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ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έτος 2010 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στα πλαίσια εφαρμογής
της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ.Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004
(ΦΕΚ 107/Α΄/2004), 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 μας, 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.
Στα πλαίσια αυτά 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 μας για την
εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ,
έχοντας υπόψη ότι από τη 2 έκδοσή του σχεδίου και μέχρι σήμερα επήλθαν
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), έκρινε αναγκαία την
επικαιροποίηση του ανωτέρω σχεδίου.
Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό
επίπεδο να την ενημερώσουν για τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στους
ρόλους και τις αρμοδιότητές τους και εν συνεχεία, προχώρησε σε όλες τις
απαραίτητες τροποποιήσεις και εξέδωσε την παρούσα 3η έκδοση του σχεδίου, η
οποία δεν έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, και με την οποία επήλθαν διοικητικές και
οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν φορείς της κεντρική διοίκησης
(μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, αλλαγές στις υπηρεσίες
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μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ), έκρινε αναγκαία την
επικαιροποίηση του ανωτέρω σχεδίου.
Σημειώνεται ότι με την παρούσα 3η έκδοση δεν τροποποιείται ο
σχεδιασμός και οι δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης
των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Περιφερειών και Δήμων της χώρας.
Για το λόγο αυτό με το 1470/11-3-2014 έγγραφό μας «Σχεδιασμός και
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών
πυρκαγιών» οι ανωτέρω κλήθηκαν να επικαιροποιήσουν έγκαιρα για το έτος 2014 το
Ειδικό Παράρτημα Ι΄ με το οποίο προσδιορίζονται το ανθρώπινο δυναμικό και οι
πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
Από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και
έκδοση του παρόντος οι Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών οι εξής:
• Φοίβος Θεοδώρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
• Δημήτριος Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης &
Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών
• Ανδρέας Αντωνάκος, Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών
Νοείται ότι στην ολοκλήρωση και πληρότητα του παρόντος σχεδίου
συνέβαλαν και όλα τα στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης των Φορέων που
εμπλέκονται (Αρχηγείο ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΓΕΕΘΑ, Υπουργείο Υγείας,
ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) χωρίς την συνεργασία των οποίων δεν θα
ήταν εφικτή η έκδοσή του.
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Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών πυρκαγιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
1.1.

Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
πυρκαγιών λαμβάνοντας υπόψη την 3 η έκδοση του εγκεκριμένου Γενικού Σχεδίου
και τα παραρτήματα Ι’ που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελείται από τα Μέρη Ι-VΙ του Γενικού Σχεδίου,
συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α’,Β’,Γ’,ΣΤ’, της Προσθήκης Δ9 του
Παραρτήματος Δ’, καθώς και του Παραρτήματος Ι’ που εγκρίνεται από το Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ομάδα σύνταξης (από τη Δ/νση Π.Π. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής)
1.2.

Για τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος Σχεδίου από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
συμμετείχαν οι εξής:
 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Αντώνιος
Γιαννακούλιας.
 Η Τμηματάρχης Σχεδιασμού και Πρόληψης της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας, Ελένη Παντζαρτζή.
 Ο Υπάλληλος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Στέλιου
2. Πίνακας Διανομής
Α. Αρμόδιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες
1

Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

2

Περιφέρεια και Περιφερειακές Ενότητες Αττικής

3

Δήμοι Αττικής και Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι Δήμων

4

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

5

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Αναλυτικότερος πίνακας διανομής του Ειδικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΑ'.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
4. Σκοπός
Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών
επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε
Επιτελικό (Στρατηγικό –Πολιτικό), Διευθύνσεως κρίσεων (Επιχειρησιακό) και
Εκτελεστικό (Τακτικό) Επίπεδο
• για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των
δασικών πυρκαγιών
• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην
προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
υποδομών της χώρας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η
συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε
όλα τα επίπεδα Διοίκησης.
5. Αντικειμενικοί Στόχοι
• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε
επίπεδο Διοίκησης σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής
Προστασίας.
• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη
του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την
έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών
πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών για την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν
περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του φαινομένου των δασικών
πυρκαγιών.
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• Παροχή πρότυπου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών με οδηγίες για την περαιτέρω εξειδίκευση του σε επίπεδο
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας, για λόγους
τυποποίησης και εναρμόνισης καθώς και άμεσης εφαρμογής του.

3. Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – ΠροϋποθέσειςΠαράμετροι Σχεδιασμού
3.1. Ανάλυση Κινδύνου
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε
δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’
εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν.998/1979 και απεικονίζονται στον χάρτη 1 (Παράρτημα
Β). Με βάση τα άρθρα 23 & 25 τ ου Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους
Φορείς,

που

αναφέρονται

για

δράσεις

που

προσδιορίζονται

στην

ΚΥΑ

12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης
μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος
των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ
12030Φ.109.1/1999).
3.2. 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 (κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην
Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες
έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος. Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά
οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και
υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων
πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ.
αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών
πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα
υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
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Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά
την

ανθρώπινη

ψυχολογία,

έχουν

δυσμενείς

επιπτώσεις

στις

ανθρώπινες

δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων
δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών
εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές:
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
• Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα
(δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και
τον τουρισμό εν γένει.
• Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.
Προϋποθέσεις:
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών είναι οι
ακόλουθες:
• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν
σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων για την
υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος Ε΄ του παρόντος.
• Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου.
• Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων εκ του
θεσμικού πλαισίου Φορέων, είτε για την υποστήριξη των δράσεων του
Πυροσβεστικού

Σώματος

όπως

αυτοί

που

αναφέρονται

στην

ΚΥΑ

12030Φ.109.1/1999, είτε για τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής σε όλα
τα επίπεδα Διοίκησης.
• Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε
κάθε στάδιο επιχειρήσεων
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• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

Παράμετροι Σχεδιασμού:
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης σε
διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Με τον όρο δασικές πυρκαγιές
μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει περιορισθεί η
πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη
διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν και από άλλα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας.

4.Ιδέα Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών διακρίνονται δύο κατηγορίες
δράσεων:
Α) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του ίδιου του συμβάντος Δασικής
Πυρκαγιάς (καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) που γίνεται καταρχήν σε τοπικό
επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και
σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα ως αρμόδιος
φορέας για την αναγγελία του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς ειδοποιεί τους
υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς σε τοπικό επίπεδο.
Οι Φορείς που βάσει του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να συνδράμουν σε δυναμικό
και μέσα το έργο της κατάσβεσης το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος [Δημόσιοι (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, Ένοπλες
Δυνάμεις, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις
εκπαιδευμένες από το Πυροσβεστικό Σώμα κλπ] συμμετέχουν μετά από αίτημα του
επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και αναλόγως της
κλιμάκωσης των επιχειρήσεων κατά το μέρος που τους αφορά και φροντίζουν για τη
διαθεσιμότητα και κλιμάκωση των ιδίων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα).
Β) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση
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αυτών, που αναλαμβάνεται από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς
σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Κεντρικό επίπεδο
και αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.
Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και η διαχείριση των συνεπειών σε
τοπικό επίπεδο γίνεται αρχικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π .Σ, του Δήμου, της
ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών (Τομέας Υγείας,
ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων έχει εκδηλωθεί και
αναπτύσσεται η Δασική Πυρκαγιά.
Ο συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο αφορά στη
διασύνδεση των επιμέρους δράσεων των Φορέων, στην εύρεση και διάθεση
πρόσθετων πόρων προς
• υποβοήθηση του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που εκτελείται από
το Π.Σ., καθώς και
• στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην
αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών.
Οι ανωτέρω Φορείς και Υπηρεσίες συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ). Το ΣΤΟ, ασκεί υποστηρικτικό ρόλο στο έργο
του Δημάρχου και αφορά στο συντονισμό όλων των δράσεων διαχείρισης της
έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτή παραμένει σε επίπεδο Δήμου.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Δήμου, είτε λόγω έκτασης, είτε λόγω
έντασης της καταστροφής, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον
Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος
ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης. Οι Υπηρεσίες και Φορείς που υποστηρίζουν το έργο της
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, συμμετέχουν με εκπροσώπους τους
στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής
Ενότητας, το οποίο συγκαλείται με εντολή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και
εισηγούνται τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και
διαχείριση των συνεπειών. Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών
λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφερειακής
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Ενότητας, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον Περιφερειάρχη ο
οποίος υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και τις
επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα των Δήμων. Στην
περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφέρειας, ο συντονισμός των δράσεων
αναλαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος
υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και τις
επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα των Περιφερειών και
των Δήμων. Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
συντονισμός αναλαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας (ΚΣΟΠΠ).
5. Βασικές Αρχές
Βασική αρχή εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του
Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη
ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα
διαγράμματα ροής πληροφοριών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ΄ του
παρόντος.
6. Στάδια Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών τα στάδια επιχειρήσεων
νοούνται ως οι φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η χρονική εξέλιξη
του οποίου μπορεί να ενταχθεί γενικά στις τέσσερις φάσεις του συστήματος
κινητοποίησης πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα,
άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση- αρωγή) όπως ορίζονται στο Γενικό
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΥΑ 1299/2003).
Στο Παράρτημα Δ΄ αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των επιχειρησιακά
εμπλεκομένων Φορέων καθώς και των Οργάνων Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού

11

: 11-11

Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο Διοίκησης (Επιτελικό – Επιχειρησιακό – Τακτικό)
και για όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

6.1 Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Κατά τη φάση αυτή υλοποιούνται μέτρα και ενέργειες, που συμβάλλουν στην
προετοιμασία κάθε εμπλεκόμενου Φορέα για τις επόμενες φάσεις ενεργειών, που
εξασφαλίζουν δηλαδή την κινητοποίηση για την υλοποίηση των δράσεων, ανάλογα
με την εμπλοκή του κάθε Φορέα στα στάδια επιχειρήσεων, που ακολουθούν την
εκδήλωση του φαινομένου. Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του Σχεδίου,
δράσεις πρόληψης που είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 1ης
φάσης (εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές
εκτάσεις, απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές
και περιοχές ιδιαίτερης αξίας, κλπ) δεν ανήκουν στην 1η φάση και δεν πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
Κατά την φάση αυτή γίνονται προπαρασκευαστικές δράσεις/ενέργειες που
εξασφαλίζουν τις συνθήκες για την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και την
επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού αντιμετώπισης (όπως συντήρηση,
προμήθεια υλικών, κλπ).
Συγκεκριμένα, στο Στρατηγικό επίπεδο λαμβάνονται αποφάσεις:
α) για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν για την πιθανή
μίσθωση-επίταξη μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια
υλικών κλπ., και
β) για τη δρομολόγηση της ανάπτυξης των διαθέσιμων πόρων με βάση τα
συμπεράσματα της ανάλυσης κινδύνου.
Σε όλα τα επίπεδα ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας και ροής
πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και τη λήψη αποφάσεων. Αξιολογούνται όλα τα
διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα επιτήρησης,
πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης για το σχηματισμό βάσιμης εκτίμησης της
κατάστασης. Γίνεται έλεγχος του αριθμού και της κατάστασης των μέσων πολιτικής
προστασίας.

12

: 11-11

6.2 Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση
με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους
σχεδιασμό. Για την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την
επιλογή επιπέδου ετοιμότητας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει
καθημερινά Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (ΥΑ 1299/2003 Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). Στο Χάρτη απεικονίζονται πέντε (5)
επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας. Στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και
θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος.
Μετά την έκδοσή του, ο χάρτης αποστέλλεται σε όλους τους αρμόδιους Φορείς και
ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης και αποστολής του ημερήσιου Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθορίζονται σε ετήσια βάση με σχετικό έγγραφο
της ΓΓΠΠ.
6.3 Φάση 3η Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών στην 3η φάση του
Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία προϋποτίθεται η
εκδήλωση του φαινομένου, αντιμετωπίζονται τα εξής:
1. Έλεγχος - καταστολή του φαινομένου με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος
(ΠΣ) και βάσει των Επιχειρησιακών του Σχεδίων.
2. Διάθεση μέσων από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς προς ενίσχυση του έργου
της καταστολής, κατόπιν ενημέρωσης και υποβολής σχετικού αιτήματος του
Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση
συνεπειών κατά τη φάση εξέλιξης του φαινομένου και μέχρι τον έλεγχό του.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής
πληροφοριών για την αναγγελία εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί μέρος των
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Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 2612/98 «Ανάθεση της
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).
Προς αποφυγή συγχύσεων διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση του κάθε φορέα δεν
πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση του συνόλου του Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν
να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά στάδια επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από το ρόλο
και τις αρμοδιότητες του.
Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του
φαινομένου ως και τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-062008 έγγραφό μας):
1. Αναγγελία
2. Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
3. Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση
4. Μερικός Έλεγχος
5. Έλεγχος - Φύλαξη
6. Πλήρης Κατάσβεση
7. Αποτίμηση
Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν
τις φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα
στάδια επιχειρήσεων.
Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία
ακολούθως οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση
Δασικών Πυρκαγιών και περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών. Συγκεκριμένα,
στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της
Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της
εξακριβωμένης πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η
πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση
Κατάστασης»

συνδέεται

με

την

κλιμάκωση

δυναμικού

και

μέσων

του

Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του
επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον
τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη
διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του
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Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης
στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.
Στο

στάδιο

επιχειρήσεων

«Ανάπτυξη

Δυνάμεων

–

Επέμβαση»

πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή
του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη
δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς
συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς,
είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση
των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των
συνθηκών που επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης,
έχει πλήρως κατασβηστεί το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και
δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της
κατάσβεσης συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν
προβλέπεται αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο έργο της από
εδάφους κατάσβεσης.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος - Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της
πυρκαγιάς έχει πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για
τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν
εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο
διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της
καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της
πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει
λήξει και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την
κατάσβεση και για τη φύλαξη δυναμικού και μέσων μετά τη σχετική λήψη απόφασης
του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που
ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους
βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση
ε κ μέρους τ ων φ ορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους,
καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται ότι για να είναι δυνατή η
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σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογική
σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους αντίστοιχους πόρους που
διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

6.4 Φάση 4η Αποκατάσταση – Αρωγή
Στη φάση αυτή γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της κατάστασης, παρέχεται άμεση
αρωγή στους πληγέντες και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία
αποκατάσταση των καταστροφών.
7. Φάκελος Καταστροφής
Στον ειδικό φάκελο καταστροφής που τηρεί η ΓΓΠΠ βάσει του θεσμικού πλαισίου,
περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου
σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των
φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται
εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων Φορέων και προτάσεις για
βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων καθώς
και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι
εμπλεκόμενοι Φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών, τη διαχείριση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών
οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής
Προστασίας, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και το μετριασμό των επιπτώσεων
στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Στις

περιπτώσεις

Γενικής,

Περιφερειακής

και

Τοπικής

μεγάλης

έντασης

καταστροφής, ο φάκελος της καταστροφής συμπληρώνεται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις Περιφερειακών ή Τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών εξ αιτίας
πυρκαγιών όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με το φάκελο καταστροφής
συγκεντρώνονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και υποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας. Στις περιπτώσεις Γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των
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απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με το φάκελο καταστροφής γίνεται με
σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς τους
εμπλεκόμενους Φορείς.

8. Κλιμάκωση Επιχειρήσεων
Στο παρόν Γενικό Σχέδιο Δασικών Πυρκαγιών προσδιορίζεται η γενικότερη
κλιμάκωση για το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αυτή
ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2, και καθορίζονται τα κριτήρια και τα συνολικά
επίπεδα κλιμάκωσης Σημειώνεται ότι στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών
και των Δήμων καθώς και στα επιχειρησιακά σχέδια των υπολοίπων εμπλεκομένων
Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΚΑΒ κλπ) περιγράφεται η κλιμάκωση
του κάθε εμπλεκόμενου Φορέα, η οποία είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε
διαφορετικές φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, όπως
προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
8.1 Κριτήρια Κλιμάκωσης
Α) Κριτήριο κλιμάκωσης για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων στο πλαίσιο
του παρόντος Σχεδίου είναι :
το ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου υπό μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται συνολικά πέντε (5)
κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτές εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας μας.
Οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούνται
αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, που κατά
κανόνα εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη, αντιστοιχεί σε κατάσταση Συναγερμού.
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της
Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη
συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Η ενιαία
αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών
κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο
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σχεδιασμό των εμπλεκομένων Φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του
ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου
στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει τους Φορείς σε
εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου ετοιμότητας.
Οι δράσεις που δρομολογούνται σε κάθε επίπεδο κλιμάκωσης ετοιμότητας ορίζονται
με πάγιες διοικητικές πράξεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου
του κάθε Φορέα.
Β) Κριτήρια κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση της καταστροφής στο πλαίσιο του
παρόντος Σχεδίου είναι:
• Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής και των εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο (ανεπάρκεια διατιθέμενων
πόρων).
• Η εξάπλωση της Δασικής Πυρκαγιάς πέραν των διοικητικών ορίων κάθε
διοικητικού επιπέδου από το κατώτερο προς το ανώτερο (έκταση καταστροφής).
• Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην
περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές, στο περιβάλλον και στις
υποδομές (ένταση της καταστροφής).
8.2 Επίπεδα Κλιμάκωσης
Τα επίπεδα κλιμάκωσης κάθε εμπλεκόμενου Φορέα για την ετοιμότητα βασίζονται
στις κατηγορίες κινδύνου Πυρκαγιάς όπως αυτές αναφέρονται στο Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.
Τα επίπεδα κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και διαχείρισης συνεπειών ορίζονται από το κατώτερο στο ανώτερο ως
ακολούθως:
1. Τοπικό, όταν ο συντονισμός της διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της
κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών
γίνεται από το Δήμαρχο.
2. Περιφερειακής Ενότητας, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση
του έργου της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
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συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής
του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και
τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.
3. Περιφερειακό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου
της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την καταστροφή γίνεται από τον Περιφερειάρχη.
4. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την
ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση
των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5. Κεντρικό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων γίνεται από το Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας και το ΚΣΟΠΠ ή σε περίπτωση χαρακτηρισμού της
καταστροφής ως γενικής από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα
επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνται στη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών:
1. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το
δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο
συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται από τον
Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος
ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης
2. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται
η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους Δήμους,
Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και
Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με
ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002.
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3. Περιφερειακή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό
και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη.
4. Περιφερειακή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η
διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες, ή
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο
συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
5. Γενική καταστροφή, η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις
περιφέρειες της Χώρας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων γίνεται με ευθύνη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης
έντασης ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να
αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το
συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την καταστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.
Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν
αιτήματος των αποκεντρωμένων κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Περιφερειάρχης ή Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σύμφωνα με τα
αρ. 10-12 του Ν.3013/2002 προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκδίδει τις αποφάσεις για την
κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών
καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής
μικρής έντασης η έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας δύναται να λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από σχετική εισήγηση
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η έκδοση αποφάσεων της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην κήρυξη μιας
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με το συντονισμό
του δυναμικού και των μέσων των Φορέων που επιχειρούν για την άμεση
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αντιμετώπισή τους, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 1 π αρ. 2 του Ν .2503/1997 σε
συνδυασμό με τα άρθ. 10 και 11 του Ν.3013/2002 και το άρθ. 283 του Ν3852/2010.,
καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι
πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.

9.

Ρόλοι & Αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Οργανικών
Μονάδων των Φορέων

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων
των Φορέων ανά επίπεδο διοίκησης (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό) σε όλες
τις φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης
ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάστασηαρωγή) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 4.6 του παρόντος Μέρους και
παρατίθενται στο Παράρτημα Δ΄.
10. Συνέργεια – Συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους Δημόσιους Φορείς,
Ιδιωτικούς Φορείς & Ιδιώτες
Για το έργο της καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος, τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με
τους Φορείς που δρουν υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης ρυθμίζονται από την
ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 τ. Β΄). Όσον αφορά στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών κατά
τη Φάση της Αντιμετώπισης και Βραχείας Αποκατάστασης η συνέργεια – συνεργασία
των Φορέων για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών περιγράφεται στις
Προσθήκες Δ΄ και ΣΤ΄ του παρόντος.
11. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Εθελοντικών Οργανώσεων
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εθελοντικών οργανώσεων που αφορούν τη
συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών για
επισήμανση πυρκαγιών προσδιορίζονται σε συνεδριάσεις των Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής
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προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων. Τονίζεται
ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση
ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που
αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται
μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.
Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται επιχειρησιακά
απευθείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία και τους κατανέμει
σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους και
σε τακτικό επίπεδο στον επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
12. Συντονιστικές οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή
άλλων σχεδίων.
Η εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες
καταστροφές (κυρίως τεχνολογικές), όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές μονάδες,
διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των
επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και
καταστολή τους, δύναται να επιτελείται ταυτόχρονα με το έργο της καταστολής της
Δασικής Πυρκαγιάς και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των
συνεπειών της. Εφόσον οι επαγόμενες της Δασικής Πυρκαγιάς καταστροφές
εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται
τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης-ΣΑΤΑΜΕ, κλπ) όταν αυτό απαιτηθεί,
παράλληλα με τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών. Η παράλληλη ενεργοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
και δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων,
απαιτεί την άμεση αξιολόγηση των συμβάντων από τους αρμόδιους εμπλεκομένους
Φορείς και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπισή τους.
Η αρχική ειδοποίηση, η εντολή για ενεργοποίηση των σχεδίων, οι ρόλοι και
αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και ο έλεγχος και συντονισμός των
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης των
ανωτέρω επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καταστροφών, ορίζονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στα αντίστοιχα σχέδια

22

: 11-11

και μνημόνια ενεργειών των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Φορέων. Αιτήματα
συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και Φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Περιφέρειες, Δήμοι, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει
των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης
καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση
των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών._

23

: 11-11

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Επικοινωνίες & Διαχείριση Πληροφοριών
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του
ΠΣ στην καταστολή Δασικών Πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη
χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια
επιχειρήσεων. Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι Φορείς δύναται να
χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες
στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) λόγω των Δασικών Πυρκαγιών
και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Γενικών
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των
Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με
τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας,
όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται
μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή
τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με
τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών
Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2).
Οι επικοινωνίες με Διεθνείς Οργανισμούς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος ΙΙΙ
κεφ. 5: Διεθνείς & Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία
της Ε.Ε.
1.1. Επιτήρηση, Πρόβλεψη και Έγκαιρη Προειδοποίηση
1.1.Α. Πρόβλεψη κινδύνου και Έγκαιρη Προειδοποίηση
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου συνδέονται με τ ην έκδοση από τη ΓΓΠΠ του
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ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη, το
οποίο αναφέρεται και ως «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς», υπόδειγμα του
οποίου ακολουθεί:
Διαδικασίες που αφορούν την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
ρυθμίζονται με έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκδοση
ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο
αποστέλλεται προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω
έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της
έκδοσης και της αποστολής του.
Με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώνει, τους
φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές
που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης
πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό
περιβάλλον για την εμφάνισή τους συνδυαζόμενα με ανθρωπογενείς αιτίες. O Χάρτης
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του
κινδύνου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Μέρος ΙΙ παρ. 3.1 του παρόντος.
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά
όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο
γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη,
διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και
πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η
κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία
αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου
του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για
εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι
συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν
τη γρήγορη εξέλιξή της.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο.
Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην
αντιμετώπισή τους.
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Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να
εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο
να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους,
τοπικοί άνεμοι, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο
αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος
αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον
ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος.
Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ
μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά
την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να
μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση
με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους
σχεδιασμό. Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
γίνεται από ομάδα εργασίας που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η ανωτέρω ομάδα σύνταξης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις (Δασολόγους, Μετεωρολόγους) της
Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π, καθώς και
μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η ομάδα σύνταξης παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) προκειμένου να αποσταλεί στα Κέντρα
Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων καθώς και στα γραφεία των
αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση. Επίσης, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ) αποστέλλει τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στις
Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών. Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ
υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού,
κατηγορία με αριθμό 5), εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων της
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Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας
πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4β του Ν. 3013/2002.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση
με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους
σχεδιασμό. Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
καθώς και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων, γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την
άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και
αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.
Στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Παράρτημα Γ΄)
απεικονίζονται οι φορείς στους οποίους το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ αποστέλλει τον Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα.
Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των
Εθελοντικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη
προσθέτων μέτρων επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, σύμφωνα
με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων, γίνεται από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειών ή από τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Ειδικότερα για το μέτρο αυτό
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι επικίνδυνες ώρες θεωρούνται οι μεσημεριανές και
απογευματινές, όπου επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και
ανάπτυξη πυρκαγιών. Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που
συνδέονται με την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου,
αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή
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(κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή, (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία
με αριθμό 5), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση
της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του
κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για λόγους ταχύτερης ενημέρωσης, ο
χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, θα είναι διαθέσιμος σε ελάχιστο χρόνο από
την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας σύνταξης, στο δικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), από όπου θα
μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, τα τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων, οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι
πολίτες, κοκ.
Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως
εξαιρετικά υψηλή, (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), μια δεδομένη
χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην
περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω
δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της
κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν
αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρά την πιθανότητα αστοχιών,
ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, και τα προειδοποιητικά
σήματα κατάστασης πολύ υψηλού ή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου μπορούν να
βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως εξάλλου γίνεται
διεθνώς. Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη
της Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και την ενημέρωση του κοινού για την
αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει
τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.
Για την πλήρη αξιοποίηση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας
και λήψη μέτρων από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους αφορά. Η ενιαία αντιμετώπιση των
διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς
αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των
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εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του ημερήσιου χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων
και ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου
ετοιμότητας.
1.1.Β. Επιτήρηση
Θέματα που σχετίζονται με την επιτήρηση των δασών και δασικών εκτάσεων κατά
την αντιπυρική περίοδο αποτελούν κύρια δράση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώματος το οποίο αναπτύσσει μηχανισμό για την εξασφάλιση της έγκαιρης
επισήμανσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4), ο
οποίος περιγράφεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του και περιλαμβάνουν
πυροφυλάκια, περιπόλους και εναέρια επιτήρηση. Όλοι οι λοιποί Φορείς δύναται να
συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της επιτήρησης, μετά από σχετική συμφωνία με
το ΠΣ. Οι υποστηρικτικές δράσεις των εμπλεκομένων Φορέων καθορίζονται πριν την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
Ο τρόπος

εμπλοκής

όλων των εμπλεκόμενων Φορέων που

συνδράμουν

υποστηρικτικά στην επιτήρηση, όπως και η περιγραφή των αντίστοιχων μέσων και
δυνάμεων αποτελούν μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων ή Σχεδίων Επέμβασης των
αρμοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος όπως και των Ειδικών Σχεδίων
Αντιμετώπισης

Εκτάκτων

Αναγκών

εξαιτίας

Δασικών

Πυρκαγιών

των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων. Ειδικότερα
συστήματα επιτήρησης και εντοπισμού Δασικών Πυρκαγιών, τα οποία έχουν
εγκατασταθεί και λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων, των Περιφερειών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, θα πρέπει να αναφέρονται στα
αντίστοιχα Παρατήματα Ι΄ των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων του Κράτους. Οι διαδικασίες ενημέρωσης των κατά τόπους αρμοδίων
υπηρεσιών του ΠΣ θα πρέπει να περιγράφονται στα αντίστοιχα μνημόνια ενεργειών.
Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε κεντρικό ή αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει
πρωτογενείς πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς, οφείλει να
ενημερώνει άμεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα του ΠΣ, καθώς και
τα

αρμόδια

Αποκεντρωμένα

Όργανα

Πολιτικής

Προστασίας

(Δήμαρχο,

Περιφερειάρχη/αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης).
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1.2. Αρχική Ειδοποίηση
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την
έναρξη Δασικής Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό
Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους
για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια
όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική
ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:
• Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.
• Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού
• Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου
Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:
• ΣΕΚΥΠΣ
• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
• Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
• Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της
κατάσβεσης του Π.Σ .(ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ)
Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να
ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα
του. Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο
κατ΄εντολή της Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει,
εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας
εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του
συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που
βρίσκονται σε αυτά.
1.3. Κινητοποίηση
Η κινητοποίηση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του παρόντος
Σχεδίου, αναφέρεται στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας και στη φάση της
αντιμετώπισης (άμεση κινητοποίηση – επέμβαση).
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Στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων των
υπηρεσιών/ ιδιωτικών Φορέων/ εθελοντικών οργανώσεων γίνεται με βάση το
Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και με την εφαρμογή από την
αρμόδια εξουσιοδοτημένη οργανική μονάδα κάθε εμπλεκόμενου Φορέα σχετικών
αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής

Προστασίας,

Γενικός

Γραμματέας

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος).
Στη φάση της αντιμετώπισης του καταστροφικού φαινομένου των Δασικών
Πυρκαγιών η κινητοποίηση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται :
i) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη του έργου της
καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το
Πυροσβεστικό Σώμα,
ii) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών

λόγω

Δασικών

Πυρκαγιών

και

τη

διαχείριση

των

συνεπειών

(συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές
που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές)
Στην περίπτωση (i), η κινητοποίηση του δυναμικού και μέσων γίνεται με απόφαση
του αρμοδίου Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης,
Δήμαρχος) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος προς τις
αντίστοιχες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του κάθε Φορέα (ΚΕΠΠ,
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κοινόχρηστο
χώρο ή χώρο διάθεσης απορριμμάτων οι Δήμαρχοι οφείλουν να λάβουν όλα τα
κατασταλτικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία (Ν.3463/2006,
αρθ.75, παρ. β4).
Στην περίπτωση (ii), η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων
• των καταλλήλων υπηρεσιών ή
• των ιδιωτικών Φορέων που τους έχει ανατεθεί έργο ή
• των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας
για δράσεις που έχουν καθοριστεί στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων,
αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας δια των αντιστοίχων
αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ανωτέρω, αναλόγως του επιπέδου κλιμάκωσης. Στην
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περίπτωση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου
από δασικές πυρκαγιές, η κινητοποίηση αποφασίζεται από τα αναφερόμενα Όργανα
Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος και
εφαρμόζεται δια των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλούνται, από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, εγκαταστάσεις όπως
νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ., το μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
αποφασίζεται

από

τις

Διοικήσεις

τους

κατόπιν

σχετικής

εισήγησης

του

Πυροσβεστικού Σώματος. Τα όργανα Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού
επιχειρήσεων που είναι στο σημείο του συμβάντος επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω
ασυρμάτων δικτύων με τις προϊστάμενες υπηρεσίες τους και τα Κέντρα Επιχειρήσεων
σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα ροής πληροφοριών.
Η ροή της πληροφορίας σε αυτό το στάδιο αποτυπώνεται:
• στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της
καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (Παράρτημα Γ΄),
και
• στο Διάγραμμα Ροής: ΔΡ2β: Κινητοποίηση Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης) (Παράρτημα Γ΄)
1.4. Μέσα & Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Κύρια μέσα επικοινωνίας αποτελούν τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
καθώς και τα ασύρματα δίκτυα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρησιακά
εμπλεκόμενοι Φορείς για την ενδοεπικοινωνία τους.
Η επικοινωνία γίνεται αρχικά τηλεφωνικά και δύναται να συνοδεύεται με αποστολή
σχετικής τηλεομοιοτυπίας (FAX), όταν αυτό απαιτείται (αιτήματα συνδρομής κλπ).
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιλαμβάνει τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ασύρματο - και τα σχετικά χρησιμοποιούμενα έντυπα
καθώς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας για την ετοιμότητα και έγκαιρη
κινητοποίηση των υπευθύνων στη περίπτωση μιας επαπειλούμενης (εν δυνάμει) ή
συντελεσθείσας καταστροφής.
Κρίνεται σκόπιμο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να
προσδιορίσουνστο ειδικό Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα Μνημόνια
Ενεργειών τους, τόσο το πρωτόκολλο επικοινωνίας όσο και την αρμόδια οργανική
μονάδα για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των συστημάτων.
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1.5. Διαγράμματα Ροής Πληροφοριών
Στο Παράρτημα Γ΄ παρατίθενται τα Διαγράμματα Ροής ως ακολούθως:
ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς & Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα λόγω υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5)
κινδύνου)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο
αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση Φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές
πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
2. Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση, Έλεγχος &
Συντονισμός των επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που λειτουργούν στα διάφορα
ιεραρχικά επίπεδα καθώς και τα συστήματα και τις διαδικασίες που αυτά
χρησιμοποιούν είτε για να λαμβάνουν αποφάσεις είτε για να αξιολογήσουν και να
εισηγηθούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που αφορούν α) στην αντιμετώπιση του
ίδιου του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς (καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) και β)
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, διαχείριση των
συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών.
2.1 Επίπεδα & Όργανα
Η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται ανάλογα με το
επίπεδο κλιμάκωσης και την κατηγορία των δράσεων από τα αντίστοιχα Όργανα των
επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων.
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος &
Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού
Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό
ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια.
Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η
Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός
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Γραμματέας

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

Περιφερειάρχης/αρμόδιος

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας ενημερώνοντας
ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
2.1.1 Αποστολή
Τα ανωτέρω Όργανα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων, αναλαμβάνουν την
υλοποίηση όλων των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης.
2.1.2 Σύνθεση
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου τα επίπεδα Διοίκησης καθώς και τα Όργανα
Διοίκησης Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο Διοίκησης
προσδιορίζονται ως εξής:
Α. Επιτελικό Επίπεδο
• Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• ΚΣΟΠΠ
• Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης
• Αρχηγείο ΠΣ - Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού –Συμβούλιο Διαχείρισης
Κρίσεων
• Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης - Διεύθυνση
Χειρισμού Κρίσεων – Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων
• Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
• Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
• Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
o Ειδική Γραμματεία Δασών
• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
• Υπουργείο Υγείας - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν. Δ/νση Πρόνοιας
• ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ)
/ Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)
• ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο (ΚΣΟ)
Β. Επιχειρησιακό Επίπεδο
• Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας-ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
• 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΣΚΕΔ
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• Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ (ΣΠΕΚ)
• Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων - Επιχειρησιακά Κέντρα ΕΛΑΣ (Γενικές Αστυνομικές
Δ/νσεις Αθηνών –Θεσσαλονίκης, κλπ)
• ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ (ΓΕΑ,ΓΕΣ,ΓΕΝ)
• Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
• ΕΚΕΠΥ
• ΕΚΑΒ / Κεντρική Υπηρεσία και Δ/νσεις Παραρτημάτων
• ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ)
/ Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς
• ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου (ΚΠΔ)
/Δ/νσεις Περιφερειών Διανομής
/ Δ/νση Διαχείρισης Νησιών
Γ. Τακτικό επίπεδο
Γ.1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση
• Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεις Δασών
Νομών, Δασαρχεία Νομών, κλπ)
Γ.2 Περιφέρεια
• Περιφερειάρχης
• Αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
• Αρμόδια Γενική Αστυνομική Δ/νση
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφέρειας (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών
Έργων, κλπ )
• Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εφόσον απαιτείται η
κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Περιφέρειας
• Αρμόδιες Διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΠΕ, παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ), σε
επίπεδο Περιφέρειας
• Αρμόδιες διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το
έργο της κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο
Περιφέρειας (π.χ Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ
για αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα
ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους, κλπ.).
• Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Πολιτικής Προστασίας
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Περιφέρειας Αττικής
Γ.3 Περιφερειακή Ενότητα
• Αντιπεριφερειάρχης
• Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
• Αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
• Αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Νομού
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας, κλπ)
• Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εφόσον απαιτείται η
κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Νομού
• Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών Υγείας (παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ)
• Οι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Εθελοντικές Οργανώσεις
• Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της
κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Νομού (π.χ.
Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση
βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός
τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους, κλπ).
•

Συντονιστικό

Μητροπολιτικό

Όργανο

(ΣΜΟ)

Πολιτικής

Προστασίας

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Γ.4 Δήμος
• Δήμαρχος
• Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (σε επίπεδο Δήμου)
• Αρμόδια Διοίκηση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Πρόνοιας)
• Αρμόδιες Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ (Αστυνομικά Τμήματα,
Τμήματα Τροχαίας) σε επίπεδο Δήμου.
• Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί
- εφόσον απαιτείται η κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Δήμου.
• Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα Υγείας, παράρτημα ΕΚΑΒ
κλπ).
• Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της
κατάσβεσης του ΠΣ. και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Δήμου (π.χ.
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Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση
βλάβης ηλεκτροδότησης κλπ).
2.1.3 Λειτουργία
Τα μέλη που συγκροτούν τα Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού
Επιχειρήσεων ανά επίπεδο, εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους την
υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
2.1.4 Αρμοδιότητες
Ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης/αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας συντονίζει και επιβλέπει:
• Τις δράσεις προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, καθώς και τις
δράσεις ελαχιστοποίησης των συνεπειών στα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας.
• Τη διάθεση πρόσθετων μέσων και υλικών προς υποστήριξη του έργου της
καταστολής του ΠΣ.
Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων
αναλαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους Φορείς.
• Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και
ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και
συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού
Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή
του συμβάντος.
• Δράσεις ασφάλειας, σήμανσης και φύλαξης ζωνών προστασίας, μέτρων τροχαίας,
υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση
περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.
•

Δράσεις

ιατρικής

υποστήριξης

και

διακομιδής

τραυματιών-ασθενών

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρική
Υπηρεσία ή Παράρτημα
ΕΚΑΒ) . Η διακομιδή γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του
ΕΚΕΠΥ που έχει την ευθύνη ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας
(νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).
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3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υλικών Πόρων
3.1. Διαχείριση Πόρων των εμπλεκόμενων Φορέων
Για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ως βασικοί πόροι θεωρούνται οι εξής:
3.1.1. Ανθρώπινο Δυναμικό
• Οι επικεφαλής των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων
• Το προσωπικό των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των
αρμοδίων Φορέων σε Κεντρικό Επίπεδο (Υπουργείων)
• Το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων.
• Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του ΠΣ, της
ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του Τομέα Υγείας, του ΓΕΕΘΑ σε Τακτικό Επίπεδο.
•

Το

ανθρώπινο

δυναμικό

των

εμπλεκομένων

οργανικών

μονάδων

των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Δήμων που θα προσδιοριστούν
από τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών και τα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών.
• Οι εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις όπως αυτές
προσδιορίζονται στα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερειών και των Δήμων
• Το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο βαθμό που
απαιτείται από την εμπλοκή της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς με τα δίκτυα μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
3.1.2. Υλικοί Πόροι
• Η υλικοτεχνική υποδομή των Κέντρων Επιχειρήσεων.
• Τα δύο Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των συντονιστικών οργάνων στο σημείο του
συμβάντος, λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς περιορισμούς για τη μετακίνησή
τους.
• Τα επιχειρησιακά μέσα του ΠΣ, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του ΕΚΑΒ και του
ΓΕΕΘΑ (εναέρια και επίγεια).
• Η υλικοτεχνική υποδομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών
(συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των
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Δήμων όπως αυτή προσδιορίζεται στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα
Μνημόνια Ενεργειών τους, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου
• Ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα μέσα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο βαθμό που απαιτείται από την εμπλοκή της εκδηλωθείσας
πυρκαγιάς με τα δίκτυα με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
3.2.Διαχείριση πόρων φορέων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα που εκτελούν
έργο αρμοδιότητας των εμπλεκόμενων Φορέων που τους έχει ανατεθεί με
συμβάσεις ή συμφωνίες.
Η υποχρέωση ενός φορέα που έχει την ευθύνη διάθεσης πόρων για την
εκπλήρωση του έργου του σύμφωνα με το σχεδιασμό του, δεν αποκλείει τη
συνεργασία του με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πόρους που
δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω πόρων
πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να καθορίζεται σαφώς μέσω συμφωνιών
ή μνημονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου ή μέσω
συμβάσεων ή συμφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα Νοείται ότι
τα

ανωτέρω

μνημόνια

συνεργασίας/συμφωνίες/συμβάσεις

εντάσσονται

στο

σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων. Ειδικότερα για τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας οι συμφωνίες, τα μνημόνια
συνεργασίας ή οι συμβάσεις για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του
έργου τους περιέχονται στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄.
3.3. Έργο εκτελούμενο από Εθελοντικές Οργανώσεις
Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από Δασικές Πυρκαγιές, μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής
προστασίας προς υποβοήθηση του έργου Περιφερειών και των Δήμων. Τονίζεται ότι
οι χώροι δράσης των ομάδων 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.
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Το έργο των εθελοντών προσδιορίζεται στα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερειών και των Δήμων
και είναι υποστηρικτικό (πχ. διοικητική μέριμνα πληγέντων).
3.4. Αποκλιμάκωση
Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για
την υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το
Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής
Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του
πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:
• την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση
συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
• την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών,τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής

Προστασίας,

Γενικός

Γραμματέας

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το
συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την
αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.
Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και
των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.
3.5 Καταγραφή και αποτίμηση έργου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 3013/2002,
άρθρ. 6, παρ. 2στ΄, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές,
περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται
στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην καταστολή Δασικών
Πυρκαγιών, τη διαχείριση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών
οφείλουν να καταγράφουν το σύνολο των ενεργειών τους, στο πλαίσιο του
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αντίστοιχου σχεδιασμού, με χρονολογική σειρά και να τα αποστέλλουν στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων
που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους Φορείς.
4. Κατευθυντήριες οδηγίες & διαδικασίες επιχειρήσεων
4.1. Έλεγχος & Καταστολή καταστροφικού φαινομένου
Ο έλεγχος και η καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Για το σκοπό αυτό το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει κατευθυντήριες
οδηγίες προς τις αρμόδιες κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις
οποίες συντάσσουν τα Επιχειρησιακά τους Σχέδια (Παράρτημα ΣΤ΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι
Φορείς που δρουν υποστηρικτικά στο Πυροσβεστικό Σώμα με τη διάθεση δυναμικού
και μέσων για την κατάσβεση των Δασικών Πυρκαγιών, ρυθμίζονται με την ΚΥΑ
12030 Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 Β΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τα
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
Γενικός

Γραμματέας

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

Περιφερειάρχης/αρμόδιος

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και οι υπηρεσίες τους οι οποίες τα υποστηρίζουν
(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών και την βραχεία
αποκατάσταση – αρωγή, προσδιορίζονται ειδικότερα στα Παραρτήματα Δ1, Δ9, Δ10
και Δ11 του παρόντος σχεδίου καθώς και στα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών τους.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις
κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές για τη σύνταξη αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
(Παράρτημα ΣΤ΄). Το ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ αποστέλλει εγκύκλιες διαταγές προς τις
τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις για τη σύνταξη μνημονίων ενεργειών μέσω των
οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων (Παράρτημα ΣΤ΄).
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για
τη σύνταξη των Μνημονίων τοπικών Λιμενικών αρχών μέσω των οποίων καθορίζεται
η παροχή υποστηρικτικών δράσεων (Παράρτημα ΣΤ΄).
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Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποστέλλουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις
εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες τους, αντίστοιχα, για δράσεις α) προληπτικής
διακοπής ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των
Δασικών Πυρκαγιών και β) αποκατάστασης της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω
βλαβών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
4.2. Διαχείριση χώρου καταστροφής, Ασφάλεια Προσωπικού Επέμβασης και
Μέσων
Η διαχείριση του χώρου καταστροφής από Δασική Πυρκαγιά συνδέεται κυρίως με
α) τη διαφύλαξη του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς για την συλλογή στοιχείων από
τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές του ΠΣ,
β) την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε
απόδασικές πυρκαγιές, και
γ) την άμεση απομάκρυνση, μετά την εντολή λήξης συμβάντος και πλήρη
αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων, υλικών και μέσων που καταστρέφονται κατά το
στάδιο της καταστολής του φαινομένου, δράση που αποτελεί υποχρέωση του Φορέα
στον οποίο ανήκουν.
Οι Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων διαχείρισης
του χώρου καταστροφής, εκδίδουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Για θέματα
ασφάλειας

προσωπικού

και

μέσων

των

Φορέων/Υπηρεσιών

που

δρουν

υποστηρικτικά στο έργο του ΠΣ, εκδίδονται οδηγίες από τους ίδιους τους
Φορείς/Υπηρεσίες.
4.3. Ενημέρωση Προστασία Κοινού & Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης(ΜΜΕ)
4.3.1. Προστασία Κοινού
Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από Δασικές Πυρκαγιές αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος. Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι
αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (ΚΥΑ12030/ Φ109.1/1999, αρθ 8). Ο συντονισμός των
δράσεων

προστασίας

κοινού

αναλαμβάνεται

από

το

Δήμαρχο,

τον

Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αναλόγως του επιπέδου
κλιμάκωσης. (Παράρτημα ΣΤ2΄: Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη

42

: 11-11

απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται κατά την
οργανωμένη απομάκρυνση αλλοδαπών πολιτών, σύμφωνα με τις ανωτέρω
κατευθυντήριες οδηγίες.
4.3.2 Ενημέρωση Πολιτών
Φάση 1η (Συνήθης Ετοιμότητα)
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από Δασικές Πυρκαγιές, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
(Ν.3013/2002). Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο
υλικό των ανωτέρω, αποτελεί υποχρέωση και των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, των Τμημάτων Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν εντολής των Δ/νσεων Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και
εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και
καταστολής των πυρκαγιών γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από Πυροσβεστικό Σώμα, το
οποίο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων,
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του
διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων (Ν.3511/2006).
Φάση 2η (Αυξημένη Ετοιμότητα)- Φάση 3η Αντιμετώπιση –Φάση 4η
Αποκατάσταση- Αρωγή
Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η παροχή οδηγιών στους πολίτες με στόχο την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή το ΚΣΟΠΠ ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού, με δελτία
τύπου.
Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η
ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη
διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του
Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν
την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
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Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης
η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας
στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του
Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
Η ενημέρωση του κοινού, όσον α φορά τ ην εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς και την
παροχή πληροφοριών από τον τόπο του συμβάντος γίνεται από τον υπεύθυνο
συντονιστή Αξιωματικό του ΠΣ ή σε περίπτωση κωλύματός του, από άλλο
βαθμοφόρο του ΠΣ ορισμένο από αυτόν (ΚΥΑ12030Φ.109.1, αρθ.1,παρ.8).
Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω
Δασικών Πυρκαγιών (επίδραση καπνού, κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των
Δασικών Πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών (αριθμός ασθενών, τραυματιών,
θανόντων από αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα, κλπ) αποτελούν ευθύνη του
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Η ΕΛ.ΑΣ. τηρεί συγκεντρωτικό κατάλογο των νεκρών και προβαίνει στις
απαραίτητες προανακριτικές πράξεις για την αναγνώριση και ταυτοποίησή τους, σε
συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και επιπλέον αναλαμβάνει τις
διαδικασίες ενημέρωσης και αναγνώρισης θυμάτων από συγγενικά ή οικεία πρόσωπα,
σύμφωνα με το ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) που
συντάσσεται κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006).
Στο Παράρτημα ΣΤ΄ επισυνάπτεται έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας με οδηγίες αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις Δασικών Πυρκαγιών.
4.3.3. Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Η ενημέρωση των πολιτών σε Κεντρικό Επίπεδο γίνεται από τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς, οι οποίοι οφείλουν να
μεταδώσουν δωρεάν τις οδηγίες προς τους πολίτες που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002, άρθρο 18).
4.4. Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών ως πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν
απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους εξαιτίας τεκμηριωμένου
κινδύνου από τ ην εξέλιξη τ ης Δασικής Πυρκαγιάς (οργανωμένη απομάκρυνση
πολιτών) ή πολίτες των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής έχει υποστεί φθορές
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από την καταστροφή. Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων αναφέρεται στην
μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή και
μετά από μια Δασική Πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή
έκθεσής τους στα προϊόντα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ). Οι Δήμοι
σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
Δ΄10), έχουν ήδη προσδιορίσει τους χώρους καταφυγής για προστασία από δασικές
πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οι οποίοι δύνανται να διαθέτουν βασικά δίκτυα
υποδομής (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, κλπ),
Προς τους ανωτέρω χώρους καταφυγής δύνανται, κατά την διάρκεια ή και μετά από
μια Δασική Πυρκαγιά, να κατευθύνονται πολίτες οι οποίοι έχουν καταφύγει σε μη
ασφαλείς υπαίθριους χώρους, με στόχο την προστασία τους. Διευκρινίζεται ότι οι
προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών
πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους
συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες,
λαμβάνοντας υπόψη και την προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης
(καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά
την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς. Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για
πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι Δήμαρχοι,
συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, δύνανται να
δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που
έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών
αναγκών και την ασφάλεια των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε υπαίθριους
χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών,
που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις
καθιστούν ακατοίκητες και εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς
τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των
πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.
Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των
κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους,
πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα
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πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και ενημερώνουν άμεσα τον
Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, δίνει εντολή εξασφάλισης
καταλυμάτων στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία σε
συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ΟΤΑ, μεριμνούν για την
εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης των πληγέντων
(τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και μεταφορά τους, αν απαιτηθεί.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ
αιτίας Δασικών Πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την
κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών
Πρόνοιας των Δήμων.
Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών
οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται
υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απ' ευθείας στους
ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ
93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων
αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε
περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με
ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του
προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την
ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το Ν.3852/2010 στους Δήμους
(Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Πρόνοιας). Η συγκρότηση των προβλεπόμενων
επιτροπών γίνεται με Απόφαση του οικείου Δημάρχου. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες
για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων
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της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες
προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες
πολίτες απευθύνονται πλέον στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη
σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΥΑ
Π2/οικ.2673/29-8-2001. Ο γενικότερος συντονισμός των Φορέων που έχουν την
ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων

σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων

καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι αρμοδιότητα του Εθνικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Υγείας. Σε περίπτωση Δασικών Πυρκαγιών το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει, αν
τούτο απαιτείται, τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που έχει
καταρτίσει (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων αναφέρονται
αναλυτικά στην παράγραφο 4.8 του παρόντος.
Στο Παράτημα ΣΤ΄ επισυνάπτονται εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας σχετικών με τη
λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών.
4.5 Προστασία περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου
Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών
Υπηρεσιών και γίνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσής τους από τις
κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη
κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες
Δασικές Υπηρεσίες συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση της
αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ)
και μεριμνούν για την προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα τους.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης δια των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διανομή
ζωοτροφών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας
περιοχής (Άρθρο 11, Ν. 3698/2008 – ΦΕΚ 198 Α/2008).
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4.6. Δημόσια Υγεία & Υγειονομικές Υπηρεσίες
Το Υπουργείο Υγείας είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση γενικών οδηγιών
προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια,
κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας Δασικής
Πυρκαγιάς. Η περαιτέρω εξειδίκευση γίνεται μέσω της εμπλοκής του ιατρικού
προσωπικού του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο. Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας
/ ΕΚΕΠΥ προσδιορίζεται η υποστήριξη που θα χρειαστούν οι κατά τόπους
Υγειονομικές Υπηρεσίες από άλλους Φορείς για την υλοποίηση των δράσεων
αρμοδιότητάς τους (πχ μεταφορά υγειονομικού υλικού).
4.7. Ιατροδικαστική Υποστήριξη
Για την Ιατροδικαστική Υποστήριξη εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση
Ανθρώπινων Απωλειών», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ. 3384/2006 (ΦΕΚ
776,

τ.Β)

«Συμπλήρωση

του

Γενικού

Σχεδίου

Πολιτικής

Προστασίας

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
4.8. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι
χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών
κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συντονίζει το δίκτυο παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης. Μετά από δασικές πυρκαγιές το Τμήμα Διαχείρισης
Κρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ δύναται να συγκροτεί και
να κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης (στελεχωμένες κυρίως από Ψυχολόγους
και Κοινωνικούς Λειτουργούς και επικουρικά από διοικητικούς υπαλλήλους), για την
παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής
υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση της
έντασης και την επιστροφή των ατόμων και της λειτουργικότητάς τους σε επίπεδα
προ κρίσης (Ν. 2646/1998, ΦΕΚ 236/Α΄/1998 – Ν. 3106/2003, ΦΕΚ 30/Α΄/2003 – Ν.
3402/2005, ΦΕΚ 258/Α΄/2005 – ΠΔ 22/2006, ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013
έγγραφο του ΕΚΚΑ).
Οι ανωτέρω Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης βρίσκονται σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους και κινητοποιούνται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών που
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αφορούν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Το
ΕΚΚΑ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης
και διαθέτει κινητή μονάδα η οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο.
Το ΕΚΕΠΥ ταυτόχρονα, δύναται να κινητοποιεί τις δύο ομάδες ψυχολογικής
υποστήριξης από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Νοσοκομείο Ψυχικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την περιοχή του ατυχήματος. Εάν υπάρχει
μεγάλος αριθμός χρηζόντων ψυχολογικής υποστήριξης, το ΕΚΕΠΥ εξασφαλίζει
ικανό αριθμό ψυχολόγων.
4.9 Εκτίμηση & καταγραφή ζημιών
Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους
αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους από τις
κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη
κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Αντίγραφα των μηχανογραφημένων Δελτίων Δασικών πυρκαγιών των αρμόδιων
Δασικών Υπηρεσιών, που συμπληρώνονται και αποστέλλονται στη Ειδική
Γραμματεία Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο
4525/28-9-2005 της ΓΓΠΠ).
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από
δασικές πυρκαγιές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά
με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών,
χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4.10 Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Θέματα που αφορούν την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων καθώς και ζητήματα που απαιτούν την οργανωμένη απομάκρυνση
επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση κινδύνου από επερχόμενη
Δασική Πυρκαγιά ρυθμίζονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στο Παράρτημα Η΄ δίδεται πίνακας με τους
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Αρχαιολογικούς Χώρους εντός κατοικημένων περιοχών εντός δασών, δασικών
εκτάσεων και πλησίον αυτών ανά Εφορία Αρχαιοτήτων.
5. Διεθνείς & Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία
της Ε.Ε.
5.1. Εκτίμηση αναγκών για διεθνή βοήθεια
Η εκτίμηση των αναγκών για Διεθνή βοήθεια προς υποβοήθηση του έργου της
καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, γίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα και
δύναται να αφορά υλικά, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.
5.2. Αίτημα για παροχή βοήθειας
Η ΓΓΠΠ μέσω του ΚΕΠΠ συγκεντρώνει τα αιτήματα διεθνούς βοήθειας και τα
διαβιβάζει σε Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλη χώρα στο πλαίσιο διμερούς/πολυμερούς
συμφωνίας. Τα αιτήματα για διεθνή βοήθεια που υποβάλλονται στη ΓΓΠΠ πρέπει να
περιγράφουν αναλυτικά το αιτούμενο δυναμικό και μέσα (τύπος, αριθμός) και τον
επιχειρησιακό χώρο δράσης τους.
Η προσφερόμενη βοήθεια διαβιβάζεται για αποδοχή της στον φορέα που αιτήθηκε
την συνδρομή. Το δυναμικό και τα μέσα που προσφέρονται από άλλες χώρες, μετά
την είσοδό τους στη χώρα εντάσσονται στις δυνάμεις και στον επιχειρησιακό/τακτικό
έλεγχο του φορέα που αιτήθηκε τη συνδρομή.
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες), επισυνάπτονται στο Παράρτημα
ΣΤ΄ του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ

IV.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Αναγνώριση & Διασφάλιση λειτουργιάς κρίσιμων υποδομών
Οι κρίσιμες υποδομές σε κεντρικό επίπεδο είναι:
• Τηλεπικοινωνίες
• Κέντρα Επιχειρήσεων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣΕΛΑΚΤ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, κλπ)
• Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
• Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. Αναγνώριση & Προστασία κρίσιμων στοιχείων
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους
3. Διοικητική Μέριμνα εμπλεκόμενου προσωπικού
Η διοικητική μέριμνα του εμπλεκόμενου προσωπικού αναλαμβάνεται από τους
Φορείς τους.
4. Συνέχιση λειτουργίας
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους
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ΜΕΡΟΣ V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις
αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη
τους κινδύνους από την εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Για τους υπόλοιπους
Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή
τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται με μέριμνα της ΓΓΠΠ.
2. Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους
Φορείς

σύμφωνα

με

τη

σχετική

νομοθεσία

(Ν.3013/2002,

Ν.3536/2007,

Ν.3613/2007) και με βάση τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, Διεξαγωγής και
Αποτίμησης Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για τον έλεγχο των διαδικασιών και
σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» το
οποίο απεστάλη σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους Φορείς από τη ΓΓΠΠ
με το υπ.αρ. 1764/12-03-2009 έγγραφό της.
3. Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε
ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από
τους παρακάτω λόγους:
• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων
στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός
συνεργάζεται
• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
• νέα ανάλυση κινδύνου,
• αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο,
• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή
συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους
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του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που
πρέπει να επικαιροποιούνται
είναι:
• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα
Σχεδίασης
• Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο
• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)
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ΜΕΡΟΣ VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ. 10, οι πιστώσεις για την
κάλυψη των ειδικών δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του
Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις και τους λοιπούς Φορείς της παρ.
1 του αρθ. 7 του Ν.2612/1998 μεταφέρονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
στον οποίο εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των συνεργαζόμενων Φορέων για
την αντιμετώπιση των ανωτέρω δαπανών. Για την υλοποίηση έργων και δράσεων
πυροπροστασίας από τους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, το Υπουργείο
Εσωτερικών, σε ετήσια βάση εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστώσεις για την
κατανομή των οποίων λαμβάνεται υπόψη η κατ΄ άρθρ. 8 Ν. 3013/2002 σχετική
εισήγηση της ΓΓΠΠ.
Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων
αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε
περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται και με
ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από
δασικές πυρκαγιές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων4
(Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά
με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών,
χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
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Έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου
1. Έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

Έγκριση του παραρτήματος Ι' για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Το παρόν Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποτελείται από τα μέρη I-V του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3 η
έκδοση, Ιούνιος 2013) της ΓΓΠΠ και τα παραρτήματα Α', Β', Γ', ΣΤ', της Προσθήκης Δ9
του Παραρτήματος Δ, καθώς και του Παραρτήματος Ι' και ΙΑ'.
Το Παράρτημα Ι', που περιέχει το δυναμικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των προαναφερθέντων
δράσεων, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα Α: Ορισμοί & συντομογραφίες
Παράρτημα Β: Ανάλυση Κινδύνου
Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών
δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A)
Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή ΧΠΚΠ & Ιδιαίτερο
Προειδοποιητικό Σήμα λόγω υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5) κινδύνου
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο
αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές
πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης)
Παράρτημα

Δ:

Ρόλοι,

Αρμοδιότητες

&

Δράσεις

των

επιχειρησιακά

εμπλεκόμενων φορέων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
• Προσθήκη Δ9: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Παράρτημα ΣΤ: Υποστηρικτικό Υλικό
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
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Παράρτημα Α. Ορισμοί & συντομογραφίες
• 199 ΣΕΚΥΠΣ: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.
• ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
• ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
• ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ανώνυμη
Εταιρεία
• ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Ανώνυμη Εταιρεία
• ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
• ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
• ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη
• ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
• ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων
• ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
• ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)
• ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
• ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
• ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων
• ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
• ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
• ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
• ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα
• ΣΔΑΑ: Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
• ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο
• ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
• ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)
• ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
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Παράρτημα B (Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, Εκδ.3/Ιούνιος 2013)
Ανάλυση Κινδύνου
Το ΠΔ 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών
δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τεύχος A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους
Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ
12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης
μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος
των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ
12030Φ.109.1/1999).
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Παράρτημα Γ (Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, Εκδ.3/Ιούνιος 2013)
Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής

ΔΡ0: Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου
πυρκαγιάς & αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου τ ης καταστολής τ ο
οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές
πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
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ΔΡ0: Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης
κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
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ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
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ΔΡ2α: Κινητοποίηση προς υποστήριξη του έργου καταστολής
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ΔΡ2β: Κινητοποίηση για διαχείριση συνεπειών
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Παράρτημα Δ (Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, Εκδ.3/Ιούνιος 2013)
Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε
στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο
Προσθήκη Δ9: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Α. Τακτικό Επίπεδο
Συνήθης ετοιμότητα
Α1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά την κρίση τους ανά
Περιφερειακή Ενότητα, κατ’ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 και
της παρ. 4 του αρθ. 283 του Ν3852/2010
• 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.
• Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού
και μέσων τα οποία εμπλέκονται βάσει του σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου
του Π.Σ., όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ανθρώπινο
δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων
Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου), που έχει
συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
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Α2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Καταγραφή και επικαιροποίηση των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (δυναμικού
και μέσων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του
παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.1
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι
που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα
πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του για έγκριση στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό
Σχέδιο και εσωτερική διανομή αντιγράφου στους υπευθύνους των οργανικών
μονάδων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι΄(Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Δασικές
Υπηρεσίες, κλπ).
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές στο οποίο να καταγράφονται σε
χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν όλες οι αρμόδιες
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υλοποίηση των δράσεων
που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.
• Αποστολή εγγράφου προς τις οικείες Περιφέρειες και οι Δήμους για τη λήψη
επικαιροποιημένου αντίγραφου των Παραρτημάτων Ι΄ που έχουν συνταχθεί στα
πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, σε ετήσια βάση.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους
Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους
άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους
• Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, που διαθέτουν υλικά και
μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών,
1

Για το σκοπό αυτό η Δ/νση πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης οι οποίες διαθέτουν τέτοιους πόρους (Δ/νση Δασών, κλπ.).
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για την υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο και για τις οποίες
δεν επαρκούν οι πόροι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο.
• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το
έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση
• Διανομή 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 email, 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 Δήμων.
• Εισήγηση για την έκδοση σχετικών αποφάσεων για τη συγκρότηση τριμελών
επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή
Περιφερειακή Ενότητα για τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας και την πρόταση των ελλειπόντων (Πυροσβεστική Διάταξη
9Α/2005, παρ.4, αρθ.7).
A3. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
• Κοινοποίηση των εγκυκλίων και τις κατευθυντήριων οδηγιών της Ειδικής
Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ προς τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων,
καθώς επίσης και στα Συντονιστικά Μητροπολιτικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εφόσον
προσκληθούν.
• Κοινοποίηση των εγκυκλίων της ΓΓΠΠ προς τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες.
• Υλοποίηση προγραμμάτων δασοπροστασίας.
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• Συλλογή των στατιστικών στοιχείων δασικών πυρκαγιών από τις οικείες Δασικές
Υπηρεσίες και αποστολή τους στη Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ.
A4. Δ/νσεις Δασών Νομών / Δασαρχεία
• Σύνταξη και διάθεση προς τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες χαρτών που
εμφανίζουν τα δάση κατά δασοπονικό είδος, τους δρόμους, τα σημεία υδροληψίας
και γενικά την υφιστάμενη υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς,
ενημερωμένους με τα νέα τυχόν έργα και μετά από σχετικό αίτημα των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αρθ. 5, παρ. Γ5).
• Συμμετοχή δια του Προϊστάμενου Δασαρχείου στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα
(ΣΤΟ) (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αρθ. 5, παρ. Γ4).
Φάση 2η
A. Τακτικό Επίπεδο
Αυξημένη ετοιμότητα
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Θέτει τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής
Προστασίας του προσωπικού και των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Προώθηση του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος, που εκδίδεται από το
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,
προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά από σχετική
συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα
πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους.
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Φάση 3η
A. Τακτικό Επίπεδο
Άμεση κινητοποίηση – Επέμβαση
1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Εντολή για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για
έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας και σε συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Μόλις η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών, ή τα
γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων την ενημέρωση για την
εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε:
• Άμεση ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, για λόγους άμεσης κινητοποίησή τους
μετά από σχετική εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του οποίου
έχει δοθεί η αναγγελία της πυρκαγιάς και με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων–
Επέμβαση
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• 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
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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 Διοίκησης στις
οικείες Περιφέρειες και στους οικείους Δήμους, μετά από σχετική συνεννόηση με τα
αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας και προς υποβοήθηση του έργου τους.
• Εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση σχετικής
απόφασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πληγείσας περιοχής, εφόσον
συντρέχει λόγος.
• Διάθεση και συντονισμός δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού της
καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης, κατόπιν σχετικής
συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.2
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή
το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους
προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη
καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ
263/Α΄/2007).3
• Ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας
στην διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) σε περιπτώσεις
χαρακτηρισμού της καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης,
κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
2

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

άρθ. 283 του Ν3852/2010.
3

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκτελείται από

τους αρμόδιους Περιφερειάρχες (ή τους εξουσιοδοτημένους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες) και Δημάρχους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της
ΓΓΠΠ (παρ 1.1 του 2795/29-4-2011 εγγράφου της ΓΓΠΠ).
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• Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση
επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με
ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
• Συλλέγει πληροφορίες 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 ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Δήμων, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείων Περιφερειών, και το ΚΕΠΠ
της ΓΓΠΠ, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του
έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του Π.Σ., καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών.
4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• 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.
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• Διάθεση και συντονισμός δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού της
καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης, κατόπιν σχετικής
συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.4
• Εντολή για αίτημα περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του
έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
• Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στις οικείες Περιφέρειες και οικείους Δήμους, μετά από σχετική
συνεννόηση με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας και προς υποβοήθηση του
έργου τους.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• 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 το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Δήμων, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείων Περιφερειών, και το ΚΕΠΠ
της ΓΓΠΠ, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
4

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.

71

: 11-11

• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των συνεπειών.
5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων
που έχουν διατεθεί με ευθύνη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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.
• 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.
• Διάθεση και συντονισμός δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού της
καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης, κατόπιν σχετικής
συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.5
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση
των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή το
ΚΕΠΠ.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις
οικείες Περιφέρειες και στους οικείους Δήμους, μετά από σχετική συνεννόηση με τα
αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας και προς υποβοήθηση του έργου τους.

5

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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A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Δήμων, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείων Περιφερειών και το ΚΕΠΠ
της ΓΓΠΠ, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου
του Π.Σ. και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή,
για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του
Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

έχουν

εμπλακεί

για

την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση του φαινομένου.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του
έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και το ΚΕΠΠ
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 11 Ν.
3013/2002, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των ΟΤΑ για τον σκοπό αυτό.
• Διάθεση και συντονισμός δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού της
καταστροφής ως περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης, κατόπιν σχετικής
συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.6

6

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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• Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υποβοήθηση του έργου του Π.Σ.,
μετά από σχετική συνεννόηση με τον επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ. που διοικεί το
συμβάν.
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων
που έχουν διατεθεί με ευθύνη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων
Δήμων, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείων Περιφερειών και το ΚΕΠΠ
της ΓΓΠΠ, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου
του Π.Σ. και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή,
για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του
φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική
εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Φάση 4η
A1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αποκατάσταση – Αρωγή
• Εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή
διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
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• Εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 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 (ΔΑΔ)
που απορρέουν από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
A2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Κινητοποιεί με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της
λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους, η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει
δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης 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 Διοίκησης.
Α3. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
• Μεριμνά για την καταγραφή, από τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες,
των καμένων εκτάσεων και της έκδοσης της αναδασωτικής πράξης και των
απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ) που απορρέουν από τις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας.
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Παράρτημα Ι: Προσωπικό και Μέσα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Το Παράρτημα Ι’, γενικότερα, περιλαμβάνει:
Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων
Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, καθώς και των
αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση,
ιδιότητα/ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ).
Κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας τους, για
την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του
παρόντος σχεδίου (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κ.λπ.).
Μνημόνια συνεργασίας (σε περίπτωση που υπάρχουν) με ιδιωτικούς φορείς για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους.
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Προσθήκη Ι1: Ονομαστική κατάσταση Προσωπικού
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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α
α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΓ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
56, Τ.Κ.:
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
11525,
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
56, Τ.Κ.:
2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
11525,
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
56, Τ.Κ.:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
11525,
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
56, Τ.Κ.:
3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
11525,
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΔΑΣΩΝ &
56, Τ.Κ.:
1
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
11525,
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ
Λ.
Δ/ΝΣΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
1
239, Τ.Κ.:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
15451,
ΔΑΣΩΝ
ΨΥΧΙΚΟ
Λ.
Δ/ΝΣΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
2
239, Τ.Κ.:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
15451,
ΔΑΣΩΝ
ΨΥΧΙΚΟ
Λ.
Δ/ΝΣΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
3
239, Τ.Κ.:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
15451,
ΔΑΣΩΝ
ΨΥΧΙΚΟ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
1

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

2

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2

e-mail:
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ

e-mail:

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2132035602

2132035760

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2132035752

ΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2132035758

e-mail:

e-mail:

2132035603

civilprotection@attica.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΖΑΣΗΣ

ΦΑΞ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙ
ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2132035700

ημ/νία επικαιροποίησης:

2132035768

2132035757

6973554181

2132035767

6944414239

2132035757

6988624572

ημ/νία επικαιροποίησης:
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2132035620

didasat@otenet.gr

6945901813

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2103725710

2103725712

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2103725716

2103725712

ΓΑΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2103725726

2103725712

e-mail:
ΑΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΑΣ 66,
Τ.Κ.: 11141,
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΑΣ 66,
Τ.Κ.: 11141,
ΑΘΗΝΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

anadasoseis@attica.gr

6985727248

6942281091

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΣΑΣΣΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2102283667

2102284861

6970322267

ΔΑΓΚΛΗΣ
ΘΕΟΔ.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

2102284878

2102284878

6976249994

e-mail:

dash_athina@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:
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1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ

Λ.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
239, Τ.Κ.:
15451,
ΨΥΧΙΚΟ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ

2

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ

e-mail:
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
2, Τ.Κ.:
18531,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
2, Τ.Κ.:
18531,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

2

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

3

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
65, Τ.Κ.:
15342, ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
65, Τ.Κ.:
15342, ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
65, Τ.Κ.:
15342, ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2103725876

ddaspir@otenet.gr

2103725741

6945807681

ημ/νία επικαιροποίησης:

2104124953

2104174490

6999969901

ΚΟΛΟΒΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2104124953

2104174490

6936845188

dash_anat_attikh
@attica.gr

ημ/νια επικαιροποιησης:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2106395280

2106391252

2106011092

ΒΟΥΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

2106395280

2106391252

2106011092

ΤΣΙΑΚΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2106395280

2106391252

2106011092

e-mail:

dash_dyt_attikh@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΠΑΝΙΕΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΝΤΡΙΑ

2105908977

2105901018

2105316149

6973730205

ΓΚΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2105908977

2105908977

2105316149

6945217526

dasarxeio_aigaleo@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

2105316690

2105316066

2105905900

ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ
ΠΡΙΑΜΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

2105911879

2105316066

2105905900

e-mail:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
, Τ.Κ.:
19014,

2103725740

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

e-mail:
Ν.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
69, Τ.Κ.:
12242,
ΑΙΓΑΛΕΩ
Ν.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
69, Τ.Κ.:
12242,
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΝΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΝΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

e-mail:

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΗ 19-21,
1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 12243,
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΗ 19-21,
2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 12243,
ΑΙΓΑΛΕΩ

1

ΣΙΜΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

dasarxeio_kapandritiou@attica.gr
ΔΑΣΑΡΧΗΣ

2295052450

ημ/νία επικαιροποίησης:
2295052155

2295052107
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ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
, Τ.Κ.:
19014,
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

4

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

5

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

e-mail:
Φ. ΝΕΓΡΗ 5,
Τ.Κ.: 19500,
ΛΑΥΡΙΟ
Φ. ΝΕΓΡΗ 5,
Τ.Κ.: 19500,
ΛΑΥΡΙΟ
Φ. ΝΕΓΡΗ 5,
Τ.Κ.: 19500,
ΛΑΥΡΙΟ
Φ. ΝΕΓΡΗ 5,
Τ.Κ.: 19500,
ΛΑΥΡΙΟ
Φ. ΝΕΓΡΗ 5,
Τ.Κ.: 19500,
ΛΑΥΡΙΟ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ

3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ

4

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ

5

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ

2295052450

2295053485

dasarxeio_lavriou@attica.gr

2295052107

6944583197

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΔΑΣΑΡΧΗΣ

2292024444

2292060880

2292027761

6940445194

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓ
ΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

2292024444

2292023100

2292027761

6940455289

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟ
ΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

2292024444

2299069888

2292069888

6940445184

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΗΛΙΑΣ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ

2292024444

2299069888

2292069888

6940445185

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤ
ΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ

2292024444

2292023100

2292027761

6940445218

dasarxeio_megaron@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΦΡΑΓΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΑΣΑΡΧΗΣ

2296083650

2296083651

2296083652

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

2296083650

2296083651

2296083652

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

2296083650

2296083651

2296083652

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ

2296083650

2296083651

2296083652

ΚΑΛΟΖΟΥΜΗ
ΙΩΑΝΝΗ

ΟΔΗΓΟΣ

2296083650

2296083651

2296083652

e-mail:
Λ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚ
ΕΔΟΝΩΝ
142, Τ.Κ.:
13671,
ΑΧΑΡΝΕΣ
Λ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚ
ΕΔΟΝΩΝ
142, Τ.Κ.:
13671,
ΑΧΑΡΝΕΣ
Λ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚ
ΕΔΟΝΩΝ
142, Τ.Κ.:
13671,
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

e-mail:
ΜΙΝΩΑΣ 12,
Τ.Κ.: 19100,
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΙΝΩΑΣ 12,
Τ.Κ.: 19100,
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΙΝΩΑΣ 12,
Τ.Κ.: 19100,
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΙΝΩΑΣ 12,
Τ.Κ.: 19100,
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΙΝΩΑΣ 12,
Τ.Κ.: 19100,
ΜΕΓΑΡΑ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

1

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

dasarxeio_Daspar@otenet.gr.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΗΣ

2102434061

2102434062

2102434064

ΖΑΡΕΙΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

2102434061

2102434062

2102434064

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

2102434061

2102434062

2102434064
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

4

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

5

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

6

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

7

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

e-mail:
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8, Τ.Κ.:
18510,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

dasarxeio_peiraia@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

2104179085

2104126753

2104126447

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

2104127366

2104126753

2104126447

ΛΙΑΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣ/ΜΕΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ

2104179085

2104126447

ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣ/ΜΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ

2104179085

2104126447

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

2104671249

2104126447

ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ

2297022912

2297022912

ΒΑΦΕΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ

2736033377

2736033377

8
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

e-mail:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403, Τ.Κ.:
15344,
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403, Τ.Κ.:
15344,
ΓΕΡΑΚΑΣ

dasarxeio_pentelis@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΡΕΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΑΣΑΡΧΗΣ

2106135010

2106135492

2106137920

6945498934

ΣΑΠΟΥΝΑ
ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2106135010

2106135492

2106137920

6948789763

3
4
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
1

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

3

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

e-mail:
ΠΟΡΟΣ,
Τ.Κ.: 18020,
ΠΟΡΟΣ
ΠΟΡΟΣ,
Τ.Κ.: 18020,
ΠΟΡΟΣ
ΠΟΡΟΣ,
Τ.Κ.: 18020,
ΠΟΡΟΣ

dasarxeio_porou@attica.gr

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

2298023733

2298022387

2298025861

6977793977

ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

2298022056

2298022387

2298025861

6974023643

ΜΟΥΦΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

2298022056

2298022387

2298025861

6972508821
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
56, Τ.Κ.:
1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
11525,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ.
Δ/ΝΣΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
239, Τ.Κ.:
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
15451,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΨΥΧΙΚΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

1

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

2

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

3

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Λ.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
239, Τ.Κ.:
15451,
ΨΥΧΙΚΟ
Λ.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
239, Τ.Κ.:
15451,
ΨΥΧΙΚΟ
Λ.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
239, Τ.Κ.:
15451,
ΨΥΧΙΚΟ

e-mail:

ημ/νία επικαιροποίησης:

2103725771

e-mail:

pexo@attica.gr

ΛΑΒΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

e-mail:

nero@attica.gr

ΚΟΚΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ

2103725770

ημ/νία επικαιροποίησης:

2103725771

2103725770

6932104425

ημ/νία επικαιροποίησης:

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2103725701

2103725728

ΧΕΙΛΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2103725739

2103725728

ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2103725781

2103725728
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Προσθήκη Ι2: Μέσα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
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ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 & ΠΑΡΙΤΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

1

RENO

MEGANE

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΚΥ76
81

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
239 &
ΠΑΡΙΤΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 66, Τ.Κ.: 11141, ΑΘΗΝΑ
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ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

580G

1984

KYME
391

ΔΑΣΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖ
Α

2102466
688

2102469
002

D7G

1985

KY35
2ME

ΔΑΣΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖ
Α

2102466
688

2102469
002

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

1

CASE

1

CATERPILL
AR

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π
Τ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2, Τ.Κ.: 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)

85
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ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

1
SUZUKI

JIMNY

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

2006

KY81
34

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Π
Τ

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69, Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

86

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.
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ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

3
SUZUKI

SUZUKI

VITARA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

ΚΥ44
33

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΑΙΓΑΛΕΩ

Ν.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
69

VITARA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

ΚΥ44
21

ΔΑΣΟΝΟ
ΜΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΔΑΣΟΝΟΜΕ
ΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

ΚΥ44
31

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΑΙΓΑΛΕΩ

Ν.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
69

Opel Astra

2105316
690

2105316
690

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Π
Τ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Τ.Κ.: 19014, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

DAIHATSU

TERIOS

2003

DAIHATSU

TERIOS

2005

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

KY46
94
ΚΥ77
52

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ

2295052
450
2295052
450

2295052
107
2295052
107

2
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π
Τ

Φ. ΝΕΓΡΗ 5, Τ.Κ.: 19500, ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ

ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

SUBARU

FORESTE
R

DAIHATSU

TERIOS

KIA

SPORTAG
E

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

2007

KY77
56

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΛΑΥΡΙΟΥ

Φ. ΝΕΓΡΗ 5

2292027
762

2292027
761

2003

KY46
93

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΛΑΥΡΙΟΥ

Φ. ΝΕΓΡΗ 5

2292027
762

2292027
761

2006

KY76
82

ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥ
Σ 13

2299069
888

2299069
888

3
επιβατικό
κλειστό
4Χ4
επιβατικό
κλειστό
4Χ4
επιβατικό
κλειστό
4Χ4

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Π
Τ

Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 142, Τ.Κ.: 19500, ΑΧΑΡΝΕΣ
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ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

SUZUKI

VITARA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

DAIHATSU

TERRIOS

DAIHATSU

TERRIOS

FUJI
HEAVY

FORESTE
R

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

NISSAN

MOTOR

ΦΟΡΤΗΓΟ

2007

FORD
WERKE AG
0703

TRANSIT
/TO
URNEO

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

2008

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

2007

ΚΥ77
55

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

6

2006
2003
2007

ΚΥ77
54
ΚΥ46
95
ZXE6
185
ΖΧΕ5
384
ΚΥ77
59

ΜΟΤΟΣΙΚ
ΛΕΤΕΣ

3
KAWASAKI

KLE

2000

KAWASAKI

KLE

2001

KAWASAKI

KLE

2001

ΚΥ18
4
ΚΥ19
0
ΚΥ19
5

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

89

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.
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Π
Τ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 8, Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ

ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

CRAYSLER

CHEROK
EE

JEEP

1994

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΠΕΙΡΑΙΑ

SUZUKI

S1410

JEEP

1988

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

2104179
085

2104126
447

2104179
085

2104126
447

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩ
Ν 21

2104671
249

2104671
249

ΚΑΝΑΡΗ 4

2297022
912

2297022
912

ΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ

2736033
377

2736033
377

5

DAIHATSU

TERRIOS

JEEP

2003

SUZUKI

SS410

JEEP

1988

ανοιχτού
τύπου

2008

NISSAN

ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Σ
ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΛ.
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8
ΠΛ.
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙ
ΑΣ 8
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Π
Τ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 403, Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο (ή όχημα
με βυτίο)
ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ (Τσάπα)
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
Α
ΙΣΟΠΕΔΩΤ
ΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Γκρέιντερ)
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
Σ ΓΑΙΩΝ
(Μπουλντόζα
)
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ
ΑΛΛΟ
ΕΙΔΟΣ
(περιγραφή)

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕ
ΛΟ

ΕΞΑΡΤΗΜ
ΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

CRAYSLER

CHEROK
EE

JEEP

2008

ΚΥ82
79

CRAYSLER

CHEROK
EE

JEEP

2008

ΚΥ82
78

TOYOTA

COROLA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2012

DAIHATSU

TERIOS

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

2003

KY45
93

EPIBATIKO

2005

KY77
53

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ
ΣΚ.

ΑΡΙΘ
.
ΚΥΚΛ
.

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥ
ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
Η ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣ
ΗΣ

ΤΗΛ.
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

8

DAEWOO

ΚΥ82
31

SUZUKI

VITARA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

2001

KY46
85

SUZUKI

JIMNY

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

2008

KY77
58

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟ
ΥΛΟΥ
ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

91

ΦΑΞ
ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜ.
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SUZUKI

JIMNY

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JEEP

2008

ΚΥ77
57

ΔΑΣΟΝΟΜ
ΕΙΟ ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΟΤΟΣΙΚΛ
ΕΤΕΣ

4
KAWASAKI

KLE

2000

ΚΥ18
8

KAWASAKI

KLE

2000

ΚΥ18
9

KAWASAKI

KLE

ΚΥ….

G2

TRIAL

KY16
4

ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙ
Ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟ
ΥΣ 403

2106135
010
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93

