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Έχοντας υπόψη:
(1) Το N.3852/2010 (ΦΕΚ A 87 – 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
(2) Το Π.∆.135/2010 (ΦΕΚ A 228 – 27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής».
(3) Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ A 102 – 01.05.2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και
λοιπές διατάξεις».
(4) Την Παράγραφο 7 του Άρθρου 16 του Ν4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Συµπλήρωση των
διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις».
(5) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασµό µε το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α/2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
(6) Το µε αρ. πρωτ.: 2132/17.03.17 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση
κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».

Το παρόν Μνηµόνιο συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Τµήµατος Σχεδιασµού και Πρόληψης
της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας

Συντονιστής: Ελένη Παντζαρτζή,
Προϊσταµένη Τµήµατος Σχεδιασµού και Πρόληψης

Συντακτική Οµάδα:
Βασίλειος Μώκος, ∆ηµήτρης Στέλλιου, ∆ηµήτρης Αδάµ
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Φάση 1η :Πρόληψης-Ετοιµότητας

Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης :
• Εκδίδει απόφαση για τη συγκρότηση τριµελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης απορριµµάτων ανά Νοµό ή κατά την κρίση του ανά Περιφερειακή Ενότητα, κατ'
εφαρµογή της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 9Α/2005.
• Εξουσιοδοτεί, µετά από σχετική απόφαση του ΚΣΟΠΠ, τους οικείους Περιφερειάρχες, οι
οποίοι εν συνεχεία δίνουν εντολή προς τους αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων
προκειµένου να αποφασίζουν για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε
ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που
επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
• Εγκρίνει το Παράρτηµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ανθρώπινο δυναµικό και πόροι που
θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια
εφαρµογής του παρόντος µνηµονίου), που έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί µε ευθύνη της
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας.
• Έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη πρόταση της ∆/νσης
Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την εκτέλεση έργων και
εργασιών αντιπυρικής προστασίας, προχωρά άµεσα στην λήψη αποφάσεων σχετικών µε το
σχεδιασµό για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
• Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου προσωπικού και µέσων της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων
Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρµογής του παρόντος σχεδίου και υποβολή του για
έγκριση στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιηµένου καταλόγου των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων
αρµόδιων υπηρεσιών (προσωπικού και µέσων) της Περιφέρειας, των ∆ήµων και των λοιπών
εµπλεκοµένων Φορέων.
• Αποστολή του ανωτέρω επικαιροποιηµένου καταλόγου στους εµπλεκόµενους φορείς.
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση µνηµονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές στο οποίο να καταγράφονται οι ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβούν οι αρµόδιες οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.
• Κοινοποίηση του επικυρωµένου µνηµονίου ενεργειών και του µητρώου προσωπικού και
µέσων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στους εµπλεκόµενους Φορείς
• Εξασφάλιση επικοινωνίας µε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
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Προστασίας και των λοιπών εµπλεκοµένων φορέων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο.
• ∆ιανοµή των εγκυκλίων και των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ προς τους ΟΤΑ.
• Κοινοποίηση του Ηµερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και των ιδιαίτερων
προειδοποιητικών σηµάτων που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό, µέσω Fax ή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στις οργανικές µονάδες Πολιτικής Προστασίας των οικείων ΟΤΑ,
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τη ΓΓΠΠ για το λόγο αυτό.
• Συµµετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα
των ∆ήµων.
• Κοινοποίηση των υποβαλλόµενων σε αυτήν εκθέσεων των τριµελών επιτροπών ελέγχου
χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων :
α) στους ∆ήµους της περιοχής αρµοδιότητάς της ώστε οι τελευταίοι να υλοποιήσουν
προληπτικά µέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από την λειτουργία
τους.
β) στη ∆/νση Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας προς ενηµέρωσή της.

Γ. ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
Υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την
εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα
αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος του σχεδιασµού τόσο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης όσο και
των οικείων ΟΤΑ για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών.

Φάση 2η :Αυξηµένης ετοιµότητας
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Θέτει τις επιχειρησιακά εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε ετοιµότητα
Πολιτικής Προστασίας, λαµβάνοντας υπόψη τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήµατα που
εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό.
• Με απόφασή του επιτρέπεται η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχηµάτων που
ανήκουν στις Περιφέρειες και τους ∆ήµους από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την
αντιµετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και µόνο εφόσον έχουν την απαιτούµενη άδεια
οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής,
αποζηµίωσης ή επιδόµατος.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
• Εφαρµογή µνηµονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιµότητας Πολιτικής Προστασίας του
4
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προσωπικού και των µέσων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Προώθηση του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος, που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
σύµφωνα µε το Ηµερήσιο ∆ελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προς τους υπεύθυνους
Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, µετά από σχετική συνεννόηση τους µε τις ∆/νσεις
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άµεση
αναµετάδοσή τους προς τους ∆ήµους.

Φάση 3η :Αντιµετώπισης
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Εντολή για άµεση κινητοποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
που εµπλέκονται σε αρχικό στάδιο, µετά από σχετική ενηµέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός
των διοικητικών τους ορίων από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και σε συνεννόηση µε την
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και µέσων προς συνδροµή του έργου της αρµόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στα πλαίσια εφαρµογής της ΚΥΑ
12030/ Φ109.1/1999.
• Συντονισµός δράσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρµογής των αρθ. 11 του Ν.3013/2002 και
283 του Ν.3852/2010, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των ΟΤΑ για τον σκοπό αυτό.
• Εντολή για συνδροµή προσωπικού και µέσων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στις οικείες
Περιφέρειες και στους οικείους ∆ήµους, µετά από σχετική συνεννόηση µε τα αρµόδια Όργανα
Πολιτικής Προστασίας και προς υποβοήθηση του έργου τους.
• Την εισήγηση, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης µιας περιοχής, στο Γενικό
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση τοπικών καταστροφών.
• ∆ύναται να αναλαµβάνει το συντονισµό διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων
εντός των ορίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισµού της
καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής µεγάλης έντασης, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε
το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.1
• Εντολή για αίτηµα συνδροµής µε υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όµορες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ή το
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
• Εντολή για παραµονή, µερική αποκλιµάκωση ή ολική αποκλιµάκωση των πόρων που έχουν
διατεθεί µε ευθύνη του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την υποβοήθηση του έργου
του Π.Σ., µετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω µε τον επικεφαλής Αξιωµατικό του Π.Σ.
που διοικεί το συµβάν.

1

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

του Ν3852/2010.
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Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Μόλις η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τις
∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών, ή τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των
οικείων ∆ήµων την ενηµέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε:
• Άµεση ενηµέρωση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που
εµπλέκονται σε αρχικό στάδιο, για λόγους άµεσης κινητοποίησή τους µετά από σχετική εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Επικοινωνία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, εντός του οποίου έχει δοθεί η
αναγγελία της πυρκαγιάς και µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, στα
πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών µε το συµβάν.
• Ενεργοποίηση του µνηµονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται
από δασικές πυρκαγιές.
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινοµένου
από τις αρµόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή
ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς
και ενηµέρωση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Άµεση επικοινωνία µε τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων ∆ήµων, τις ∆/νσεις
Πολιτικής Προστασίας της οικείων Περιφερειών, και το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ, για λόγους
αµοιβαίας ενηµέρωσης και συντονισµού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση µε τα διατιθέµενα µέσα και προσωπικό που µε ευθύνη του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν εµπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του Π.Σ..
• Ενηµερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του
φαινοµένου από τις αρµόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που
προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς και
ενηµερώνει τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Αιτείται, µετά από σχετική εντολή του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συνδροµή µε
υλικά και µέσα προς ενίσχυση του έργου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όµορες
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

Φάση 4η :Αποκατάστασης
Α. Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
• Εντολή για άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών αρµοδιότητας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε
λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εντολή για τον έλεγχο υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης
6
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∆ιοίκησης, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζηµιών.
• Εντολή για την καταγραφή των καµένων εκτάσεων καθώς και για την έκδοση της
αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (∆Α∆) που
απορρέουν από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.

Β. ∆/νση Πολιτικής Προστασίας
• Μεριµνά για την άµεση αποµάκρυνση υλικών και µέσων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που
χρησιµοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινοµένου.
• Ενηµερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά µε την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και τη
διαχείριση των συνεπειών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται µε τον φάκελο καταστροφής σε
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης και τα
υποβάλλει στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.

Έναρξη ισχύος παρόντος Μνηµονίου
Η ισχύς του παρόντος Μνηµονίου αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης του από την Ασκούσα
Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής

Κ. ΚΑΡ∆ΑΜΙΤΣΗ
Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
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Παράρτηµα

Α. Μητρώο Προσωπικού Α.∆.Α

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µπορούν να αναζητηθούν στην Ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής http://www.apdattikis.gov.gr/, Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, ο οποίος και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
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