Ειδική Γραμματεία Δασών) έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος (διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων), με βάση την νεώτερη ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019, που αφορά την
ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε
κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ και του παρόντος
Γενικού Σχεδίου, μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων προς
τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, τόσο για την υλοποίηση των
μέτρων, έργων και δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών όσο και για τη συνεργασία τους με
τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και σε εναρμόνιση με τον ισχύοντα επιχειρησιακό
σχεδιασμό του Π.Σ.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να συμβάλει στην
υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος ΙV του παρόντος Γενικού Σχεδίου
με την έκδοση σχετικών κατευθυντηρίων οδηγιών, σχεδίων δράσης, ή/και μνημονίων ενεργειών κατά
την κρίση τους για τις δρομολόγηση των δράσεων κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται,
εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Οι λοιποί φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη), όπως αυτοί αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος που είναι υπόχρεοι σχεδίασης
σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Προσθήκη 2 Παράρτημα Α)
αναφερόμενοι ως Υπουργείο Εθνική Άμυνας και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προβαίνουν κατά την
κρίση τους σε αναθεώρηση του σχεδιασμού τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι και συγκεκριμένα:
 Το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του
παρόντος Γενικού Σχεδίου, προβαίνει σε κατά την κρίση του ενέργειες για να διασφαλιστεί η
συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με τον παρόν Γενικό Σχέδιο και τα προβλεπόμενα
στην ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019.
 Η Ελληνική Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του
παρόντος Γενικού Σχεδίου προβαίνει σε κατά την κρίση της ενέργειες για τυχόν αναθεώρηση του
εγκεκριμένου σχεδίου της, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με το παρόν Γενικό
Σχέδιο.
 Το ΓΕΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος σχεδίου,
προβαίνει σε κατά την κρίση του ενέργειες για τυχόν αναθεώρηση του Σχεδίου
ΓΕΕΘΑ/ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ/ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με τον
παρόν Γενικό Σχέδιο.
Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος που δεν
είναι υπόχρεοι σχεδίασης σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», και
συγκεκριμένα:
• Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
• Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
• Το Υπουργείο Υγείας
• Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
• Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Η Προεδρία της Κυβέρνησης
• Το Υπουργείο Εσωτερικών
• Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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οφείλουν να συμβάλουν στην υλοποίηση του παρόντος Γενικού Σχεδίου με την ενημέρωση του
εμπλεκομένου προσωπικού τους και την έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών, σχεδίων δράσης, ή/και
μνημονίων ενεργειών κατά την κρίση τους για τη δρομολόγηση των δράσεων κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται.
Ειδικότερα:
• το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου, πλέον των ανωτέρω
να προβεί κατά την κρίση στην επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, για να διασφαλιστεί η
συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με τον παρόν Γενικό Σχέδιο.
• Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου, πλέον των ανωτέρω, να προβεί σε κατά
την κρίση του ενέργειες για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με
τον παρόν Γενικό Σχέδιο.
• Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού
Σχεδίου, πλέον των ανωτέρω, να προβεί κατά την κρίση του στην έκδοση κατευθυντήριων
οδηγιών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία,
μουσεία, κλπ. σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Τέλος, οι διοικήσεις των ακόλουθων φορέων, εταιριών και οργανισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε.,
ΕΕΣΣΤΥ. Α.Ε, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(ΕΔΕΥΑ), ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. , ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΛ.Γ.Α., ΕΥΑΘ Α.Ε, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε,
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., Μορέας Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε.,
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε., Ιονία Οδός Α.Ε., στις
οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφό του σε όλες τις αρμόδιες
οργανικές τους μονάδες που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν και
να προβούν στην έκδοση, κατά την κρίση τους, σχετικών οδηγιών, κατά το μέρος που τις αφορά και
εμπλέκονται, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Οι σχετικές διαταγές, κατευθυντήριες οδηγίες, σχέδια δράσης ή σχέδια και μνημόνια ενεργειών,
που εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Γενικού Σχεδίου, εγκρίνονται από τις
διοικήσεις τους.
1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου
Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των
πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που
απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014).
Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο
συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των
άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που
εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών (έλεγχος και
καταστολή δασικής πυρκαγιάς) πραγματοποιούνται καταρχήν σε τοπικό επίπεδο από τις κατά τόπους
αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών.
Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως
προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων
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φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής
Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής.
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 (άρθρο 1 παρ. 3 της
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον
έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν.3013/2002 όπως ισχύει, της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) για την λήψη μέτρων
και την υλοποίηση δράσεων:
• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών
• υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών
• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την
αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι η συντονισμένη
απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας α) για την υποστήριξη του έργου
του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος διενεργείται με βάση τον
επιχειρησιακό του σχεδιασμό και β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος
σχεδίου.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα
Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η κινητοποίηση και
μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους
σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις
χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος
κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των
αποφάσεων χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των
διαφόρων οργανικών μονάδων μιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή μιας δομής διοίκησης, καθώς και
μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για
την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.
Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII
του παρόντος. Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες ενός εκάστου φορέα και το ανθρώπινο δυναμικό
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του δομή, το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του.
Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι
οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του
καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά
το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών
πυρκαγιών, που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ /
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Σκοπός
Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η
άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό
επίπεδο.
• για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών
πυρκαγιών
• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 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 Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι
• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό,
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και 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 εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.
• Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων φορέων με το παρόν σχέδιο
2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές
εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του
αρθ. 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον ακόλουθο Χάρτης 2.
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
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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).

Χάρτης 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και
δασικές εκτάσεις
2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", καθώς και του εγκεκριμένου "Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών", συντάσσεται και εκδίδεται
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με
ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με την
ανάλυση κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.1 του παρόντος.
Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς4 έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο
είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία
περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.
Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών
πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την
ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.
Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα έκδοσης
του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις
(Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Γ.Γ.Π.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση του Χάρτη
ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός ισχύει.
Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την
ημέρα έκδοσής του.
Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, δεδομένου ότι
συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη,
έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται.
Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Χάρτης 3) στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου
μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (www.civilprotection.gr).
Επίσης, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε κατάλληλη
έντυπη μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ) (Χάρτης 3).

4

Τονίζεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται
στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

 Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
 Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./Σ.ΚΕ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 ΕΛ.ΑΣ./ Δ.Γ.Α.
 ΕΛ.ΑΣ./ Ε.Σ.Κ.Ε.Δι.Κ.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε

Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ.

.
Υπουργείο Υγείας / Γενική Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.Α.Β.

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / Κ.Π.Δ.

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Δασών & Δασ. Περιβάλλοντος

ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε
εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.
Η προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Διάγραμμα 1. Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή
προειδοποιητικού σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), μετά την παραλαβή του Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ομάδας
έκδοσης, είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω προώθησή του μέσω FAX σε όλους τους επιχειρησιακά
εμπλεκόμενους φορείς (Διάγραμμα 1).

Χάρτης 3 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι
κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με
αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία κινδύνου 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η
κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:
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).

Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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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.
Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση
συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την 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.
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 και εμπλέκονται. 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 επιπέδου ετοιμότητας.
Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων με βάση
την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων φορέων, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται.
Η ομάδα έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια
έκδοσης, αποστέλλει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) προκειμένου να τον προωθήσει στους εμπλεκόμενους φορείς,
σύμφωνα με το Διάγραμμα 1. Νοείται ότι οι ανωτέρω φορείς θα ενημερώνουν άμεσα τις
υφιστάμενες μονάδες τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους. Επίσης, μετά την
έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η ομάδα έκδοσης ενημερώνει σχετικά τον
Διοικητή του ΕΣΚΕ για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο της
επιστημονικής και γνωμοδοτικής υποστήριξης του Ε.Σ.Κ.Ε.
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.
Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως
κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.
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Το ανωτέρω ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας
πολιτικής προστασίας (άρθρο 8, παρ 1δ΄ του Ν.3013/2002), αποτελεί επί σειρά ετών πάγια διοικητική
πρακτική, αποδεκτή από το σύνολο της διοίκησης, σε όλες τις περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένου
κινδύνου (λόγω δασικών πυρκαγιών, έντονων καιρικών φαινομένων, κλπ), και εκδίδεται σύμφωνα με
το άρθρο 27, παρ. 4 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014).
Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου
προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη
των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον
Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.
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 και προϊόν συνεργασίας της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της
ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα 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.
Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που
αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με
ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ζητήσει από τους
φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη
επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.
Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν
(παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ), καθώς και αυτές που αναμένεται να
επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών
που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την αρχική προσβολή ή να
αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους (κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά
ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά
εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.
2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
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, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά τους
θερινούς μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ. Στην Ελλάδα ο
κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί
στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
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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), σε χρονιές με ευνοϊκές
καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών.
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:
• Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, 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 Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:
• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής
προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων
φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων
ενεργειών
• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Κεντρικό,
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
• Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε κάθε στάδιο
επιχειρήσεων
• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή
πληροφοριών.
Παράμετροι Σχεδιασμού:
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης.
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 από όλα τα επίπεδα διοίκησης.
2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:
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Α] Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών
Β] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών
πυρκαγιών
Γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
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 στο ΜΕΡΟΣ Χ του παρόντος.

Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
26/170

ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ
Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»

η

4 Έκδοση 2019

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
Κατά τη φάση αυτή, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποιούνται προπαρασκευαστικά
μέτρα και δράσεις, που συμβάλλουν στην προετοιμασία τους (συντήρηση εξοπλισμού, εξασφάλιση
επικοινωνιών, μνημόνια συνεργασίας, σύγκληση συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας (ΣΤΟ,
ΣΟΠΠ), κλπ,) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται
με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών τους.
Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος σχεδίου, δράσεις και έργα πρόληψης,
όπως η εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, η
απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης
αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου σε αυτή την φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας, δρομολογούνται κατά κύριο λόγο οι παρακάτω προπαρασκευαστικές δράσεις και μέτρα:
 Αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων
φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων
μνημονίων ενεργειών
 Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού που εμπλέκεται σε
δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών βάσει
του αντίστοιχου σχεδιασμού - διεξαγωγή και αποτίμηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας
 Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον
αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και
λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού
προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.,)
 Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση
της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και της
λήψης αποφάσεων.
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Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για
την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη
του Π.Σ., καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων
προς ενίσχυση του έργου της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους,
 Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την λήψη μέτρων πρόληψης και
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών
 Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
 Έκδοση απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 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
 Εξασφάλιση της διασύνδεσης και συνεργασίας των Κέντρων Επιχειρήσεων των επιχειρησιακά
αρμόδιων φορέων σε κεντρικό επίπεδο
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω
προπαρασκευαστικών δράσεων ή μέτρων, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και
VII του παρόντος.
3.2 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών (Αυξημένη Ετοιμότητα - Φάση 2)
Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το
άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002.
Η αυξημένη ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων με βάση τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου,
καθώς και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις παρακάτω
δράσεις:
 Λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις από το ΠΣ και τους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τη δράση αυτή, στο πλαίσιο
υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΠΣ για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών
πυρκαγιών.
 Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές, όπως αυτό
καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 Ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως
κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
28/170

ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ
Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»

η

4 Έκδοση 2019



Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης
αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005
 Λήψη μέτρων κατά την εκτέλεση βολών, σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ.
 Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ
υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη των αρμοδίων
Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) προς
αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) προκειμένου
να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών
πυρκαγιών.
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) για την άμεση
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται
ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την
εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας5 δύναται
να ζητήσει από τους φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.
Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν
(παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ), καθώς και αυτές που αναμένεται να
επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών
που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την αρχική προσβολή ή να
αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους (κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά
ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά
εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων και
δράσεων αυξημένης ετοιμότητας, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του
παρόντος.
3.3 Δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών
πυρκαγιών και Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών (Άμεση Κινητοποίηση / Επέμβαση - Φάση 3)
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών στην φάση αυτή του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στην οποία
προϋποτίθεται η εκδήλωση του φαινομένου, η αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών από
τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε:
 δράσεις που αφορούν την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και
την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και των προβλεπομένων στην ΚΥΑ.12030Φ.109.1/1999,
 δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την
διαχείριση των συνεπειών τους, καθώς και την άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, από
φορείς πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
5

σε εφαρμογή των παρ. 1α και 1δ του άρθ. 8 κα των παρ. 1 και 2 του αρθ. 6 του Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
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Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που
καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
3.3.1 Δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών
πυρκαγιών
Ο έλεγχος και καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος
και ενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Το έργο αυτό
δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται στην
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του
ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων
καταστολής και επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:
 Διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ από ΟΤΑ και λοιπούς φορείς πολιτικής
προστασίας για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ
 Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης από την ΕΛ.ΑΣ. για τη διευκόλυνση της κίνησης των
πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ,
κλπ)
 Προληπτική διακοπή ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των
δασικών πυρκαγιών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ)
 Διευκόλυνση από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ της από θαλάσσης μεταφοράς πεζοπόρων τμημάτων ή και
οχημάτων του ΠΣ καθώς και άλλων φορέων που υποστηρίζουν το έργο του ΠΣ
 Διάθεση προσωπικού και μέσων από το ΓΕΕΘΑ για την υποστήριξη του έργου της καταστολής
από το ΠΣ
 Αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ στον τόπο της πυρκαγιάς, για την
αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών υγείας
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.
Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον
έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ)
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.
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων
υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών,
αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του παρόντος.
3.3.2 Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών
Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις
παρακάτω δράσεις:
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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Απεγκλωβισμός και διάσωση πολιτών6 από το ΠΣ που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του
φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που
απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο προληπτικής
προστασίας τους, που δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων γίνεται μόνο σε
τοπικό επίπεδο. Η δράση αυτή υλοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρο 108
του Ν.4249/2014 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας
από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (Μέρος ΧΙ του
παρόντος).
Λήψη μέτρων προστασίας από τους υπεύθυνους λειτουργίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων,
Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων, Ιερών Μονών, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών
μονάδων, εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ, εντός δασών,
δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής
τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του
ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου.
Λήψη μέτρων τροχαίας από την ΕΛ.ΑΣ. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην
πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς
αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που
απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή.
Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας πολιτών από την έκθεσή τους σε παράγωγα καύσης ή από
τραυματισμούς κατά την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου (ΕΚΑΒ).
Άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες (διοικητική μέριμνα) με ευθύνη των αρμοδίων
Δημάρχων, με την υποστήριξη και άλλων φορέων (Περιφέρεια, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ) όταν
τούτο κρίνεται απαραίτητο.
Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με το Π.Σ. όπου αυτό
απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή
Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν
διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινομένου (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.).
Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και
προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης», καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
(Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται.

6

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός
ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια
δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή
εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το
ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των
πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι δράση
υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή,
ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς.
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Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και το έργο καταστολής
τους από το ΠΣ.
 Ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που αφορούν την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και παροχή οδηγιών με στόχο την ελαχιστοποίηση
των συνεπειών τους, με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του ΚΣΟΠΠ, ανάλογα με την κλιμάκωση του
περιστατικού.
 Ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω δασικών πυρκαγιών,
σύμφωνα με τις εγκυκλίους ή σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας7.
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών,
αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του παρόντος.
3.4 Δράσεις άμεσης αρωγής των πληγέντων και άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών
της καταστροφής (Αποκατάσταση / Αρωγή – Φάση 4)
Στη φάση αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνεται εκτίμηση
ζημιών και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών σε αυτή την φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
αντιμετωπίζονται τα εξής
 Διοικητική μέριμνα πληγέντων οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή
διαμονής τους εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη της Δασικής Πυρκαγιάς
 Οικονομική ενίσχυση πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, αντικατάσταση
οικοσκευής, κτλ. από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.
 Οριοθέτηση πυρόπληκτων περιοχών - χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (διενέργεια αυτοψιών
και την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες από την Περιφέρεια και τον
Δήμο αντίστοιχα, υποβολή στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτημα οριοθέτησης, έκδοση απόφασης από τη
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για οριοθέτηση της περιοχής ως πληγείσας από πυρκαγιές)
 Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
 Καταγραφή και προστασία καμένων δασικών εκτάσεων από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές
υπηρεσίες
 Καταγραφή και αποζημίωση των καταστροφών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο που
προκλήθηκαν από πυρκαγιές, με φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
 Αποκατάσταση υποδομών και δικτύων από τους φορείς λειτουργίας και συντήρησης (ΔΕΔΔΗΕ,
ΔΕΥΑ, πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κλπ)

7

Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
όπως οι πυρκαγιές»
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Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο από τους φορείς λειτουργίας και συντήρησης (Δ/νσεις
Τεχνικών Έργων, κλπ)
Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων
άμεσης αρωγής των πληγέντων και άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών της
καταστροφής, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΙV. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Στο μέρος αυτό αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα μέτρα που
δρομολογούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο, βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, για
 την προετοιμασία (προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις)
 την αυξημένη ετοιμότητα για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ
 την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, και
 την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
λόγω δασικών πυρκαγιών
Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος σχεδίου, δράσεις και έργα πρόληψης,
όπως η εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, η
απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης
αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
4.1 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Α] Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα
ακόλουθα:
 Έκδοση σχεδίου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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423/B΄/2003) και των νεώτερων διοικητικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των φορέων που εμπλέκονται
Έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, με ευθύνη της
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής
απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας
Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service / Mapping της Ε.Ε.8 ως
Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) και εξουσιοδοτημένος χρήστης.
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των ΣΤΟ των Δήμων
Κατάρτιση και συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε
αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών αυτοπροστασίας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης
καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Ένταξη και αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και ειδικευμένων
εθελοντών πολιτικής προστασίας.
Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.
Έκδοση απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 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.
Συμμετοχή κατά την αντιπυρική περίοδο σε τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις με το Κέντρο
Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERCC), στην οποία
συμμετέχουν οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας και της Κροατίας, καθώς και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε. (JRC), σχετικά με
την επικρατούσα κατάσταση των δασικών πυρκαγιών στις χώρες της Ε.Ε., τα διαθέσιμα εθνικά
εναέρια μέσα, την εκτίμηση για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών, καθώς και την εκτίμηση για
πιθανή ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. από τα συμμετέχοντα Κ-Μ
για συνδρομή στον έλεγχο και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)9
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής προστασίας

8

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) στη χώρα μας και ως
εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ενεργοποίηση του προγράμματος Copernicus/EMS-Mapping, έχει εκδώσει την υπ' αριθμ. 6128/30-082017 εγκύκλιο με θέμα “Εφαρμογές και δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Emergency Management Service”, την
οποία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr)
9
Με το άρθρο 68 του Ν.4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ.
Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014).
Νοείται ότι εφόσον συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθ.28 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 και μέχρι την εφαρμογή των άρθ. 107
και 109 του Ν.4249/2014, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, αποτελεί μόνιμο επιστημονικό
υποστηρικτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π., στη διαχείριση των συμβάντων πολιτικής προστασίας και
στην παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας και επιστημονικής πληροφόρησης, κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στην
παρ.1 του αρθ.119 του Ν.4249/2014.
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Συντονισμό φορέων πολιτικής προστασίας στην διεξαγωγή και αποτίμηση διυπηρεσιακών
ασκήσεων πολιτικής προστασίας
Εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των
φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και
ενημέρωση των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη
η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται με ευθύνη της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδια για:
 Έκδοση προειδοποιητικού σήματος δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε
κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν.
3013/2002, για τις περιοχές, που βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο κίνδυνος
για το επόμενο 24-ωρο εκτιμάται από πολύ υψηλός (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού
(κατηγορία 5),
 Έκδοση προειδοποιητικών ανακοινώσεων 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
 Έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων
πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές που, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,
προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να
επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία
συμπεριφορά
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών (μετά την
εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδια για:
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας







Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών,
Συντονισμός στη διαχείριση αιτημάτων για παροχή βοήθειας, τα οποία υποβάλλονται από τους
φορείς πολιτικής προστασίας δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα σε
φορείς που έχουν τα αιτούμενα προς συνδρομή μέσα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,
Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση-βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών
Λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μια περιοχή για
λόγους ζωής ή υγείας τους από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή στις περιπτώσεις του
άρθρου 2 παρ.3. σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ.1. περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ 102 Α΄) όπως ισχύει, κατόπιν εισήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει την ευθύνη
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περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. Η απόφαση αυτή εκτελείται
από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.
Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ10 για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης λόγω
δασικών πυρκαγιών μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων
αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, από τις διαθέσιμες για το σκοπό αυτό
πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες, όταν το
δυναμικό και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών - Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, παροχή
βοήθειας από άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών
Εντολή στην Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service / Mapping της Ε.Ε.,
Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την παροχή οδηγιών
κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών,
Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας - ΚΣΟΠΠ για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο.
Εντολή στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την έκδοση
ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας σε περιοχές που, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται
πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα
επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά.

Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας11


Συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου για τη
δρομολόγηση δράσεων σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας.

Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ




10
11

Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών,
Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη περιοχών σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών

Σύμφωνα με την Υ.Α. 9192/28-12-2015 (ΦΕΚ 2884/Β΄/2015)
Η θέση του Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στη ΓΓΠΠ συστάθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ
134/Α΄/2019) και στην απόφαση διορισμού του (8086/26-08-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ:
ΩΖΑ746ΜΚ6Π-ΛΣΡ) αναφέρονται οι αρμοδιότητές του.
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Έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων
πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές που, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,
προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να
επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία
συμπεριφορά
 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service /
Mapping της Ε.Ε., ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) στη χώρα μας και ως
εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ενεργοποίηση του.
 Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική περίοδο με το Κέντρο
Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ε.Ε. (ERCC) για θέματα σχετικά με την
πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών στη χώρα και αποστολή σχετικής εβδομαδιαίας αναφοράς
 Επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Κ.Ε. και ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π., στη διαχείριση των
συμβάντων πολιτικής προστασίας και παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας και επιστημονικής
πληροφόρησης
Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στελέχη της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή
προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του ή να συνδράμουν στο έργο των οργανικών μονάδων
πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων πολιτικής προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων της ΓΓΠΠ




Υποστήριξη του έργου του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή άλλων διεθνών οργανισμών και διμερών ή πολυμερών
συμφωνιών για την παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική περίοδο με το Κέντρο
Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ε.Ε. (ERCC), για θέματα λήψης ή αποστολής
συνδρομής λόγω δασικών πυρκαγιών μέσω του Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών της Ε.Ε. (ERCC)

Β] Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014), το
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εκπόνηση/επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΠΣ για την καταστολή των δασικών
πυρκαγιών (έγκαιρος εντοπισμός, αναγγελία, επέμβαση, καταστολή)
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για τη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων και δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τη σύνταξη
τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων για την άμεση αναγγελία (οργάνωση συστήματος αναγγελίας)
και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και πληροφοριακών
συστημάτων
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Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ενιαίου Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε., το οποίο αποτελείται από το 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. – το Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Π.Π. – και το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης
Σ.ΚΕ.Δ.
 Εξασφάλιση εφοδιασμού του ΠΣ με κάθε είδους υλικό, οχήματα και μηχανήματα που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία του και εποπτεία για την καλή λειτουργία και χρήση τους
 Διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την οργάνωση και την αποτελεσματική
λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
 Συμμετοχή με πυροσβεστικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων περιπόλων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές
 Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού του Π.Σ.
 Έκδοση διαταγών για την καταγραφή και έλεγχο - επιθεώρηση της καλής λειτουργίας όλων των
πυροσβεστικών υδροστομίων
 Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική περίοδο με το Κέντρο
Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ε.Ε. (ERCC), για θέματα που αφορούν την
κατάσταση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα (τυχόν εν εξελίξει επεισόδια και στατιστικά
στοιχεία), καθώς και για θέματα που αφορούν την διαθεσιμότητα του μηχανισμού κατάσβεσης
δασικών πυρκαγιών
 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων στο πλαίσιο
προετοιμασίας / ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών
Επιπλέον και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019, το Πυροσβεστικό Σώμα
 Μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων στις
Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για τη συνεργασία τους με τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο
καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
 Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Δασικές Υπηρεσίες
για τη διασπορά των δυνάμεων επιφυλακής ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις των
περιπόλων.
 Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος άμεσου εντοπισμού και
αναγγελίας δασικών πυρκαγιών, συνεργάζεται μέσω των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, με τις
κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον καθορισμό του
απαιτούμενου αριθμού των παρατηρητηρίων - πυροφυλακίων και της ορθότερης διασποράς
αυτών καθώς και της επιλογής ποια εκ των υφιστάμενων εξ αυτών, είναι ανάγκη να
στελεχωθούν, βάσει της ένταξής τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ.
 Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Δασικές Υπηρεσίες
για την εκπαίδευση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας και αποφυγής
ατυχημάτων, σε τυχόν περιστατικά δασικών πυρκαγιών.
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών
διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας για τον άμεσο
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έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, το Πυροσβεστικό Σώμα και βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου (Ν.4249/2014) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αναγγελία και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την εκδήλωση δασικής
πυρκαγιάς (φορέας αρχικής ειδοποίησης)
 Την ανάπτυξη δυνάμεων για τον έλεγχο και καταστολή δασικών πυρκαγιών
 Την διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η
ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από τις δασικές πυρκαγιές
 Την εισήγηση προς τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης) για την λήψη του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των
πολιτών από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ.3. σε συνδυασμό με το άρθρο 8
παρ.1. περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) όπως ισχύει, η εισήγηση δίνεται
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή στον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 5 εδ. στ΄ λαμβάνουν την
απόφαση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών από την περιοχή που
τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Η απόφαση
αυτή εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.
 Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από
πυρκαγιές μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους τους
 Τη συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές του ΠΣ σχετικά με τα αίτια εκδήλωσής
της
 Την ενημέρωση των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων
 Την ενημέρωση των ΜΜΕ για τα σοβαρά συμβάντα που εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια
Επιπλέον και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019,
 Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής
πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται αμέσως η οικεία
Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό της και τη συνεργασία
του με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής
αντιμετώπισής της.
 Όταν ενημερώνεται το ΕΣΚΕ για περιστατικό πυρκαγιάς, ο επικεφαλής του λαμβάνει
υποχρεωτικά υπόψη τις πληροφορίες που του διαβιβάζονται από τον εκπρόσωπο της Δασικής
Υπηρεσίας. Όταν βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα του ενός συμβάντα δασικών πυρκαγιών, για
την ιεράρχηση της κρισιμότητάς τους σε ότι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
και ιδιαίτερα των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων, ζητείται υποχρεωτικά και η γνώμη του εν
λόγω Δασικού υπαλλήλου.
 Παρέχει στη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τα στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών που έχει στη διάθεσή του και
συνεργάζεται μαζί της για τη σύνταξη των οριστικών πινάκων.
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Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τα σχέδια επέμβασής
τους.
Γ] Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014), το
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Εκπόνηση σχεδίου για τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες για την υλοποίηση
του σχεδίου
 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και πληροφοριακών
συστημάτων
 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
 Διασύνδεση και συνεργασία κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων
Φορέων και Αρχών, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.
 Εξασφάλιση του επιχειρησιακού συντονισμού και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβίβαση σ' αυτές των εντολών της
Ηγεσίας.
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πιστώσεων, για την υλοποίηση του σχεδίου και διάθεση
αυτών.
 Συμμετοχή με αστυνομικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων περιπόλων με βάση
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
 Τήρηση ενημερωμένων στοιχείων του προσωπικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων.
 Έκδοση διαταγών για την ενημέρωση και εκπαίδευση του αστυνομικού και πολιτικού
προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων στο πλαίσιο
προετοιμασίας / ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών
Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών
διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας με στόχο την
άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιών στις
ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (Ν.4249/2014) είναι κυρίως αρμόδια για:
 Λήψη μέτρων τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων και των
οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ, κλπ) που εμπλέκονται στην καταστολή
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Λήψη μέτρων τροχαίας. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα
περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή
εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που
απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή
 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή
 Συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών
πυρκαγιών όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας
 Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από δασικές
πυρκαγιές, μέχρι την παράδοσή της στους κατόχους
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους.
4.2 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Α] Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.4150/2013 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ΠΔ 13/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση διαταγών και κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του και τις τοπικές Λιμενικές
Αρχές για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών
 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Κέντρου Επιχειρήσεων του
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 Τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των πόρων (προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού –
μέσων) και μέριμνα για την ετοιμότητα και καταλληλότητα αυτών
 Διάθεση μέσων, μετά από συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, για εναέρια επιτήρηση
Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες
μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας, προκειμένου να συνδράμουν στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους, στην αντιμετώπιση τυχόν δασικών πυρκαγιών στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα
με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ),
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.4150/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ΠΔ 13/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Τη λήψη μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις
υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ετοιμότητας πλωτών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για
παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον απαιτηθεί
 Την ενημέρωση από τα περιπολικά σκάφη και οχήματα προς το θάλαμο επιχειρήσεων σε
περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς
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Την διευκόλυνση της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και
μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ) λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και
υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών – θαλάσσιων μέσων,
σκαφών κλπ και δημιουργία διόδων/ζωνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από φορείς
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών
 Τη λήψη μέτρων για διασφάλιση τάξης, τροχαίας κίνησης, οδικής ασφάλειας στους χώρους
αρμοδιότητας ΛΣ – ΕΛΑΚΤ
 Τη συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από
θαλάσσης λόγω δασικών πυρκαγιών, όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα
Πολιτικής Προστασίας
 Τη συμβολή στην από θαλάσσης διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων
απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από τις δασικές
πυρκαγιές
 Τη συμμετοχή στον απεγκλωβισμό ατόμων δια θαλάσσης, λόγω δασικών πυρκαγιών
 Την έρευνα και διάσωση σε περιοχές αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και
παραλία) (άρθ. 26 του Ν.4597/2019)
Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με
τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
4.3 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ προβαίνει κατά
κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Σύνταξη του σχεδίου του κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1299/7-4-2003, καθορίζοντας τον τρόπο και το
μέγεθος συμβολής (διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων) των ΓΕ, με τις υφιστάμενες
Μείζονες Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ στην αντιμετώπιση των συνεπειών
των πυρκαγιών και την προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές. (Σχέδιο «Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ,
Προσθήκη «1», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Δασικών Πυρκαγιών»).
 Εξασφάλιση της λειτουργίας του ΕΘΚΕΠΙΧ
 Επαρκής υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του σχεδίου - Σχέδιο «Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη
«1», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Δασικών Πυρκαγιών» (δημιουργία
απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών και εφοδίων, έξοδα μεταφοράς, τροφοδοσία πληγέντων
κλπ).
 Εξασφάλιση εκπαίδευσης και εξοπλισμού των «τμημάτων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Εξασφάλιση επικοινωνίας με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από δασικές πυρκαγιές.
 Συγκρότηση και λειτουργία στο ΕΘΚΕΠΙΧ, στα ΚΕΠΙΧ των ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ, των ΜΕΣ και της 13ης
ΔΕΕ Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών, για συντονισμό ενεργειών και ενημέρωση της Ιεραρχίας
(«Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών»).
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Μείωση κατά το δυνατό των εκτελούμενων βολών ή ασκήσεων, με αποφυγή χρησιμοποιήσεως
πυρομαχικών (εμπρηστικών, καπνογόνων, φωτιστικών κλπ), που είναι δυνατόν να προκαλέσουν
πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο και σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε./ΣΚΕΔ την αναβολή τους κατά
τις επικίνδυνες ημέρες.
Διάθεση Αξιωματικών για τη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.Ε/Σ.ΚΕ.Δ κατά την αντιπυρική περίοδο
Έγκαιρη αποψίλωση της βλάστησης μέσα και γύρω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με
ιδιαίτερη σχολαστικότητα σε αυτές που γειτνιάζουν με δάση, δασύλλια κλπ.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι κυρίως
αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες του για
την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας, προκειμένου να συνδράμουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, στην αντιμετώπιση τυχόν δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αναβολή εκτέλεσης βολών ή
ασκήσεων, με αποφυγή χρησιμοποιήσεως πυρομαχικών (εμπρηστικών, καπνογόνων, φωτιστικών
κλπ), που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιές στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με τον
σχεδιασμό του.
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/
Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» του ΓΕΕΘΑ στην περιοχή που
τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της καταστροφής.
 Τον συντονισμό των ΓΕ, του Β΄ΣΣ και της 13ης ΔΕΕ, σε ότι αφορά τη συμβολή τους στην
αντιμετώπιση της καταστροφής.
 Τον καθορισμό του τρόπου και του μεγέθους συμβολής (διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών,
εφοδίων) των ΓΕ, με τις υφιστάμενες Μείζονες Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ
στην αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών και την προώθησή τους στις πληγείσες
περιοχές, όπου αυτό απαιτείται.
 Τη διάθεση, διασπορά και ετοιμότητα των εναέριων και επίγειων μέσων των Ε.Δ, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα, που συμφωνείται να εκτελεστεί από τις ΕΔ για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης
 Τη διάθεση ελικοπτέρων για τον συντονισμό του έργου της κατάσβεσης σε σοβαρές δασικές
πυρκαγιές και την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης,
 Τη συμμετοχή με μέσα και προσωπικό των ΕΔ, στην οργάνωση και λειτουργία των μικτών
εποχούμενων περιπόλων,
 Τη διάθεση κατάλληλου πλοίου για μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε
νησιά, προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς
 Τη διάθεση Ε/Π ή Α/Φ ή πλοία του ΠΝ, όταν απαιτείται για τη μεταφορά σωστικών συνεργείων ή
άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στον τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις
επιχειρησιακές ανάγκες και όπως θα αποφασίζεται κάθε φορά από το ΓΕΕΘΑ.
 Τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες
περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
(Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ / «Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται
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Τη διάθεση μέσω του ΓΕΣ (ΓΥΣ) των απαιτούμενων χαρτών, αεροφωτογραφιών κλπ στους
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
Τη συμμετοχή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω
δασικών πυρκαγιών όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας και τούτο απαιτείται

4.4 Υπουργείο Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αποστολής του αναπτύσσει δράσεις για την διασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και την περίθαλψη των πληγέντων.
Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις των
υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Α] Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας βάσει της αποστολής και του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 - ΦΕΚ 148/Α΄/2017, Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), είναι κυρίως αρμόδια για τη διαμόρφωση και την
παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος
Για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, βάσει της αποστολής και
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειών και των Δήμων για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών («Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών όπως οι πυρκαγιές». (Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» με
ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).
Επίσης, στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας υπάγεται η Διεύθυνση
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) με τις ακόλουθες
αρμοδιότητες (Ν. 4633/2019, ΦΕΚ 161/Α΄/2019):
Α1] Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4)12
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4633/2019,
ΦΕΚ 161/Α΄/2019), η Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, που υπάγεται στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, προβαίνει
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων
αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα,
 σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων προετοιμασίας και συντονισμού όλων των
δημόσιων φορέων σε περίπτωση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή από
κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
12

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) συστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4633/2019
(ΦΕΚ 161/Α΄/2019)
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συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων,
μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα
διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων
μαζικών καταστροφών και ΧΒΡΠ απειλών.

Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών η Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων
Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Ν. 4633/2019, ΦΕΚ 161/Α΄/2019) προβαίνει
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα
 επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
 επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, σε συνεννόηση με την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας
 ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής
φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών
Β] ΕΚΑΒ13
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.1579/1985,
ΠΔ376/1988 & ΠΔ 348/1996, Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ 161/Α΄/2019), τo EKAB προβαίνει κατά κύριο λόγο
στα ακόλουθα:
 Εξασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ
 Εξασφάλιση των επικοινωνιών του συντονιστικού κέντρου ΕΚΑΒ με τα άλλα κέντρα
επιχειρήσεων.
 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΑΒ (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, κλπ)
 Λειτουργία του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.)
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Παρακολούθηση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της
χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση,
 Γενικό συντονισμό των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα της υγείας,
δημόσιο και ιδιωτικό, όπου και όταν απαιτείται,
 Διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, τη ρύθμιση των κλινών των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των κλινών των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών (ΜΕΝΝ)
 Ρύθμιση τυχόν δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και την
αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων
 Κατάρτιση, παρακολούθηση και τον συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων
Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), βάσει του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.1579/1985, ΠΔ376/1988 & ΠΔ 348/1996, Ν. 4633/2019 - ΦΕΚ
161/Α΄/2019) είναι κυρίως αρμόδιο για:
13

Με τον Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α΄/2019) καταργείται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – ΕΚΕΠΥ (άρθ. 28) ενώ στις αρμοδιότητες του
ΕΚΑΒ (άρθ. 29) περιλαμβάνονται ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας, επείγουσας ιατρικής φροντίδας
στους πολίτες, η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και
προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων
εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
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Επιλαμβάνεται και συντονίζει την αντιμετώπιση των περιστατικών υγείας, δίνοντας οδηγίες για
πρώτες βοήθειες στους καλούντες, καθώς και στο πλήρωμα των ασθενοφόρων με στόχο τη
βέλτιστη έκβαση των ασθενών.
Την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της καταστροφής
Την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.
Την ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) με εντολή του προέδρου ΕΚΑΒ και
κατά την κρίση του, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά
τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ)
του ΕΚΑΒ, κλπ).
Το συντονισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και κρίσεων στην δημόσια υγεία
Την παρακολούθηση της εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου
σχεδιασμού, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή
τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, έλεγχοι Δημόσιας
Υγείας, κλπ
Σε περίπτωση μαζικού συμβάντος ενεργοποιεί την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων
αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας του ΕΚΑΒ δια της κινητοποίησης όλων των
εμπλεκόμενων δομών.

Γ] Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
Βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4633/2019, ΦΕΚ 161/Α΄/2019) ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιος για την:
 παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών,
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν
 επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων
στη δημόσια υγεία
 κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου για
την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και ευζωίας του.
 λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που
οφείλονται σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της
υγείας, η πρόληψη των χρόνιων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμετώπιση
καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία
4.5 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
A] Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 - ΦΕΚ
148/Α΄/2017, Ν.3370/2005), η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Χρηματοδότηση προγραμμάτων και έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις αρμόδιες Δασικές
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων
επιφυλακής κατά τις μη εργάσιμες ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες με σκοπό την προστασία
δασών κατά τη θερινή περίοδο.
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Διάθεση, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκπροσώπων της στο ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ (αρθ. 5,
ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).
Εξασφάλιση της στελέχωσης και λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας που
υποστηρίζει το έργο της προστασίας δασών παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση στις
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων
προστασίας μετά από δασική πυρκαγιά (αποτύπωση της καμένης περιοχής σε τοπογραφικό
διάγραμμα, έκδοση απόφασης κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, αύξηση και
εντατικοποίηση των ελέγχων και επιτηρήσεων των καμένων εκτάσεων, κλπ) και για ενέργειες
αποκατάστασης (κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων, όπως κορμοδέματα,
κλαδοπλέγματα, κλαδοδέματα, ξυλοφράγματα κλπ.) στις καμένες δασικές εκτάσεις, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο.

Επιπλέον και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019 (ΦΕΚ 1525/Β/2019), η Γενική Δ/νση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος:
 Μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις Δασικές
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, τόσο για την υλοποίηση των μέτρων,
έργων και δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών όσο και για τη συνεργασία τους με τις
Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και σε εναρμόνιση με τον ισχύοντα επιχειρησιακό
σχεδιασμό του Π.Σ.
 Συμμετέχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, στη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.Ε., με σκοπό
τον αποτελεσματικό συντονισμό των Αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις
συμβάντων δασικών πυρκαγιών, τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών πεδίου για τα εν εξελίξει
συμβάντα και την ενημέρωση του Διοικητή του εν λόγω Κέντρου ή των επιμέρους μονάδων του
(Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης, Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας). Οι
συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι στη στελέχωση του ΕΣΚΕ, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο
συμβάντων, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το πότε και το ποιες ήταν οι ενέργειές τους
σε περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών όπου ζητήθηκε η συνδρομή τους. Επιπλέον,
είναι υποχρεωμένοι, σε περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων, να ενημερώνουν το Γενικό Διευθυντή
Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Προστασίας Δασών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 Οργανώνει εσωτερικά τα ανώτερα στελέχη της, δηλαδή τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
που την απαρτίζουν καθώς και τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Δασοπροστασίας και
Αγροτικής Ασφάλειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε μη προγραμματισμένη επιφυλακή
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με τα εκάστοτε εγκεκριμένα
προγράμματα δασοπροστασίας και σε εναρμόνιση με τον ισχύοντα επιχειρησιακό σχεδιασμό του
ΠΣ., για την παροχή οδηγιών σε κρίσιμα περιστατικά δασικών πυρκαγιών, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στατιστικών
στοιχείων δασικών πυρκαγιών στις υπηρεσίες της Ε.Ε.
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Β] Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ) προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα
ακόλουθα:
 Έκδοση κατά την κρίση τους κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους για
δράσεις: α) καθαρισμού της βλάστησης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την
προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεών τους, β) προληπτικής διακοπής δικτύων για την
ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των δασικών πυρκαγιών και γ) αποκατάστασης της
διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την άμεση
αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στα δίκτυα και υποδομές
αρμοδιότητάς τους
Σημειώνεται ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και
ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας
(Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και
εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η
ΓΓΠΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι κυρίως αρμόδιοι για να θέσουν κατά την κρίση τους σε
ετοιμότητα το προσωπικό τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από
την εκδήλωση πυρκαγιών στις ανωτέρω περιοχές.
Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ο
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους είναι κυρίως
αρμόδιοι για:
 Την προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των δασικών
πυρκαγιών
 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους
 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση τους (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ
κ.λπ.), σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν κίνδυνο για τους πολίτες (ειδικές
οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως τη μη προσέγγιση αγωγών του δικτύου αρμοδιότητάς τους που
έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας φυσικών καταστροφών, κλπ).
4.6 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Α] Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια
και απαιτείται η σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση
εκτάκτου ανάγκης, εκδίδει οδηγίες προς τις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών για την
σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων - «Σχέδιο
πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης»
(Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
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Επίσης, η Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την καταβολή έκτακτης
οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά
φαινόμενα και εξαιτίας τους (παρ. 3 και 4, του άρθρου 18, του Ν.2768/1999)
Β] Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006), το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης, για την παροχή
άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε
ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί μετά από δασική πυρκαγιά
 Εξασφάλιση λειτουργίας κινητής μονάδας η οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο
του Ε.Κ.Κ.Α.
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει , 4017/ 5-6-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ) είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την αποστολή των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΚΑ για παροχή άμεσης συμβουλευτικής
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και
κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί λόγω δασικών πυρκαγιών. Η ανωτέρω δράση θα πρέπει να
υλοποιείται σε συνεννόηση με το Ε.Κ.Α.Β. για λόγους συντονισμού και αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων.
 Την αποστολή της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Κ.Α. στις πληγείσες περιοχές η οποία λειτουργεί ως
επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο.
4.7 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές,
βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ
171/Α΄/2014), το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων (εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων, κλπ)
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από τους
ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων από
τους υπευθύνους λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός ή συνορεύουν με
δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτή προσδιορίζεται
με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 4/2018 – ΦΕΚ 7/Α΄/2018), είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από μνημεία, μουσεία, κλπ. μετά από σχετική
ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους από τα αρμάδα όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο
σύμφωνα με την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου
 Την ενίσχυση φύλαξης αρχαιολογικών χώρων που έχουν υποστεί ζημιές από δασική πυρκαγιά
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Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών στους χώρους που έχουν υποστεί ζημιές, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο

4.8 Προεδρία της Κυβέρνησης
Η Προεδρία της Κυβέρνησης, δια της Διεύθυνσης Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, βάσει της
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθ. 33 του ΠΔ 82/2017 – ΦΕΚ 117/Α΄/2014,
Ν.4622/2019 – ΦΕΚ 133/Α΄/2019)), είναι κυρίως αρμόδιο για:
 Τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές
καταστροφές, όπως η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς
 Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την
αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, όπως η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
 Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπων, στοιχείων και ενημερώσεων
 Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία, Κ.Σ.Ο.Π.Π.
κ.α.)
 Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και στην
αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της
εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
4.9 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είναι κατά κύριο
λόγο αρμόδιο για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές
(άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α΄/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 84
του Ν.4313/2014 – ΦΕΚ 261/Α΄/2014). Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κ.λπ., ρυθμίζονται με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Μεταφορών
& Υποδομών και Υφυπουργό Οικονομικών (ΠΔ 123/2017, ΦΕΚ 151/Α/2017).
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με ζημιές σε κτίρια, η Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος ( Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
είναι αρμόδια για την έκδοση Κ.Υ.Α. για την οριοθέτηση περιοχών ως πληγείσες από δασικές
πυρκαγιές και οι Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε., Δ.Ε. & Β.Ε. είναι αρμόδιες για τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο) για την επισκευή ή ανακατασκευή
των πληγέντων κτιρίων λόγω πλημμυρών (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α/1981, Ν. 867/1979 – ΦΕΚ
24/Α/1979, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α/1998, Ν.4313/2014, άρθρο 84 – ΦΕΚ 261/Α/2014, ΠΔ 123/2017)
Επίσης, η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο
εφαρμογής της παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, είναι αρμόδια για την έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών για την εκτέλεση έργων και εργασιών καθαρισμού βλάστησης κατά μήκος
των οδικών αξόνων που έχουν αποδοθεί με συμβάσεις παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας
και συντήρησης, όπως επίσης για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών κατά μήκος του οδικού δικτύου
που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της (ΕΥΔΕ, κλπ.).
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος, η Διεύθυνση Λειτουργίας
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17) να
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ενημερώνει τις εταιρίες λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων με σύμβαση
παραχώρησης για την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.
(1η Ιουνίου έως και 31η Οκτωβρίου), με την παράκληση να ενημερώνουν τους οδηγούς μέσω των
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για τον προβλεπόμενο κίνδυνο πυρκαγιών.
4.10 Υπουργείο Εσωτερικών
Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες
είναι κυρίως αρμόδιο για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της παρ.1 του άρθρου 1
του Ν.Δ. 57/1973 (άρθρο 57 του Ν.4472/17, ΦΕΚ 74/Α΄/2017).
Θέματα που αφορούν τα αρμόδια όργανα και τις διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω
οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, καθορίζονται με τις ΚΥΑ
5808/2-3-2018 (ΦΕΚ 772/Β΄/2018) και ΚΥΑ 33862/6-05-2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019).
Επίσης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 141/2017 – ΦΕΚ 180/Α΄/2017) είναι
αρμόδιο για την επιχορήγηση των Δήμων και Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο του έργου
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055 –
Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και 17939/30-052017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
4.11 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια του Τμήματος Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης
Έκτακτης Ανάγκης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, βάσει της αποστολής
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31/Α΄/2018), είναι κυρίως αρμόδιο για την
ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη λειτουργία των
σχολείων και των ΑΕΙ, σε περίπτωση βλάβης των οικείων κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα.
Για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, βάσει της αποστολής και
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια του
Τμήματος Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού, προβαίνει κατά κύριο στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση του
κινδύνου στις σχολικές μονάδες από την εκδήλωσή τους (Φ.201.011.422.Α1/06-09-2018 έγγραφο
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων)
Επίσης το Τμήμα Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης είναι αρμόδιο για την κατάρτιση
μνημονίων με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με αντικείμενο τις ενέργειες για την εκκένωση των
εποπτευόμενων κατασκηνώσεων, σε περίπτωση κινδύνου από καταστροφικά φαινόμενα.
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ΜΕΡΟΣ V
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ V. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως φορείς πολιτικής προστασίας
(αρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κινητοποιούνται και
δρομολογούν δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του
σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών από καταστροφές, στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές
αρμοδιότητάς τους, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην
καταστολή των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται υπό την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό
του.
Οι δράσεις πολιτικής προστασίας των ανωτέρω φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία τους έχουν αποδοθεί σημαντικές αρμοδιότητες για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς
δράσεων που δρομολογούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος
των δράσεων αυτών, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την
ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.
Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος σχεδίου, δράσεις και έργα πρόληψης,
όπως η εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, η
απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης
αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
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Στα Μέρη V, VI και VII του παρόντος αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα
μέτρα που δρομολογούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρεις και της Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
χώρας αντίστοιχα, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
5.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την
καταστολή τους, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω
ενότητες:
 Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του παρόντος
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ
Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, βάσει των
δράσεων που προβλέπονται Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών του Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του (παράγραφος 15.2 του παρόντος)
Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για
λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Δήμου.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, σε συνεργασία με τους Προέδρους Τοπικών
Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει
στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων
προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του παρόντος
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών
(προνοιακό επίδομα)
 Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση
πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ
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Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των
Δημάρχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2 του παρόντος.
 Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών
πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 13.2.1 του
παρόντος).
Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Τέλος, οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του
Ν.4029/2011 εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων
που συμβάλλουν στην προετοιμασία των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από
την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συγκαλούνται ετησίως και πριν την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ).
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με:
 την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 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
 τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των
συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή
του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.
2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (Μέρος ΧΙ του παρόντος)
 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,
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καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται
με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως
 η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς
τους,
 η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους
λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ.
Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων,
 η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ'
υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους
συγκροτημάτων,
Στα Σ.Τ.Ο. θα πρέπει να καλούνται και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση και
συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. διαβιβάζονται, με ευθύνη των
γραμματέων των ΣΤΟ, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στους εκπροσωπούμενους στα
Σ.Ο.Π.Π. φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι Δήμαρχοι, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που
τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.
Τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που
προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση του τελικού
σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οικείων Δημάρχων.
Οι εκπροσωπούμενοι στα ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των
μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά
Όργανα.
Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της Χώρας9, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., με
στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων
των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο
Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής
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Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη
σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων14.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο καλούσε τους
Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, να
συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με
το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων Σ.T.O.,
καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).
5.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών
Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το
άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη
η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η αυξημένη ετοιμότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο
τις παρακάτω δράσεις:
 Υποστήριξη στο έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές
εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.
 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου
εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο
την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης
αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005
 Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για
τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς αποφυγή ενεργειών
πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το
έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
5.4 Δράσεις των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή
τους
Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού
τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από τις αρμόδιες οργανικές
μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για
την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε
συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του
οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

14

Το υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), έχει
αποσταλεί με το 9032/14-12-2016 έγγραφό μας
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Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου,
προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
 την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου
και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις
κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β.,
 την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη
του Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων,
κλπ.). Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται
τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου.
 την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής
εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των
στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο
σε ασφαλή χώρο
 την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, στις
περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και
 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος του
ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του παρόντος
 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών,
καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την
καταστολή τους
 την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το
αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας
 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς
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και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά
με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του
Αρχηγείου του Π.Σ.
την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 του παρόντος
την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

5.5 Δράσεις των Δήμων στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:
 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή
διαμονή
 την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την
οικεία Περιφέρεια
 την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για
τη διαπίστωση ζημιών
 τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να
χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών
τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ
1669/Β΄/2019),
 την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την
υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής
 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει
ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και
ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές
αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
5.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) μετά την εκδήλωση δασικής
πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του
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Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού
έργου, οι Δήμαρχοι δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά
Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου
σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα
σχετικά
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται
 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς
και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών
 με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη
του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών
 με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές
καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο
η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ XI του παρόντος
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων
 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
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ΜΕΡΟΣ VΙ
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ VΙ. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

6.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Περιφερειών
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Περιφέρειες για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, δρομολογούνται με εντολή Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν
οι Περιφερειάρχες, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:






Σύνταξη/επικαιροποίηση/αναθεώρηση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας
Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.1 του
παρόντος
Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, από τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας. Το ανωτέρω μνημόνιο
ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών της Περιφέρειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (παράγραφος 15.1 του
παρόντος)
Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για
λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας
Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων
προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX
του παρόντος
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2 του παρόντος.
Έκδοση απόφασης 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
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι δασικών
πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 13.2.1 του
παρόντος).

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και
την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες με
απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν
στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη
για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν.
4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από
φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του
έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ
107/Α΄/2017)
6.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών
Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων
που συμβάλλουν στην προετοιμασία των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κρίνεται
απαραίτητο με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των κατά τόπους αρμοδίων
Αντιπεριφερειαρχών να συγκαλούνται ετησίως και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από
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τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:
 την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 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
 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, στo πλαίσιo εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή
του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.
2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (Μέρος ΧΙ του παρόντος)
 την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου
καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που
προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται
με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως
 την υλοποίηση 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 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.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν τυχόν συνέργειες μεταξύ
τους καθώς και ο χρόνος υλοποίησης έργων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας. Βασικός στόχος των συνεδριάσεων θα είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων
στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.
Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, στις οικείες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς
και στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.
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Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και
δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα
ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι
Περιφερειάρχες.
Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και με βάση τα
μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα προχωρήσουν στη
διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των οικείων Περιφερειαρχών.
Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί και στο γραφείο του
οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης15, στην Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.
Οι εκπροσωπούμενοι στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας, θα προχωρήσουν στη
δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν
ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.
Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό σχεδιασμό και
την ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας, θα προχωρήσουν άμεσα
στη λήψη αποφάσεων σχετικών με το σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που
προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα λειτουργίας των ΣΟΠΠ των
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3013/2002 και το άρθρο 160 του
Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το 8332/21-11-2016 έγγραφό της, με το οποίο
καλούσε τους Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες που
προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, να συντάξουν τους κανονισμούς λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και τις τοπικές
ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).
6.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Περιφερειών για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών
Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το
άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη
η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης

15

Άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014)
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Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η αυξημένη ετοιμότητα των Περιφερειών αφορά κατά κύριο
λόγο τις παρακάτω δράσεις:
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Περιφερειών προκειμένου να υποστηρίξουν
άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Περιφερειών για την άμεση αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές, όπως αυτό
καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου
εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο
την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για
τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη του
Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης
πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
6.4 Δράσεις των Περιφερειών στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την
εκδήλωσή τους
Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και
τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της
δασικής πυρκαγιάς από τις αρμόδιες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας και αναλόγως της εξέλιξής της
δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και
την καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση
των συνεπειών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Δημάρχους, στα διοικητικά όρια του
οποίου ή των οποίων εξελίσσεται η πυρκαγιά.
Ειδικότερα, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες κινητοποιούν δια των Δ/νσεων
Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας
της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας σε επικοινωνία με τις
κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β.
 την δρομολόγηση δράσεων για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ, με την
διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ., εφόσον τούτο απαιτηθεί. Νοείται ότι
αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα
πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου
 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ
απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
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διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε συνεργασία
με τους Δήμους (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του παρόντος)
την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου
της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ)
την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας για την υποστήριξη του
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών
τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, όταν η
καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 του Ν.4249/2014), κατόπιν σχετικής
εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου
την σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την παράγραφο 6.6 του παρόντος
την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την
Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση
του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών
πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών
αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής
προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών
τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, πληγείσες
περιοχές) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

6.5 Δράσεις των Περιφερειών στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με δράσεις που
αφορούν:
 την συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των
πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους
 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή
διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους
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την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη
Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας
 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 την συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο
υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν
από τη δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την
άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους,
 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής,
συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά τοπική
κοινότητα από τον Δήμο και την Περιφέρεια (για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα)
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει
ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και
ενισχύσεων σε πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών (οδικό δίκτυο, κλπ), δρομολογείται από
ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6.6 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών Ενοτήτων
μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού
έργου, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις
που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να
συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον
έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται
κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται
 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για
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την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς
και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών
με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη
του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών
με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ
με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί από τον
Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Ατνιπεριφερειάρχη η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας
δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα το ΜΕΡΟΣ XI του παρόντος
με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται
στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας
με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ VΙΙ. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
7.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 11 του
Ν.3013/2002, άρθ. 283 του Ν.3852/2010), καθώς και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 280 του Ν.3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών:









συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των
οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας,
συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην ενημέρωση των Δήμων για
ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Π.Π.,
συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό
υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και των μέσων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, εφόσον συντρέχουν λόγοι για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
υλοποιούν το πρόγραμμα δασοπροστασίας από τις οικίες Δασικές Υπηρεσίες (απογευματινή
υπηρεσία, υπερωριακή εργασία, προγραμματισμός περιπόλων για την πρόληψη πυρκαγιών
εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας, κλπ.)

Επιπλέον και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019 (ΦΕΚ 1525/Β΄/2019),
 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οργανώνουν εσωτερικά τα ανώτερα στελέχη τους, δηλαδή τους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του δασικού τομέα (Δ/ντες Δασών και Δασάρχες) που τις
απαρτίζουν ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε μη προγραμματισμένη επιφυλακή κατά τη
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διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με τα εκάστοτε εγκεκριμένα προγράμματα
δασοπροστασίας, για την παροχή οδηγιών σε κρίσιμα περιστατικά δασικών πυρκαγιών, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.
Οι Δασικές Υπηρεσίες επιπέδου Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Δασών ΝομώνΔασαρχεία) συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τη
διασπορά των κλιμακίων επιφυλακής και περιπόλων δασοπροστασίας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη περιοχών επιτήρησης
Οι Δασικές Υπηρεσίες επιπέδου Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Δασών ΝομώνΔασαρχεία) συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την
αποτελεσματικότερη οργάνωση του συστήματος αναγκαίων παρατηρητηρίων - πυροφυλακίων,
παρέχοντας την γνώμη τους αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό, τη διασπορά και την
αναγκαιότητα στελέχωσης αυτών.

7.2 Δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους
Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας, στo πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που
μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, μετά την ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους
Περιφερειάρχες και τους αρμόδιους Δημάρχους για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς εντός των
διοικητικών τους ορίων :
 κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να συμβάλουν με το προσωπικό και
τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εφόσον
τούτο κριθεί απαραίτητο,
 ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις επιπτώσεις από την εξέλιξη
του καταστροφικού φαινομένου εντός των διοικητικών τους ορίων
Επιπλέον και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019,
 όταν η οικεία Δασική Υπηρεσία ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία έχει κριθεί
από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέσως συνδράμει
επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων
καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, ενημερώνοντας
ταυτόχρονα και τον αρμόδιο Προϊστάμενό του.
 όταν η οικεία Δασική Υπηρεσία ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από τον εκπρόσωπο
της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, στο Ε.Σ.Κ.Ε., αμέσως στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις
απαιτούμενες πληροφορίες που άπτονται στην αρμοδιότητά του (βλάστηση, ανάγλυφο, καιρικές
συνθήκες κλπ).
 ο εκπρόσωπος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα συμβάν δασικής
πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων
καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη
συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις όπου μπορούν
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να διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει προς
την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.
Επίσης, σε περιπτώσεις που συγκληθούν τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των
Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμμετέχει με τα ορισμένα μέλη σε αυτά.
7.3 Μνημόνια ενεργειών
Με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα προχωρήσουν στη σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών
για την άμεση απόκριση και διευκόλυνση του έργου τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο
δίδονται, σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα
(ποιος, τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην παρ. Β του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου
Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
Στα πλαίσια αυτά στο μνημόνιο ενεργειών, την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχουν οι ανωτέρω, θα
περιγράφονται τα ακόλουθα:
 ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε
επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για
τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών σε εφαρμογή της ΚΥΑ 181752/2052/0205-2019, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο,
τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ),
 κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την
υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών.
Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους άμεσης
κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων.
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ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ VIΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

8.1 Εθελοντές Πυροσβέστες του Ν.4029/2011
Σύμφωνα με το Ν.4029/2011 («Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»), αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος
και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων
καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Οι εθελοντές πυροσβέστες συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριότητες του μόνιμου
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος:
α. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών, στη λήψη και επιβολή μέτρων για την πρόληψη αυτών και στην
παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν από αυτές.
β. Στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται
από πλημμύρες, σεισμούς, καταρρεύσεις, θεομηνίες, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
γ. Στη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε εγκλωβισμένα άτομα λόγω τροχαίων και
άλλων ατυχημάτων, σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και
εγκαταστάσεις, καθώς και σε άτομα που αποκλείστηκαν σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές.
Πλέον των ανωτέρω οι εθελοντές πυροσβέστες ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη
μεταφορά των παθόντων από τις παραπάνω αιτίες σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή
περίθαλψης.
Σε περίπτωση που λειτουργεί εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς να υπάρχει στην ίδια
περιοχή η αντίστοιχη επαγγελματική υπηρεσία, οι εθελοντές πυροσβέστες μπορούν, κατόπιν
προηγούμενης συνεννόησης με την κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, να επεμβαίνουν σε
συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν
4029/2011.
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8.1.1 Υποχρεώσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των οποίων ιδρύονται
Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Οι Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται
(άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει) :
α. Να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις
απαραίτητες υποδομές, καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ωφελείας για τη στέγαση των
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
β. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και
μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν στη διάθεση τους.
γ. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό. Σε
περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να
ενισχύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας των
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου
μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστικό Σώμα για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα
(12) μήνες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο
χρόνο. Η ανωτέρω παραχώρηση μπορεί να παρατείνεται και πέραν του δωδεκαμήνου, με
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά
Κλιμάκια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 1590/1986 (Α`
49).
ε. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην
περιοχή της οποίας εδρεύουν.
στ. Οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και ασφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων
που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθελοντική Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
Επιπλέον οι Ο.Τ.Α. στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες
πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση
των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός,
εξοπλισμός γραφείου κ.λπ..
Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να
παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων
προδιαγραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Μετά από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και έγκριση του αρμόδιου Διοικητή
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δύνανται να εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων
εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών του παρόντος, στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών της
χώρας με υλικά και ανταλλακτικά που διατίθενται από αυτά και να παρέχονται καύσιμα στα οχήματα
τους.
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8.2 Εθελοντικές Οργανώσεις - Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι
ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και διέπονται από τα
προβλεπόμενα στο Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4249/14),
μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Δήμων
και των Περιφερειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στα Μέρη V και VI του παρόντος.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν στο ανωτέρω μητρώο είναι νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που
από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των ΟΤΑ, των οποίων ο
σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους.
Για την ένταξη Ε.Ο. στο ανωτέρω μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών της
ως εθελοντών πολιτικής προστασίας με ονομαστικό κατάλογο αυτών με τις προϋποθέσεις του νόμου.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις κατατάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες
δράσεων:
α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο,
καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου),
β) δασοπυρόσβεση,
γ) έρευνα και διάσωση,
δ) πρώτες βοήθειες,
ε) Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας,
στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους
πληγέντες μετά από καταστροφές,
ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες),
η) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης πολιτών.
Τονίζεται ότι οι δράσεις 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.
Το Μητρώο Ε.Ο της Γ.Γ.Π.Π. απαριθμεί 382 ενεργές ομάδες πανελλαδικά με πάνω από 8000 μέλη
που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας. Για την καλύτερη αξιοποίηση των
Εθελοντικών Οργανώσεων του που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ε.Ο. της Γ.Γ.Π.Π., στον τομέα της
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, πραγματοποιούνται από το 2010 εκπαιδεύσεις σε
συνεργασία με το Πυροσβεστικό σώμα, στους τομείς δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης.
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.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 119 παρ.2 του Ν.4249/2014, οι ενταγμένες Εθελοντικές
Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως ότου ολοκληρωθεί η
πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Εθελοντών με τη διαδικασία και μέσα στις προθεσμίες που
προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου.
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Σε ότι αφορά θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντικών Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας16, 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.
8.2.1 Συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στην επιτήρηση των δασών
και των δασικών εκτάσεων για επισήμανση πυρκαγιών
Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στην επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για
επισήμανση πυρκαγιών, προσδιορίζονται σε συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων που πραγματοποιούνται στην αρχή της
αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γίνονται για
λόγους υποστήριξης του έργου του.
Στo πλαίσιο αυτό οι Διοικητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Νομών υποβάλουν στον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη πρόταση ανά Δήμο, για δράσεις σχετικές με τη συμπληρωματική επιτήρηση των
δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στόχο την άμεση
αναγγελία πυρκαγιάς.
8.3 Κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών αυτοκίνητων από ιδιώτες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων
πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
Θέματα σχετικά με την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες και
μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
ρυθμίζονται με το 713/18189/09.06/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΟ68465ΦΘΕ
– ΑΝ8).
Ειδικότερα, σύμφωνα και με το άρθρο 47 παρ. 6 του Ν.4250/2014 με απόφαση του οικείου
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση
οχημάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά
περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε
αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση αυτή ισχύει με την αναβλητική αίρεση της
επέλευσης του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη
υφίσταται, σε καμία δε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
Κατά την υποβολή αιτήματος το οποίο αφορά στην έγκριση οδήγησης από εθελοντή θα πρέπει να
διευκρινίζεται ότι η έγκριση ζητείται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την
αποτροπή πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και συγχρόνως να επισημαίνεται η ανάγκη
16

Όσον αφορά τη λειτουργία του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, τροποποιείται η
παρ. 3 του άρθρου 119 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) η οποία αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Το χρονικό διάστημα
παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη υλοποίησης των εκπαιδεύσεων των
εθελοντών πολιτικής προστασίας μέσω της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) του άρθρου 69. Άπρακτη παρέλευση του ως
άνω χρονικού διαστήματος, χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους
από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.» Η ως άνω παράγραφος τροποποιήθηκε με το Ν. 4407/16 (ΦΕΚ 134
Α/27-7-16): «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» όπως ορίζεται στο άρθρο 49. Με την
ανωτέρω ρύθμιση συνεχίζεται η λειτουργία του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
ως έχει.
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για έγκαιρη επανεξέταση του αιτήματος και ανανέωση της άδειας με τη λήξη των τριάντα ημερών,
χωρίς προηγούμενο νέο αίτημα.
Οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή
έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να σταθμίζουν τα αιτήματα που λαμβάνουν βάσει των
πραγματικών συνθηκών καθώς και των αναγκών της υπηρεσίας και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για
την άμεση και χωρίς προηγούμενο νέο αίτημα ανανέωση των ισχυουσών αδειών και την κοινοποίησή
τους αρμοδίως, πριν από τη λήξη του τριανταήμερου. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρακτική θα
πρέπει να ακολουθείται μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο.
Ειδικά για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων
πυροπροστασίας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η έγκριση κατ’ εξαίρεση
οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, χωρίς να είναι απαραίτητη
η ανανέωση της μετά τη λήξη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
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ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ
(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ)

ΜΕΡΟΣ ΙΧ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ)
9.1 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση επιπλέον πόρων
Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την υποστήριξη του Π.Σ. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών,
αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας), προς τους οικείους Δήμους (προκειμένου
για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά
εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Αιτήματα συνδρομής από Δήμους που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση
συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία
Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας), προς όμορους Δήμους
(προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών
επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Αιτήματα συνδρομής από Περιφέρειες που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση
συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς τους οικείους
Δήμους (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους των Δήμων), ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των
λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ,
κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Νοείται ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με
την αποστολή σχετικού εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι 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 υπέβαλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας
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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.
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 καταστολή των δασικών
πυρκαγιών ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών τους 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 όπως ισχύει, N. 3536/2007 όπως ισχύει).
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 αιτούμενα
μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την
είσοδό τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον
επιχειρησιακό συντονισμό τους.
Σημειώνεται ότι το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ των άλλων δράσεων πολιτικής
προστασίας, δύναται να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, μετά από σχετική αίτηση των
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ, για τη μεταφορά προσωπικού, μέσων
και εφοδίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ
26/Α΄/2018 όπως ισχύει, ΚΥΑ 1329.1/53/2002, ΦΕΚ 1482/Β΄/2002).
Επίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετικά αιτήματα των
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» /
Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595 / 231238 / Σ.779 / 22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6) ως
ακολούθως:
 Συνδρομή στο έργο του ΠΣ με ειδικά οχήματα μηχανικού (μηχανήματα έργων), για διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, διευθέτηση δρομολογίων και λοιπών κατά περίπτωση εργασιών.
 Συνδρομή με οχήματα ή εναέρια μέσα για απομάκρυνση προσωπικού που κινδυνεύει από την
εξέλιξη της πυρκαγιάς μετά από αίτημα του ΣΟΠΠ ή της ΓΓΠΠ.
 Επιτήρηση της περιοχής της κατασβεσθείσας πυρκαγιάς από δυνάμεις του ΠΣ για τυχόν
αναζωπύρωση.
 Διάθεση των απαραίτητων εναέριων μέσων, για μεταφορές δυνάμεων - υλικών και διακομιδές
απωλειών υγείας
 Διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτης», καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ /
«Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται
9.2 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς
για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
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Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων μνημόνια
συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα,
εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος ή η Περιφέρεια.
Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή οι αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών έργων, Δ/νσεις Οικονομικών, κλπ) σε συνεργασία με τις Δ/νσεις
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, όπως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων (Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κλπ) σε συνεργασία με
τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν σχετικών
εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, κλπ) σε δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά
πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, βυτιοφόρα, μηχανήματα έργου, κλπ) και
θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από καταστροφές στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου
αντίστοιχα.
Έχοντας υπόψη τις διαδικασίες κατάρτισης μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως αυτές μας έχουν γνωστοποιηθεί
από ορισμένες Περιφέρειες, τα βήματα δημιουργίας του περιλαμβάνουν:
 Κατάρτιση πίνακα ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου, σε τιμές συνήθους
εργασίας, που προκύπτει μέσω συνεργασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας με θέμα «Έγκριση αποζημίωσης χρήσης
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες»
 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, με θέμα: «Έγκριση αποζημίωσης χρήσης
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες»
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: συντάσσεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας, είναι ανοικτή σε ημερομηνίες. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν
φάκελο με δικαιολογητικά στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
 Κατάρτιση Μητρώου (Πίνακας) Εργοληπτών, από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας,
διάθεσης μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας.
Το Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροφές εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και επικαιροποιείται όταν προστίθενται
νέοι Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες τιμές μηχανημάτων. Στην περίπτωση νέων τιμών
οι Εργολήπτες υποβάλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές του Μητρώου.
Η ανωτέρω διαδικασία κατάρτισης μητρώου εργοληπτών, νοείται ότι δύναται να εφαρμοστεί κατά
αναλογία και στους Δήμους.
Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου)
πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και
αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων.Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία,
της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις
συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης),(άρθ.201 ΑΚ.).
Για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, σχετικά είναι τα 2/52145/0026/01-072014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του
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Κράτους, τα οποία έχουν αποσταλεί συνημμένα μαζί με όλη τη σχετική αλληλογραφία με το 6748/0910-2017 έγγραφό μας.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών, αποστέλλει ανά
τρίμηνο τα στοιχεία του Μητρώου Μηχανημάτων Έργων όλης της Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), ανά
Περιφερειακή Ενότητα και ανά Είδος Μηχανήματος έργου χωριστά για κάθε φορέα, όπως αυτά
κοινοποιούνται στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22), της Γενικής
Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων17 (πρώην Διεύθυνση Μητρώων (Δ13) της
Γενικής Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
& Μεταφορών. Ειδικότερα στο εν λόγω Μητρώο Μηχανημάτων Έργων καταγράφονται στοιχεία που
αφορούν το είδος, το εργοστάσιο, τον τύπο του Μ.Ε., κ.λ.π. ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση
επιπλέον πόρων, που αποτελεί μέρος του ειδικού Παραρτήματος Ι΄ του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, δεν συντρέχει λόγος να κοινοποιηθεί
στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός
των διοικητικών τους ορίων, δεδομένου ότι αφορά εσωτερικές λειτουργίες των ΟΤΑ.
9.3 Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – συντονισμός φορέων
Η κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω δασικών
πυρκαγιών συνδέεται κατά κύριο λόγο
 με τον προσδιορισμό του είδους της καταστροφής, κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στον
Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (Παράρτημα Α),
 με τον προσδιορισμό του χρόνου (ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου) και
του χώρου που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή
(πχ. τοπική κοινότητα, δημοτική ενότητα, κλπ),
 με την κινητοποίηση δυναμικού και μέσων με την προσφυγή σε διαδικασίες που είναι απολύτως
απαραίτητες για την εξεύρεση επιπλέον πόρων λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης
στην εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενες αναθέτουσες
αρχές (Περιφέρειες, Δήμοι) δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και
μέσα) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών κατόπιν σχετικού
αιτήματος από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
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).
Διευκρινίζεται ότι
 η έκδοση αποφάσεων κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας δρομολογείται μετά, ή κατά την διάρκεια εκδήλωσης καταστροφών και όταν το
ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα δεν επαρκούν και απαιτούνται δυνάμεις πλέον των
διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την
εκδήλωση του καταστροφικού φαινόμενου (άρθρο 2, παρ. 4β΄ του Ν.3013/2002). Δηλαδή η

17

ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017)
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εφαρμογή του άρθρου 8δ΄ του Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει θεσμική
βάση σε συντελεσθείσες, ή εν εξελίξει καταστροφές,
η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002, δεν συνδέεται με την διαδικασία οριοθέτησης μιας
περιοχής ως πληγείσας από δασική πυρκαγιά (πυρόπληκτη) και δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή
αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. Η διαδικασία για την οριοθέτηση μιας περιοχής ως
πληγείσας από δασική πυρκαγιά (πυρόπληκτη) δρομολογείται ανεξάρτητα και περιγράφεται
αναλυτικά στην παράγραφο 12.3 του παρόντος.
Κατά την διάρκεια εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η διαδικασία έκδοσης
αποφάσεων για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται να υλοποιείται καταρχήν μετά από
προφορικό αίτημα των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης) και σχετικής προφορικής αποδοχής του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, προκειμένου να εξευρεθούν άμεσα οι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) που
απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. Εν συνεχεία ακολουθεί
σχετική αλληλογραφία μεταξύ των φορέων που υποβάλλουν το αίτημα και της ΓΓΠΠ,
προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

9.4 Πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας
Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής
Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147), αναφέρονται
αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της ΓΓΠΠ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο
2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην
περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν
για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Ακόμη εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις
λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες
πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η
απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, οπότε και δεσμεύεται η
σχετική πίστωση.
Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017
έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή
επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών,
προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.
Επομένως οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 2/52145/0026/01-072014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να
ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.
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Περαιτέρω με το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν:
 στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,
 στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών,
 στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,
 και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την
έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.1β. της Υ.Α. 57654/23-05-2017
(Β.1781).
Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο Νομοθεσία μπορούν να
ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες
οδηγίες ως προς την εφαρμογή του.
Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα
απόβλητα, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017).
Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα
γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιμα δύο
«εργαλεία».
Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, το οποίο ακολουθείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών.
Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης
και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ
δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της
οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές
εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά.
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016 επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. (Υπ.
Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄
βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €, μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης
μικρών έργων κατά εφαρμογή του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του ΠΔ 229/1999 ΦΕΚ τ.Α΄194). Ωστόσο για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται
στο συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης).
9.5 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του Ν.3584/2007, όπως αυτά
ισχύουν, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές
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επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από
τους Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται η
προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης18.
Περαιτέρω σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019
στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών19 προβλέπεται ότι βάσει των διατάξεων της παρ.1α του
άρθρου 41 του Ν.4325/2015 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών (σεισµοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.) µε συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ
μηνών, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του Ν.3584/2007
όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η εξαίρεση
αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα, χωρίς
καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 41 παρ 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από
τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.116 του N. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄/12-06-2018)20 η
πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ενώ για τις δημοτικές κατασκηνώσεις η
απασχόληση δε μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
9.6 Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από
θεομηνία
Θέματα που σχετίζονται με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη κινητών και ακίνητων
πραγμάτων για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ρυθμίζονται με το άρθρο 1 του Νόμου 4325/15 (ΦΕΚ
47/Α΄/2015), με ισχύ από την 11η-05-2015, το άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 (42/Α΄/2007) και το
Ν.Δ.17/1974 (236/Α΄/1974) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της
αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες παραπάνω. Με την απόφαση του
Πρωθυπουργού εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με απόφασή τους,
σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (άρθρ. 1 του Ν. 4325/15).

18

Το 20703/13-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το 5420/22-02-2016
έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» και το 7057/25-02-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
έτους 2015 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» με ΑΔΑ ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95.
19
Το υπ. αριθ. 3955/ 21-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
20
Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 αντικαθιστά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143).
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Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 3854/10-06-2015
έγγραφό της, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας
των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο
(Α/ΕΛ.ΑΣ., Α.Π.Σ., Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΑΒ, κλπ)
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ΜΕΡΟΣ Χ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την υποστήριξη του
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς
και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η
συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.
Στο Μέρος Χ που ακολουθεί δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και
την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και
συγχρονισμένης δράσης.
10.1 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων
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 δράσεων πολιτικής
προστασίας αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας,
Συντονιστής
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.
Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη και τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. β του
άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, κλπ.,
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έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και η συνδρομή στο έργο του
Π.Σ. (ΚΥΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΕΚ 713/Β΄/1999) πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού
αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.
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 μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από
τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά
τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από
το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).
10.2 Στάδια Επιχειρήσεων
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):
 Αναγγελία
 Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
 Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση
 Μερικός Έλεγχος
 Έλεγχος - Φύλαξη
 Πλήρης Κατάσβεση
 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
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ
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