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ΚΔΟΝΠ Η. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

1. Ηζηνξηθό Πύληαμεο 

Ρν παξφλ ζρέδην ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Α 1299/7-4-2003 έγθξηζεο 

πνπξγνχ ΔΠΓΓΑ ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Μελνθξάηεο» (ΦΔΘ 423 η. Β΄) θαη 

απνηειεί ην Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ (ζην 

θείκελν ζα αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία σο «Γεληθφ Πρέδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ»).  

Πχκθσλα κε ηελ Α 1299/7-4-2003, ππφρξεα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Ξξνζζήθε 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α αλαθέξνληαη ην πνπξγείν 

Δζληθήο Άκπλαο, ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο1, θαη ην 

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε2. 

Κεηά απφ ζεηξά ζπζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ έδξα ηεο ΓΓΞΞ κε φινπο ηνπο 

αλσηέξσ εκπιεθφκελνπο Φνξείο γηα ην δήηεκα απηφ θαη έρνληαο ππφςε φηη ην Ξπξνζβεζηηθφ 

Πψκα ζπληάζζεη θπξίσο επηρεηξεζηαθά ζρέδηα γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ, θξίζεθε 

αλαγθαία ε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο εθηάθησλ αλαγθψλ 

εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, φπνπ πέξαλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ησλ ππφρξεσλ 

ζρεδίαζεο, εκπιέθνληαη ζεζκηθά ρσξίο λα αλαθέξνληαη θαη άιινη Φνξείο πξψηεο αληαπφθξηζεο. 

Δηδηθφηεξα θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη Φνξείο φπσο ν ηνκέαο γείαο 

θαη Ξξφλνηαο, ε ΓΔΖ Α.Δ., ν ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ. θαη νη ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο 

(Ξαξάξηεκα Α΄, Α 1299/2003 «Μελνθξάηεο»).  

Πηα πιαίζηα απηά, ε Γ.Γ.Ξ.Ξ. πξνρψξεζε, εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηεο ξφινπ (αξ 11, ΞΓ 151/2004), 

ζηε ζχληαμε Πρεδίνπ κε ηίηιν «Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ». Ρν ζρέδην απηφ, ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ θξίζεθε αλαγθαία,  ζηνρεχεη ζηελ 

άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ εμ αηηίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  

Ρν αλσηέξσ ζρέδην  ζηάιζεθε ζηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ κε 

ην ππ αξζ  2043/22-3-2010  έγγξαθφ καο, γηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο.     

Κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ, ην ζρέδην εγθξίζεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ 

Λ.3013/2002. 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαζνξίζηεθε βάζεη ηνπ  Δγρεηξηδίνπ γηα ηε ζχληαμε θαη 

                                                      
1 Αληί ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Ξξνζηαζίαο 

Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζην ΞΔΘΑ) 

2 Αληί ηνπ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο 



Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 
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ελαξκφληζε ησλ Δηδηθψλ Πρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν πνπξγείνπ ή άιινπ Θεληξηθνχ 

Φνξέα, πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ αξζ. 2033/3-4-2007 έγγξαθφ καο.  

Απφ ηε Γ/λζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπκκεηείραλ ζηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ παξφληνο νη εμήο : 

 Φνίβνο Θενδψξνπ,  Ξξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

 Γεκήηξηνο Αιεμαλδξήο, Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Πρεδηαζκνχ, Ξξφιεςεο & Αληηκεηψπηζεο 

Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ 

 Θσλ/λα Λίθα, ππάιιεινο ηνπ Ρκήκαηνο  Διέγρνπ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Πρεδίσλ 

 Ξελειφπε Γθαγθάξε, ππάιιεινο ηνπ Ρκήκαηνο Δζληθνχ Πρεδηαζκνχ  

Λνείηαη φηη ζηελ νινθιήξσζε θαη πιεξφηεηα  ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζπλέβαιαλ θαη φια ηα 

ζηειέρε  ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο  ησλ Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη (Αξρεγείν ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΙΠ, ΓΔΔΘΑ, 

ΘΑ, ΞΔΘΑ, ΓΔΖ, ΓΔΠΚΖΔ, θιπ) ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε 

έθδνζή ηνπ.  
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Ζκεξνκελίαο πνβνιήο: 

2. Ηζηνξηθό Αλαζεσξήζεσλ: 

2.1 Ξίλαθαο Αλαζεσξήζεσλ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 

Ρκήκαηα & Πειίδεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 
Ξαξαηεξήζεηο 

    

    

    

2.2 Φύιιν Αλαζεσξήζεσλ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 
Πθνπόο Ξεξηγξαθή Όλνκα πνγξαθή 

     

     

     

 

3. Σαξαθηεξηζκόο βαζκνύ αζθαιείαο: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

4. Ξίλαθαο Γηαλνκήο 

Ξαξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα Ζ΄. 

5. Έλαξμε ηζρύνο θαη εμνπζηνδόηεζε εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ νξίδεηαη ε 07/06/2010, εκέξα έγθξηζεο θαη 

ππνγξαθήο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πχκθσλα κε ην Λ.3013/2003 θαη ηελ Α 1299/2003, νη Ξεξηθέξεηο ηνπ Θξάηνπο δηα ησλ 

Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπο θαη νη Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο δηα ησλ 

Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπο , εμνπζηνδνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

παξφληνο Πρεδίνπ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη πξνβαίλνπλ ζηε ζχληαμε ησλ Δηδηθψλ 

Πρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξαξηήκαηα Δ΄. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο άκεζεο εηνηκφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο θαη Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ επηηξέπνπλ άκεζα ηελ αλάιπζε θαη 

εμεηδίθεπζε ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
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αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα E΄, δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη : 

 γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο ην θπξίσο κέξνο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, καδί κε ηα Ξαξαξηήκαηα 

Α΄,Β΄,Γ΄,ΠΡ΄ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ξξνζζήθεο Γ9 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’,  

απνηεινχλ ην ζρέδην ηνπο 

 γηα ηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ην θπξίσο κέξνο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, καδί κε ηα 

Ξαξαξηήκαηα Α΄,Β΄,Γ΄, ΠΡ΄ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ξξνζζήθεο Γ10 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Γ΄, απνηεινχλ ην ζρέδην ηνπο 

Πηελ πεξίπησζε απηή, επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ζε εηδηθφ Ξαξάξηεκα πνπ ζα 

πξνζηεζεί άκεζα ζην παξφλ ζρέδην (Ξαξάξηεκα Η΄) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ππεπζχλσλ - νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηφηεηα / εηδηθφηεηα, ηειέθσλα, θαμ) 

θαη πφξνη (κεραλ. έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ),  πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε 

Ξεξηθέξεηα, ή ε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ.     

Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη ζην παξφλ Πρέδην, δεδνκέλνπ φηη ε ηδέα επηρεηξήζεσλ θαη νη 

Ιεηηνπξγίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έρνπλ πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο, 

ηφζν γηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηνπ Θξάηνπο φζν θαη ησλ 

Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Δμάιινπ ε  δπλαηφηεηα απηή απνηειεί θαη ηελ βαζηθή ηδέα - 

αλάγθε ζχληαμεο ελφο Γεληθνύ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη 

θαη θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο, ρσξίο θελά, ή αιιεινεπηθαιχςεηο, ε εκπινθή φισλ ησλ θνξέσλ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο  ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ (Γήκνη θαη Θνηλφηεηεο), ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο εκπινθήο 

ηνπο ζε δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ- ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ,  

θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην παξφλ ζρέδην θαη λα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο ε εκπινθή 

ηνπο.  

Πηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ηνπ, κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ή ηνπ Γξαθείνπ Θνηλφηεηαο, ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζύληαμε 

κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ Ξξνζζήθε Γ11 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  Γ΄.  

Δπίζεο γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ζα πξνρσξήζνπλ ζηα θάησζη ηα 

νπνία θαη  ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ  κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ηνπο 

 ζχληαμε νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ 

ηνπο,  κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηφηεηα / εηδηθφηεηα, 

ηειέθσλα, θαμ) 

  ζχληαμε θαηαιφγνπ ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ηνπο, γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
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ζρεδίνπ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ) 

 κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλάγθεο γηα ηελ άκεζε εηνηκφηεηα ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ελφο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχληαμεο κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηφηε νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Ξξνζζήθε 

Γ11 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  Γ΄, σο κλεκφλην ελεξγεηψλ ηνπο, πξνζαξηψληαο ζε απηφ ηελ αλσηέξσ 

αλαθεξφκελε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ, ηνλ θαηάινγν κέζσλ θαη ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην παξφλ ζρέδην (Αξρεγείν ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΙΠ, 

ΓΔΔΘΑ, ΘΑ, ΞΔΘΑ, ΓΔΖ, ΓΔΠΚΖΔ, θιπ), νη Γηνηθήζεηο ηνπο πξνβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ, 

κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ νδεγηψλ, ή δηαηαγψλ πξνο ηηο πθηζηάκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπο. 

6. Νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ην 

νπνίν ζα αλαθέξεηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο Γεληθφ Πρέδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ γίλεηαη φηαλ ν 

κεραληζκφο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζε Ρνπηθφ, Λνκαξρηαθφ θαη Ξεξηθεξεηαθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην επηρεηξήζεσλ: «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ - Δπέκβαζε», νπφηε ηα Όξγαλα Διέγρνπ θαη 

Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Πηξαηεγηθνχ επηπέδνπ ηίζεληαη ζε «Απμεκέλε εηνηκφηεηα». Ζ 

γλσζηνπνίεζε ηεο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ζηα Θεληξηθά Όξγαλα Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη 

Ππληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΘΔΞΞ ηεο ΓΓΞΞ. 

Ρα Θεληξηθά Όξγαλα Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ηίζεληαη ζην Πηάδην 

Δπηρεηξήζεσλ: «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ - Δπέκβαζε», φηαλ ν ζπληνληζκφο αλαιακβάλεηαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. Νη δξάζεηο ησλ Θεληξηθψλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη Ππληνληζκνχ 

επηρεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ΄. 

7. Θαηάινγνο Δπνπηεπόκελσλ Νξγαληζκώλ & Ηδξπκάησλ, Ξεξηθεξεηώλ θαη 

Λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ππόρξεσλ ζρεδίαζεο 

 Όιεο νη Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 Όιεο νη Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗ. ΘΟΗΝ ΚΔΟΝΠ 

1. Πθνπόο 

Κε ην Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ3 (ζην 

θείκελν ζα αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία σο «Γεληθφ Πρέδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ») επηδηψθεηαη ε άκεζε 

θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε Δπηηειηθφ (Πηξαηεγηθφ – Ξνιηηηθφ), 

Γηεπζχλζεσο θξίζεσλ (Δπηρεηξεζηαθφ) θαη Δθηειεζηηθφ (Ραθηηθφ) Δπίπεδν  

 γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ  

 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη  

ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 

2. Αληηθεηκεληθνί Πηόρνη 

 Ξξνζδηνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε θάζε επίπεδν 

Γηνίθεζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

 Ππληνληζκέλε δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθ ηεο απνζηνιήο ηνπο Φνξέσλ ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαγγειίαο γηα ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ επεηζνδίσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε αξρηθφ ζηάδην. 

 Ππληνληζκέλε δξάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Ξαξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Πρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηνπ Θξάηνπο θαη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

 

 

 

                                                      
3 Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ κε ηνλ φξν «Γαζηθή Ξπξθαγηά» λννχληαη φιεο νη ππξθαγηέο νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη θπξίσο ζε δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο, ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο εθηάζεηο, 

ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ θαη θαιακηέο. 
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3. Αλάιπζε Θηλδύλνπ – Θαηάζηαζε – Ξαξαδνρέο – Ξξνϋπνζέζεηο- Ξαξάκεηξνη 

Πρεδηαζκνύ 

3.1. Αλάιπζε Θηλδύλνπ 

Νη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο αλαθέξνληαη ζην ΞΓ 575/1980, ην νπνίν εθδφζεθε θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 25 ηνπ Λ. 

998/1979 θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ράξηε 1 (Ξαξάξηεκα Β). 

Κε βάζε ηα άξζξα 23 & 25 ηνπ Λ. 998/79 πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε (γηα ηνπο Φνξείο, πνπ 

αλαθέξνληαη γηα δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ) αλάπηπμεο κεραληζκνχ θαη ππνρξεσηηθήο ιήςεο κέηξσλ έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ απφ 1εο Καΐνπ 

κέρξη 31εο Νθησβξίνπ. Ζ πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη σο αληηππξηθή πεξίνδνο (αξζ. 1, ΘΑ 

12030Φ.109.1/1999).  

3.2. Θαηάζηαζε – Ξαξαδνρέο – Ξξνϋπνζέζεηο- Ξαξάκεηξνη Πρεδηαζκνύ 

Θαηάζηαζε: Νη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

Δίλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθά αίηηα (π.ρ. θεξαπλνί) ή απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (θάςηκν ζθνππηδηψλ, θιπ.). Πηελ Διιάδα ν θίλδπλνο εθδήισζεο Γαζηθήο 

Ξπξθαγηάο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη δηαπηζησζεί ζηαηηζηηθά φηη είλαη κεγάινο. 

Ρα επαίζζεηα ζηηο ππξθαγηέο δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ 

παξαιηαθή, ινθψδε θαη ππννξεηλή πεξηνρή, φπνπ θπξηαξρνχλ ελψζεηο θξπγάλσλ, δηαπιάζεηο 

αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη πεπθνδάζε. Νη πεξηνρέο απηέο κε πςφκεηξν 0-600 κ. απνδεδεηγκέλα 

ζεσξνχληαη δψλεο ζεκείσλ έλαξμεο ησλ πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Όκσο, δελ 

απνθιείεηαη ε εκθάληζή ηνπο θαη ζε πεξηνρέο κε κεγαιχηεξα πςφκεηξα (νξεηλφο φγθνο), ηδηαίηεξα 

ζε ρξνληέο κε επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Νη δαζηθέο ππξθαγηέο κε ηε δεκηνπξγία ηνπίσλ θαηαζηξνθήο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

αλζξψπηλε ςπρνινγία, έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαηαζηξέθνπλ ππνδνκέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ δεκηνπξγία θαηαζηξνθηθψλ 

πιεκκπξψλ κε ηαπηφρξνλε παξάζπξζε ησλ νξεηλψλ εδαθψλ πξνθαιψληαο ζηαδηαθή 

εξεκνπνίεζε ησλ πιεγέλησλ πεξηνρψλ. 

Ξαξαδνρέο: Νη δαζηθέο ππξθαγηέο δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ: 

 Απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη αίζζεκα αλαζθάιεηαο ηνπ πνιίηε. 

 Άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ θαηαζηξνθέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (δαζηθά 

πξντφληα, γεσξγία, θηελνηξνθία), ζε δηάθνξεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο (δίθηπα ειεθηξηζκνχ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ.), θαζψο θαη ζπλέπεηεο ζηε δαζηθή αλαςπρή θαη ηνλ ηνπξηζκφ ελ γέλεη. 

 Γηαηάξαμε νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

Ξξνϋπνζέζεηο: Ξξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 
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είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θαηάξηηζε ησλ Πρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ απφ Γαζηθέο Ξπξθαγηέο ησλ 

Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηνπ Θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (εληνπηζκφο, αλαγγειία, 

θηλεηνπνίεζε, θαηαζηνιή Γαζηθήο Ξπξθαγηάο), φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαη 

ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε. 

 Ζ ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ ησλ ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρεο σο αλσηέξσ 

δξάζεηο. 

 Ζ ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ εθ ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ Φνξέσλ, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο φπσο 

απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, είηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο θαηαζηξνθήο ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 

 Ζ εμαζθάιηζε εηνηκφηεηαο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε θάζε ζηάδην 

επηρεηξήζεσλ  

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ γηα 

ηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ.  

Ξαξάκεηξνη Πρεδηαζκνύ: Ζ ηαπηφρξνλε χπαξμε επεηζνδίσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεγάιεο 

έθηαζεο ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο.  

Κε ηνλ φξν δαζηθέο ππξθαγηέο κεγάιεο έθηαζεο ζεσξνχληαη ηα επεηζφδηα απηά, ζηα νπνία δελ 

έρεη πεξηνξηζζεί  ε ππξθαγηά ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην θαη ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη, 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο, απαηηνχληαη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη απφ άιια γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. 

4. Ηδέα Δπηρεηξήζεσλ 

Πηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο δξάζεσλ: 

      Α) Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβάληνο Γαζηθήο 

Ξπξθαγηάο (θαηαζηνιή Γαζηθήο Ξπξθαγηάο) πνπ γίλεηαη θαηαξρήλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο 

θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα απηψλ. Ρν Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα σο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαγγειία ηνπ ζπκβάληνο 

Γαζηθήο Ξπξθαγηάο εηδνπνηεί ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Νη Φνξείο 

πνπ βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζε δπλακηθφ θαη κέζα ην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο [Γεκφζηνη (Ξεξηθέξεηεο, 

Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, ΔΙΑΠ, ΙΠ), Ηδησηηθνί Φνξείο, 

Δζεινληηθέο Νξγαλψζεηο εθπαηδεπκέλεο  απφ ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θιπ] ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ 

αίηεκα ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο θαη αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη θξνληίδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

θιηκάθσζε ησλ ηδίσλ πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα).  

Β) Γξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 
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ππξθαγηώλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε 

απηώλ, πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε Ρνπηθφ, 

Λνκαξρηαθφ, Ξεξηθεξεηαθφ θαη Θεληξηθφ επίπεδν αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Νη αλσηέξσ δξάζεηο πινπνηνχληαη αξρηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν γίλεηαη αξρηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π, ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, 

ηεο ΔΙΑΠ θαη ηνπ ΙΠ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (Ρνκέαο γείαο, ΓΔΖ., θιπ), ζηε ρσξηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη εθδεισζεί θαη αλαπηχζζεηαη ε Γαζηθή Ξπξθαγηά.  

Ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ην Γήκαξρν ή ηνλ Ξξφεδξν ηεο 

Θνηλφηεηαο αθνξά ζηε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε, ζηελ εχξεζε θαη δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ πξνο 

 ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ εθηειείηαη απφ ην 

Ξ.Π., θαζψο θαη  

 ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Νη αλσηέξσ Φνξείο θαη πεξεζίεο ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Ππληνληζηηθφ 

Ρνπηθφ Όξγαλν (ΠΡΝ). Ρν ΠΡΝ, αζθεί ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην έξγν ηνπ Γεκάξρνπ θαη αθνξά ζην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθφζνλ απηή παξακέλεη ζε 

επίπεδν Γήκνπ. Λνείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Γαζηθή Ξπξθαγηά έρεη εθδεισζεί θαη 

αλαπηχζζεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ κηαο Θνηλφηεηαο, νη αλσηέξσ Φνξείο θαη ππεξεζίεο 

ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ  ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο, είηε ιφγσ έθηαζεο, είηε ιφγσ έληαζεο 

ηεο θαηαζηξνθήο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη απφ ην Λνκάξρε. Νη πεξεζίεο θαη 

Φνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Λνκάξρε ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην ΠΛΝ θαη 

εηζεγνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΠ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε Λνκαξρηαθφ επίπεδν, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη φξγαλα ησλ ΝΡΑ 

Α΄ & Β΄ βαζκνχ.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο αλαιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ην Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 



Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 
 14 

(ΘΠΝΞΞ).  

4.1. Βαζηθέο Αξρέο 

Βαζηθή αξρή εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ (Γεληθφ Πρέδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ) είλαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην. Νη εκπιεθφκελνη Φνξείο ελεξγνπνηνχληαη ζε θάζε Φάζε ηνπ Ππζηήκαηνο 

Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, άκεζε 

θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε) ζχκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γ΄ ηνπ παξφληνο. 

4.2. Πηάδηα Δπηρεηξήζεσλ 

Πην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ηα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ λννχληαη σο νη 

θάζεηο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εληαρζεί 

γεληθά ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ζπλήζεο 

εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε- αξσγή) φπσο 

νξίδνληαη ζην Γεληθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Α 1299/2003). 

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ θαζψο θαη ησλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ 

γηα θάζε επίπεδν Γηνίθεζεο (Δπηηειηθφ – Δπηρεηξεζηαθφ – Ραθηηθφ) θαη γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

4.2.1. Φάζε 1ε Ππλήζεο Δηνηκόηεηα 

Θαηά ηε θάζε απηή πινπνηνχληαη κέηξα θαη ελέξγεηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα γηα ηηο επφκελεο θάζεηο ελεξγεηψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ δειαδή ηελ 

θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, αλάινγα κε ηελ εκπινθή ηνπ θάζε Φνξέα ζηα 

ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην 

ζθνπφ ζχληαμεο ηνπ Πρεδίνπ, δξάζεηο πξφιεςεο πνπ είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 1εο θάζεο (εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο, απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο βιάζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκέο θαη 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο, θιπ) δελ αλήθνπλ ζηελ 1ε θάζε θαη δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζε απηή. 

Θαηά ηελ θάζε απηή γίλνληαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο/ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο (φπσο ζπληήξεζε, πξνκήζεηα πιηθψλ, θιπ).  

Ππγθεθξηκέλα, ζην Πηξαηεγηθφ επίπεδν ιακβάλνληαη απνθάζεηο: 

α) γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πηζαλή κίζζσζε-

επίηαμε κεραλεκάησλ, πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, πξνκήζεηα πιηθψλ θιπ., θαη 
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β) γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ. 

Πε φια ηα επίπεδα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ξνήο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο αζθαινχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αμηνινγνχληαη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο, πξφβιεςεο θαη έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ βάζηκεο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. Γίλεηαη έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, αξκνδηφηεηεο θαη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή. 

4.2.2. Φάζε 2ε Απμεκέλε Δηνηκόηεηα 

Ρα επίπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζε θάζε επίπεδν θαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνβιεπφκελν 

επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηινγή επηπέδνπ 

εηνηκφηεηαο ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εθδίδεη θαζεκεξηλά Σάξηε Ξξφβιεςεο 

Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο (ΣΞΘΞ), (Α 1299/2003 Γεληθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

«ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ»). Πην Σάξηε απεηθνλίδνληαη πέληε (5) επίπεδα θηλδχλνπ ππξθαγηάο φπσο απηά 

εθηηκψληαη ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. Πηνλ εκεξήζην Σάξηε Ξξφβιεςεο 

Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο εκθαλίδνληαη ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γαζαξρείσλ ηεο ρψξαο, ηα νπνία θαη 

ζεσξνχληαη σο ην ειάρηζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν εθηηκάηαη ν θίλδπλνο. Κεηά ηελ 

έθδνζή ηνπ, ν ράξηεο απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο θαη ηαπηφρξνλα αλαξηάηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη απνζηνιήο ηνπ εκεξήζηνπ Σάξηε 

Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο θαζνξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ.  

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή. 

 4.2.3. Φάζε 3ε  Άκεζε Θηλεηνπνίεζε - Δπέκβαζε 

Πηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Πρεδίνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ζηελ 3ε θάζε ηνπ Ππζηήκαηνο 

Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζηελ νπνία πξνυπνηίζεηαη ε εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αληηκεησπίδνληαη ηα εμήο: 

1. Έιεγρνο - θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ κε επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞΠ) θαη 

βάζεη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπ Πρεδίσλ. 
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2. Γηάζεζε κέζσλ απφ ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο Φνξείο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο, θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο. 

3. Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ θαηά 

ηε θάζε εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κέρξη ηνλ έιεγρφ ηνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκνχ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αλαγγειία εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί κέξνο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πρεδίσλ ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Λ. 2612/98 «Αλάζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»). 

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

Φνξέα ζηε θάζε απηή, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο (2) θαη (3). 

Ξξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θιηκάθσζε ηνπ θάζε θνξέα δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε γεληθφηεξε θιηκάθσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Κεραληζκνχ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ε 

νπνία νξίδεηαη ζην Λ.3013/2002, αξζ. 2) θαη είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

Γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηα ζηάδηα ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο 

θαη ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ, πξνζδηνξίζζεθαλ σο εμήο (5060/12-06-2008 έγγξαθφ καο): 

1. Αλαγγειία 

2. Θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ – Αξρηθή Δθηίκεζε Θαηάζηαζεο  

3. Αλάπηπμε Γπλάκεσλ - Δπέκβαζε  

4. Κεξηθόο Έιεγρνο 

5. Έιεγρνο - Φύιαμε 

6. Ξιήξεο Θαηάζβεζε 

7. Απνηίκεζε 

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηαθηηθφ επίπεδν αθνινπζνχλ ηηο θάζεηο 

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη εληάζζνληαη ζηα αληίζηνηρα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαη κε ρξνληθή αιιεινπρία 

αθνινχζσο νη θχξηεο δξάζεηο θαηά αξκνδηφηεηα ησλ Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη πεξηγξάθεηαη ε θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηψλ. 

Ππγθεθξηκέλα, ζην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλαγγειία» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηε κεηαβίβαζε πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ηεο εμαθξηβσκέλεο 

πιεξνθνξίαο κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζέζε πνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηά, ε ψξα πνπ έγηλε 

αληηιεπηή θαη ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη. 

Ρν ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Θηλεηνπνίεζε Γπλάκεσλ-Αξρηθή Δθηίκεζε Θαηάζηαζεο» 

ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πνπ απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εθηίκεζε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ν 
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νπνίνο κεηαβαίλεη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο. Κε βάζε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ ν επηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζα νδεγεζεί ζηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ Πρεδίνπ δξάζεο ζην επφκελν 

ζηάδην επηρεηξήζεσλ. 

Πην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Αλάπηπμε Γπλάκεσλ – Δπέκβαζε» πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ Πρεδίνπ δξάζεσο θαη 

πινπνηείηαη κε ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη επέκβαζε ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο. Νη 

ινηπνί εκπιεθφκελνη Φνξείο ζπκκεηέρνπλ είηε ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηεο 

Γαζηθήο Ξπξθαγηάο, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

Πην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Κεξηθόο Έιεγρνο» ζεσξείηαη φηη, φηαλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ, ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ ππξφζβεζεο, έρεη πιήξσο θαηαζβεζηεί 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηκέηξνπ κηαο ππξθαγηάο θαη δελ αλακέλεηαη κεγάιε αχμεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο ππξθαγηάο. Ρν έξγν ηεο θαηάζβεζεο ζπλερίδεηαη έηζη ψζηε λα νξηνζεηεζεί ε 

πεξίκεηξνο. Πην ζηάδην απηφ δελ πξνβιέπεηαη απνθιηκάθσζε ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

έξγν ηεο απφ εδάθνπο θαηάζβεζεο. 

Πην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Έιεγρνο - Φύιαμε» ζεσξείηαη φηη ε πεξίκεηξνο ηεο ππξθαγηάο 

έρεη πιήξσο θαηαζβεζηεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη θχιαμε ηνπ ρψξνπ γηα ηπρφλ  αλαδσππξψζεηο θαη 

κεξηθή απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ 

ηνπ Ξ.Π. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δηαξθεί ε θχιαμε γηα ηπρφλ αλαδσππξψζεηο ζπλδέεηαη 

θαηά θαλφλα κε ην είδνο ηεο θαχζηκεο χιεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο, ηελ 

έθηαζε ηεο ππξθαγηάο, ηε κνξθνινγία  ηνπ εδάθνπο  θαη ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Πην ζηάδην επηρεηξήζεσλ «Ξιήξεο Θαηάζβεζε» ζεσξείηαη φηη ην ζπκβάλ έρεη ιήμεη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνθιηκάθσζε ησλ δηαηηζέκελσλ γηα ηελ θαηάζβεζε θαη γηα ηε θχιαμε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ κεηά ηε ζρεηηθή ιήςε απφθαζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

4.2.4. Φάζε 4ε Απνθαηάζηαζε - Αξσγή  

Πηε θάζε απηή γίλεηαη εθηίκεζε δεκηψλ, εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, παξέρεηαη άκεζε αξσγή 

ζηνπο πιεγέληεο θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ. 

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ πεξηγξάθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξάζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ 

θνξέα θαη ζηε θάζε απηή. 

4.2.5. Φάθεινο Θαηαζηξνθήο 

Πηνλ εηδηθφ θάθειν θαηαζηξνθήο πνπ ηεξεί ε ΓΓΞΞ βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πεξηέρνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 
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απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο 

αξκφδησλ Φνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο 

παξφκνησλ θαηλνκέλσλ. 

Πηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη Φνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ Ππζηήκαηνο Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Γεληθήο, Ξεξηθεξεηαθήο θαη Ρνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθήο, ν 

θάθεινο ηεο θαηαζηξνθήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ξεξηθεξεηαθψλ ή Ρνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθψλ εμ αηηίαο 

ππξθαγηψλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ην θάθειν θαηαζηξνθήο 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ππνβάιινληαη εληφο 

δχν (2) κελψλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θάθειν θαηαζηξνθήο γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο. 

4.3. Θιηκάθσζε Δπηρεηξήζεσλ 

Πην παξφλ Γεληθφ Πρέδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ πξνζδηνξίδεηαη ε γεληθφηεξε θιηκάθσζε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ Κεραληζκνχ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Λ.3013/2002, αξζ. 2, θαη 

θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ηα ζπλνιηθά επίπεδα θιηκάθσζεο  

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαζψο θαη ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ 

ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ (ΞΠ, ΔΙΑΠ, Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ΔΘΑΒ θιπ) πεξηγξάθεηαη ε 

θιηκάθσζε ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

4.3.1. Θξηηήξηα Θιηκάθσζεο 

Α) Θξηηήξην θιηκάθσζεο γηα ηελ εηνηκόηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο Πρεδίνπ είλαη ην εκεξήζην δειηίν πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαζεκεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ 

ππφ κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ζπλνιηθά πέληε (5) θαηεγνξίεο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο, φπσο απηέο εθηηκψληαη ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο καο.  

Νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ρακειή, κέζε, πςειή θαη πνιχ πςειή, βαζκνινγνχληαη αληίζηνηρα κε 
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αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 4. Ζ θαηεγνξία κε αξηζκφ 5, πνπ θαηά θαλφλα εκθαλίδεηαη ζπάληα ζην 

ράξηε, αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε Ππλαγεξκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππξθαγηάο πνπ 

εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ εληαία αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ 

(εηδηθά ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ 1,2,3), ρσξίο αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δξάζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ, αμηνπνηεί κεξηθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εκεξήζηνπ Σάξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο, σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο Φνξείο ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ  

επίπεδνπ εηνηκφηεηαο.   

Νη δξάζεηο πνπ δξνκνινγνύληαη ζε θάζε επίπεδν θιηκάθσζεο εηνηκόηεηαο 

νξίδνληαη κε πάγηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ 

Πρεδίνπ ηνπ θάζε Φνξέα. 

Β) Θξηηήξηα θιηκάθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

Πρεδίνπ είλαη: 

 Ζ αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν (αλεπάξθεηα δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ). 

 Ζ εμάπισζε ηεο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ θάζε δηνηθεηηθνχ 

επηπέδνπ απφ ην θαηψηεξν πξνο ην αλψηεξν (έθηαζε θαηαζηξνθήο). 

 Ρν κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δσή, ζηελ πγεία θαη ζηελ 

πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ, ζηα αγαζά, ζηηο παξαγσγηθέο πεγέο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο 

ππνδνκέο (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο). 

4.3.2. Δπίπεδα Θιηκάθσζεο 

Ρα επίπεδα θιηκάθσζεο θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα γηα ηελ εηνηκόηεηα βαζίδνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Σάξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

Ξπξθαγηάο (ΣΞΘΞ) ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Ρα επίπεδα θιηκάθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ νξίδνληαη απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν σο αθνινχζσο: 

1. Ρνπηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο ηεο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηάζβεζεο απφ ην ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλεηαη απφ ην 

Γήκαξρν/Ξξφεδξν Θνηλφηεηαο. 

2. Λνκαξρηαθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηάζβεζεο απφ ην ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 
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γίλεηαη απφ ην Λνκάξρε. 

3. Ξεξηθεξεηαθφ, θαη’ αληηζηνηρία φηαλ ν ζπληνληζκφο γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξεξηθέξεηαο. 

4. Θεληξηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο πφξσλ γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο θαη ην ΘΠΝΞΞ ή ζε πεξίπησζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο σο γεληθήο 

απφ ηνλ πνπξγφ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3013/2002, νξίδεη ηα αληίζηνηρα επίπεδα θιηκάθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ: 

1. Ρνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ 

θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Λνκνχ, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Λνκάξρε.  

2. Ρνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε 

δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιινπο Λνκνχο, Ξεξηθέξεηεο 

ή θαη απφ Θεληξηθέο πεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη 

ηνπ ΘΠΝΞΞ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 3013/2002. 

3. Ξεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ θαη ηα 

κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

4. Ξεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο Ξεξηθέξεηεο ή θαη απφ Θεληξηθέο 

πεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ 

γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ.  

5. Γεληθή θαηαζηξνθή, ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Σψξαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε 

ηνπ πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ 

απνθεληξσκέλσλ θαηά πεξίπησζε Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λνκάξρεο ή Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο) ζχκθσλα κε ηα αξ. 10-12 ηνπ Λ.3013/2002 πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Δπίζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εθδίδεη ηηο απνθάζεηο γηα ηελ θήξπμε 

θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο θαη κηθξήο 

έληαζεο. Πηελ πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Γεληθφ 
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Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηνλ νηθείν Λνκάξρε γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ην ζπληνληζκφ 

ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ Φνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, 

θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

4.4. Οόινη & Αξκνδηόηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ Νξγαληθώλ 

Κνλάδσλ ησλ Φνξέσλ 

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ 

Φνξέσλ αλά επίπεδν δηνίθεζεο (Πηξαηεγηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ, Ραθηηθφ) ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

Ππζηήκαηνο Θηλεηνπνίεζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, 

άκεζε θηλεηνπνίεζε-επέκβαζε, απνθαηάζηαζε-αξσγή) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4.2 

ηνπ παξφληνο Κέξνπο θαη παξαηίζεληαη ζηα Ξαξάξηεκα Γ΄. 

4.5. Ππλέξγεηα – Ππλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθνκέλνπο Γεκόζηνπο Φνξείο, 

Ηδησηηθνύο Φνξείο & Ηδηώηεο 

Γηα ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο κε ηνπο Φνξείο 

πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999 

(ΦΔΘ 713 η. Β΄) 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ηε Φάζε ηεο Αληηκεηψπηζεο θαη Βξαρείαο Απνθαηάζηαζεο ε 

ζπλέξγεηα – ζπλεξγαζία ησλ Φνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ Λ.3013/2002 (Ξξνζζήθε ΠΡ΄) θαη ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν κε ζέκα «Πρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ» (Ξξνζζήθε ΠΡ΄)) πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πην έγγξαθν απηφ δίλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ 

Φνξέσλ ζε έξγα, δξάζεηο θαη κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο ελφςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ 

θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ Γαζηθέο 

Ξπξθαγηέο θαη ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη θαη ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηψλ. 

4.6. Οόινη & Αξκνδηόηεηεο Δζεινληηθώλ Νξγαλώζεσλ  

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηα Λνκαξρηαθά 

Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη αθνξνχλ ηνπο εζεινληέο 

πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Κεηξψν Δζεινληηθψλ Νξγαλψζεσλ θαη Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Νη αλσηέξσ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο δχλαηαη λα 
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ελεξγνπνηεζνχλ απφ ην ΠΛΝ θαη ην ΠΡΝ κε βάζε ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κε βάζε ηηο απνθάζεηο έληαμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα γεσγξαθηθά φξηα δξάζεο ηνπο. 

Νη εληαζζφκελνη ζην Κεηξψν Δηδηθεπκέλνη Δζεινληέο ππάγνληαη επηρεηξεζηαθά απεπζείαο ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ε νπνία θαη ηνπο θαηαλέκεη ζε αληίζηνηρεο νκάδεο 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, κε βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη ζε ηαθηηθφ επίπεδν ζηνλ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

4.7. Ππληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ηαπηόρξνλε ή επαθόινπζε εθαξκνγή άιισλ 

ζρεδίσλ. 

Ζ εθδήισζε κηαο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θαηαζηξνθέο (θπξίσο 

ηερλνινγηθέο), φπσο ππξθαγηέο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.  

Ζ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη θαηαζηνιή ηνπο, δχλαηαη λα επηηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ην 

έξγν ηεο θαηαζηνιήο ηεο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Δθφζνλ νη επαγφκελεο ηεο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο θαηαζηξνθέο εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη θαη 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο 

(εγθεθξηκέλν Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο Ρερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Κεγάιεο Έθηαζεο - 

ΠΑΡΑΚΔ, θιπ) φηαλ απηφ απαηηεζεί, παξάιιεια κε ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. Ζ παξάιιειε ελεξγνπνίεζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, απαηηεί ηελ 

άκεζε αμηνιφγεζε ησλ ζπκβάλησλ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθνκέλνπο Φνξείο θαη ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε, ε εληνιή γηα ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ, νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ εθδήισζεο ησλ αλσηέξσ επαγφκελσλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαηαζηξνθψλ, νξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ 

ηξφπν ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ θαηά πεξίπησζε εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ.  

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επαγφκελσλ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη Φνξείο (Ξεξηθέξεηεο, Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ΝΡΑ Α΄ 

βαζκνχ, ΔΙΑΠ, ΙΠ θιπ), πξέπεη λα ζπλαμηνινγνχληαη, βάζεη ησλ επηπηψζεσλ ησλ επαγνκέλσλ 

θαηαζηξνθψλ, ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. Δπηθνηλσλίεο & Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηώλ 

Νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ Φνξέσλ γηα δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΞΠ ζηελ 

θαηαζηνιή Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλνληαη θαηά θαλφλα κε ηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ 

ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε φια ηα ζηάδηα επηρεηξήζεσλ.  

Γηα ηηο ελδνεπηθνηλσλίεο ηνπο νη εκπιεθφκελνη Φνξείο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δίθηπα 

αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπο.  

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ζηαζεξή θαη θηλεηή 

ηειεθσλία) ιφγσ ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, νη θαηά ηφπνπο 

Αζηπλνκηθέο πεξεζίεο ή Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο, δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Λνκαξρψλ, ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ 

Θνηλνηήησλ, πνπ αθνξά ηηο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίεο, κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ή κέζσλ σο 

ζπλδέζκσλ κε δπλαηφηεηα ξαδηνεπηθνηλσλίαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε απνζηνιή αηηεκάησλ, θιπ. πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, δχλαηαη λα αθνινπζείηαη κε ηελ απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο (FAX) 

φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 

Ζ αλαγγειία ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ απνηειεί επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο ην νπνίν θαη εμαζθαιίδεη ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ (ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, 

αξζ.1, παξ.4, αξζ.3, παξ.2). 

Νη επηθνηλσλίεο κε Γηεζλείο Νξγαληζκνχο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο ΗΗΗ θεθ. 5: 

Γηεζλείο & Ξεξηθεξεηαθνί Νξγαληζκνί, Γηκεξείο ζπκθσλίεο θαη λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. 

1.1. Δπηηήξεζε, Ξξόβιεςε θαη Έγθαηξε Ξξνεηδνπνίεζε 

1.1.Α. Ξξόβιεςε θηλδύλνπ ππξθαγηάο 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε θηλδχλνπ ππξθαγηάο ξπζκίδνληαη κε ηελ έθδνζε απφ ηε 

ΓΓΞΞ ηνπ Ζκεξήζηνπ Γειηίνπ Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο ππφ κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε. 

Δηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε ξπζκίδνληαη κε έγγξαθν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ζέκα «Έθδνζε εκεξήζηνπ Σάξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

Ξπξθαγηάο απφ ηελ ΓΓΞΞ.», ην νπνίν απνζηέιιεηαη πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε 

εηήζηα βάζε. Πην αλσηέξσ έγγξαθν πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ν ρξφλνο έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηεο έθδνζεο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ αλσηέξσ Σάξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο απφ 
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ηελ ΓΓΞΞ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, µε ηελ έθδνζε ηνπ Σάξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο ζε εκεξήζηα 

βάζε, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έρεη σο ζηφρν λα ππνδείμεη, ζηνπο Φνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηηο πεξηνρέο πνπ γηα ην επφκελν 24σξν, 

ε αζξνηζηηθή επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο 

θαη δξάζεο θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ αηηίσλ, πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. Πεκεηψλεηαη φηη ν 

Σάξηεο Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην Κέξνο ΗΗ παξ. 3.1 ηνπ παξφληνο.  

Ρν Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΞΞ απνζηέιιεη ην Σάξηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (FAX) ζηνπο 

αξκφδηνπο Φνξείο.  

Ρν 199 ΠΔΘΞΠ δηαρεηξίδεηαη πεξαηηέξσ ην Σάξηε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηά ηφπνπο 

Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ. 

Νη Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ 

Σάξηε, κέζσ ηειενκνηνηππίαο (FAX), ζηα γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ ΛΑ θαη ησλ ΝΡΑ Α΄ 

βαζκνχ. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ πεξεζηψλ/Φνξέσλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε απνηππψλεηαη ζην 

Γηάγξακκα Ονήο ΓΟ0: Έγθαηξε Ξξνεηδνπνίεζε (Ξαξάξηεκα Γ΄). 

Ν εκεξήζηνο Σάξηεο Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο είλαη δηαζέζηκνο ζε ειάρηζην ρξφλν απφ 

ηελ έθδνζή ηνπ, κε επζχλε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (www.civilprotection.gr).  

Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκάηαη απφ πνιχ πςειή έσο εμαηξεηηθά 

πςειή (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ), εθδίδεηαη ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα απφ ην Θέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, µε 

απνδέθηεο ηηο Ξεξηθέξεηεο ηνπ Θξάηνπο θαη ηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηέο. 

Ξεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, γηα 

ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, γίλεηαη κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη. 

Γηα ιφγνπο άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ νηθείσλ ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζήκα δχλαηαη λα ηνπο απνζηέιιεηαη θαη κέζσ ησλ Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ ΛΑ κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε. 

Ζ ελεκέξσζε γηα ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα θαη ελεξγνπνίεζε ησλ Δζεινληηθψλ 

Νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηε ιήςε πξνζζέησλ κέηξσλ επηηήξεζεο 

κε ζηφρν ηελ άκεζε αλαγγειία ηπρφλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ΠΛΝ, ζα γίλεηαη 

απφ ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 
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1.1.Β. Δπηηήξεζε 

Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν απνηεινχλ θχξηα δξάζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ην 

νπνίν αλαπηχζζεη κεραληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο επηζήκαλζεο ησλ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ (ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ.4), ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ππξνθπιάθηα, πεξηπφινπο θαη ελαέξηα επηηήξεζε.  

Όινη νη ινηπνί Φνξείο δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο επηηήξεζεο, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπκθσλία κε ην ΞΠ. Νη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ 

θαζνξίδνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ΠΛΝ. 

Ν ηξφπνο εκπινθήο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ πνπ ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ 

επηηήξεζε, φπσο θαη ε πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ θαη δπλάκεσλ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πρεδίσλ ή Πρεδίσλ Δπέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο φπσο θαη ησλ Δηδηθψλ Πρεδίσλ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (ΛΑ). 

Δηδηθφηεξα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο θαη εληνπηζκνχ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηα νπνία έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ησλ ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηνπ 

Θξάηνπο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΛΑ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο 

ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΞΠ.   

Λνείηαη φηη νπνηνζδήπνηε θνξέαο ζε θεληξηθφ ή απνθεληξσκέλν επίπεδν ζπιιέμεη πξσηνγελείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε Γαζηθήο Ξπξθαγηάο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη  άκεζα ηα 

αληίζηνηρνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ φξγαλα ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη ηα αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γήκαξρν ή Ξξφεδξν Θνηλφηεηαο, Λνκάξρε, Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξεξηθέξεηαο). 

1.2. Αξρηθή Δηδνπνίεζε 

Ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα ηελ έθδνζε αξρηθήο εηδνπνίεζεο – αλαγγειίαο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

Γαζηθήο Ξπξθαγηάο νξίδεηαη εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζίνπ ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα. Νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ζεζκνζεηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ Φνξείο 

απνηειεί ρξήζηκε πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

Δθφζνλ εμαθξηβσζεί ε πιεξνθνξία γηα έλαξμε Ξπξθαγηάο απφ ηελ αξκφδηα Ξπξνζβεζηηθή 

πεξεζία απηή πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ αξρηθή εηδνπνίεζε – αλαγγειία ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ: 

 Δλεκεξψλεη ην 199/ΠΞΔΘ. 

 Δηδνπνηεί ηε Γηνίθεζε ηεο Ξ Λνκνχ. 



Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 
 26 

Ρν 199/ΠΞΔΘ επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη ελεκεξψλεη ηηο εμήο πεξεζίεο/Φνξείο: 

 ΠΔΘΞΠ 

 Γήκν ή Θνηλφηεηα 

 Λνκαξρία 

 Ξεξηθέξεηα 

 Ρνπηθή Αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή  

 Ρνπηθφ Ξαξάξηεκα ηνπ ΔΘΑΒ 

 Ινηπνχο Φνξείο πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ 

Ξ.Π .(ΓΔΖ., θιπ) 

   Πηε ζπλέρεηα ν θάζε παξαιήπηεο ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

αξκφδηεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Φνξέα ηνπ.  

Λνείηαη φηη, ην Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Λνκαξρηαθήο  Απηνδηνίθεζεο,  κεηά απφ 

ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, πξνβαίλεη, εθ φζνλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη, ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ (θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεία, 

μελνδνρεία, θιπ) πιεζίνλ ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηά. 

1.3. Θηλεηνπνίεζε  

Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ, 

αλαθέξεηαη ζηε θάζε ηεο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο θαη ζηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο (άκεζε 

θηλεηνπνίεζε – επέκβαζε). 

Πηε θάζε ηεο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο ε θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ ησλ 

ππεξεζηψλ/ ηδησηηθψλ Φνξέσλ/ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ γίλεηαη κε βάζε ην Ζκεξήζην Γειηίν 

Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ Ξπξθαγηάο θαη κε ηελ εθαξκνγή απφ ηελ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλε νξγαληθή 

κνλάδα θάζε εκπιεθφκελνπ Φνξέα ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο, 

Λνκάξρεο, Γήκαξρνο/Ξξφεδξνο Θνηλφηεηαο).  

Πηε θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη  

i) είηε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηελ θχξηα επζχλε ηνπ νπνίνπ έρεη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, 

ii) είηε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

άκεζεο/βξαρείαο απνθαηάζηαζεο απφ θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο) 
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Πηελ (i) πεξίπησζε, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο, Λνκάξρεο, Γήκαξρνο/Ξξφεδξνο Θνηλφηεηαο) θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πξνο ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο 

νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ θάζε Φνξέα (ΘΔΞΞ, Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξεξηθέξεηαο, Γξαθείν 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Λ.Α./ Γήκνπ, Γξαθείν Θνηλφηεηαο)  

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά έρεη εθδεισζεί ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή ρψξν 

δηάζεζεο απνξξηκκάησλ νη Γήκαξρνη / Ξξφεδξνη Θνηλνηήησλ νθείινπλ λα ιάβνπλ φια ηα 

θαηαζηαιηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία (Λ.3463/2006, αξζ.75, παξ. 14). 

Πηελ (ii) πεξίπησζε, ε θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ  

 ησλ θαηαιιήισλ ππεξεζηψλ ή  

 ησλ ηδησηηθψλ Φνξέσλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί έξγν ή 

  ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα δξάζεηο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζηα ΠΛΝ, 

απνθαζίδεηαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δηα ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ, φπσο αλσηέξσ, αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ θιηκάθσζεο. Πηελ πεξίπησζε ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, ε 

θηλεηνπνίεζε απνθαζίδεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη εθαξκφδεηαη δηα ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηινχληαη, απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, εγθαηαζηάζεηο φπσο λνζνθνκεία, θαηαζθελψζεηο θιπ.,  

ην κέηξν ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ απνθαζίδεηαη  απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

Ρα φξγαλα Γηνίθεζεο Διέγρνπ θαη Ππληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζην ζεκείν ηνπ 

ζπκβάληνο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά ή κέζσ αζπξκάησλ δηθηχσλ κε ηηο πξντζηάκελεο ππεξεζίεο 

ηνπο θαη ηα Θέληξα Δπηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα ξνήο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε απηφ ην ζηάδην απνηππψλεηαη: 

 ζην Γηάγξακκα Ονήο ΓΟ2α: Θηλεηνπνίεζε Φνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηαζηνιήο ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Ξαξάξηεκα Γ΄), 

θαη  

 ζην Γηάγξακκα Ονήο: ΓΟ2β: Θηλεηνπνίεζε Φνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο) (Ξαξάξηεκα Γ΄) 
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1.4. Κέζα & Ξξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο 

Θχξηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ηα δίθηπα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ηα 

αζχξκαηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο γηα ηελ 

ελδνεπηθνηλσλία ηνπο. 

Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη αξρηθά ηειεθσληθά θαη δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη κε απνζηνιή ζρεηηθήο 

ηειενκνηνηππίαο (FAX), φηαλ απηφ απαηηείηαη (αηηήκαηα ζπλδξνκήο θιπ).  

Ρν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά κέζα επηθνηλσλίαο - ηειέθσλν, 

ηειενκνηνηππία, αζχξκαην - θαη ηα ζρεηηθά ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα θαζψο θαη ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ ζηε 

πεξίπησζε κηαο επαπεηινχκελεο (ελ δπλάκεη) ή ζπληειεζζείζαο θαηαζηξνθήο. 

Θξίλεηαη ζθφπηκν νη Ξεξηθέξεηεο θαη νη Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ζηα δηθά ηνπο Πρέδηα 

Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαζψο θαη νη Γήκνη θαη νη 

Θνηλφηεηεο ζηα αλάινγα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηφζν ην πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο φζν θαη ηελ αξκφδηα νξγαληθή κνλάδα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ. 

1.5. Γηαγξάκκαηα Ονήο Ξιεξνθνξηώλ 

Πην Ξαξάξηεκα Γ΄ παξαηίζεληαη ηα Γηαγξάκκαηα Ονήο σο αθνινχζσο: 

ΓΟ0: Έγθαηξε Ξξνεηδνπνίεζε (Θαζεκεξηλή Απνζηνιή ΣΞΘΞ & Ηδηαίηεξν Ξξνεηδνπνηεηηθφ 

Πήκα ιφγσ πςεινχ (4) θαη πνιχ πςεινχ (5) θηλδχλνπ) 

ΓΟ1: Αλαγγειία – Αξρηθή Δηδνπνίεζε  

ΓΟ2α: Θηλεηνπνίεζε Φνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ην νπνίν απνηειεί 

επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

ΓΟ2β: Θηλεηνπνίεζε Φνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο). 

2. Γηνίθεζε Έιεγρνο & Ππληνληζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

Πηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ε Γηνίθεζε, Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αθνξά ηα φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηάθνξα ηεξαξρηθά επίπεδα θαζψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχλ είηε γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο είηε γηα 

λα αμηνινγήζνπλ θαη λα εηζεγεζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβάληνο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο (θαηαζηνιή Γαζηθήο Ξπξθαγηάο) θαη β) 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 

θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε απηψλ. 
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2.1 Δπίπεδα & Όξγαλα 

Ζ Γηνίθεζε, Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν 

θιηκάθσζεο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ δξάζεσλ απφ ηα αληίζηνηρα Όξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ε Γηνίθεζε Έιεγρνο & 

Ππληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπ 

Πρέδηα. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγαλσκέλεο 

απνκάθξπλζεο πνιηηψλ θαη ηεο άκεζεο-βξαρείαο απνθαηάζηαζεο), ε Γηνίθεζε, Έιεγρνο & 

Ππληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί επζχλε ησλ νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο, Λνκάξρεο, 

Γήκαξρνο/Ξξφεδξνο Θνηλφηεηαο) ηα νπνία αλαιφγσο ηεο θιηκάθσζεο πινπνηνχλ ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην αλψηεξν 

δηνηθεηηθά Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

2.1.1 Απνζηνιή 

Ρα αλσηέξσ Όξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, αλαιακβάλνπλ ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

αλάινγα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο. 

2.1.2 Πύλζεζε 

Πηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ ηα επίπεδα Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο 

Διέγρνπ & Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ γηα θάζε επίπεδν Γηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Δπηηειηθό Δπίπεδν 

 πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε 

 Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

 ΘΠΝΞΞ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Ράμεο  

 Αξρεγείν ΞΠ - Ππκβνχιην Δπηηειηθνχ Πρεδηαζκνχ –Ππκβνχιην Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ 

 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο - Γηεχζπλζε Σεηξηζκνχ Θξίζεσλ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο Λαπζηπινΐαο  
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 Αξρεγείν Ιηκεληθνχ Πψκαηνο 

 πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο  

o Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο 

 πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο - Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

 πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΘΑ) - Γεληθή Γξακκαηεία ΘΑ 

 ΓΔΖ Α.Δ./ Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ Όξγαλν  (ΘΠΝ) 

o Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) 

o Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) 

o Γεληθή Γ/λζε Νξπρείσλ (ΓΓ/ΝΟ) 

o Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ 

o  Γεληθή Γ/λζε Ξαξαγσγήο (ΓΓ/Ξ) 

 ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ-Δπηρεηξεζηθή Γηεχζπλζε Ιεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Ππζηήκαηνο 

Β. Δπηρεηξεζηαθό Δπίπεδν 

 Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο-ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

 199 ΠΔΘΞΠ / ΠΘΔΓ 

 Ξεξηθεξεηαθά Θέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξ.Π (ΠΞΔΘ) 

 ΔΘΔΡΑ - Δπηρεηξεζηαθά Θέληξα ΔΙΑΠ (Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γ/λζεηο Αζελψλ –

Θεζζαινλίθεο, θιπ)  

 ΔΘΘΔΞΗΣ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ,ΓΔΠ,ΓΔΛ) 

 Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ΙΠ 

 ΔΘΔΞ 

 ΔΘΑΒ / Θεληξηθή πεξεζία θαη Γ/λζεηο Ξαξαξηεκάησλ 

 ΓΔΖ Α.Δ.  

o Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο  

 α. Θέληξν Ξιεξνθνξηψλ Γηθηχνπ 

 β.  Γ/λζεηο Ξεξηθεξεηψλ Γηαλνκήο 

 γ.  Θέληξα Διέγρνπ Γηθηχσλ Γηαλνκήο (ππάγνληαη ζηηο πέληε Γ/λζεηο  

Ξεξηθεξεηψλ Γηαλνκήο) 

o Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαθνξάο 

 α.  Γηεχζπλζε Ππζηήκαηνο Κεηαθνξάο  
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o Γεληθή Γ/λζε Νξπρείσλ  

 α. Γ/λζεηο Ιηγληηηθψλ Θέληξσλ 

o Γεληθή Γ/λζε Ξαξαγσγήο  

 α. ΓΔΘ, ΓΞΑΛ & ΓΖΞ 

o Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ 

o α. Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ  (ΘΘΦ) Θξήηεο θαη Οφδνπ 

 ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ.-Θέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηεχζπλζεο 

Ιεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Ππζηήκαηνο 

Γ. Ραθηηθό επίπεδν 

Γ.1 Ξεξηθέξεηα 

 Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο  

 Αξκφδηα Ξεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ 

 Αξκφδηα Γεληθή Αζηπλνκηθή Γ/λζε 

 Αξκφδηεο πεξεζίεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γ/λζε 

Γαζψλ Ξεξηθέξεηαο, Γαζηθέο πεξεζίεο Λνκαξρηαθνχ Δπηπέδνπ-Γ/λζεηο 

Γαζψλ Λνκνχ, Γαζαξρεία θιπ) 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ (εθφζνλ απαηηείηαη ε θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ΙΠ), ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο ησλ πεξεζηψλ γείαο (ΓΞΔ, παξαξηήκαηα ΔΘΑΒ 

θιπ), ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο  

 Αξκφδηεο δηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ 

ππνζηεξηθηηθά ην έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ ΞΠ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο (π.ρ Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΖ, 

επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΖ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο, 

θιπ.).  

Γ.2 Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

 Λνκάξρεο 

 Ππληνληζηηθφ Λνκαξρηαθφ Όξγαλν 

 Αξκφδηα Γηνίθεζε Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ Λνκνχ 

 Αξκφδηα Αζηπλνκηθή Γ/λζε Λνκνχ 

 Αξκφδηεο πεξεζίεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γξαθείν Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, Γ/λζε Ξξφλνηαο, Ρερληθέο πεξεζίεο) 
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 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ (εθφζνλ απαηηείηαη ε θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ΙΠ), ζε επίπεδν Λνκνχ 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο πεξεζηψλ γείαο (παξαξηήκαηα ΔΘΑΒ θιπ) 

 Νη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

Δζεινληηθέο Νξγαλψζεηο 

 Γηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην 

έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ ΞΠ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν 

Λνκνχ (π.ρ. Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΖ, επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΖ γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο θιπ). 

Γ.3 Γήκνο ή Θνηλόηεηα 

 Γήκαξρνο ή Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο 

 Ππληνληζηηθφ Ρνπηθφ Όξγαλν (ζε επίπεδν Γήκνπ) 

 Αξκφδηα Γηνίθεζε ησλ θαηά ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ 

 Αξκφδηεο πεξεζίεο Γήκνπ (Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Ρερληθέο 

πεξεζίεο) ή ηεο Θνηλφηεηαο 

 Αξκφδηεο Γηνηθήζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ ηεο ΔΙΑΠ (Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα, 

Ρκήκαηα Ρξνραίαο) ζε επίπεδν δήκνπ. 

 Γηνηθήζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ (Ιηκελαξρεία, Ιηκεληθνί Πηαζκνί - 

εθφζνλ απαηηείηαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ΙΠ), ζε επίπεδν Γήκνπ. 

 Γηνηθήζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ γείαο (Θέληξα γείαο, παξάξηεκα ΔΘΑΒ 

θιπ). 

 Γηνηθήζεηο ινηπψλ Φνξέσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ππνζηεξηθηηθά ην 

έξγν ηεο θαηάζβεζεο ηνπ ΞΠ. θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επίπεδν 

Γήκνπ (π.ρ. Βιαβνιεπηηθά θέληξα ΓΔΖ, επηθεθαιήο θιηκαθίνπ ΓΔΖ γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ειεθηξνδφηεζεο θιπ). 

2.1.3 Ιεηηνπξγία 

Ρα κέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο, Διέγρνπ & Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ αλά 

επίπεδν, εηζεγνχληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 

2.1.4 Αξκνδηόηεηεο 

Αλάινγα κε ην επίπεδν θιηκάθσζεο ν Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο, ν Γήκαξρνο, ν Λνκάξρεο, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπληνλίδεη 



Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 
 33 

θαη επηβιέπεη: 

 Ρηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηηο 

δξάζεηο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

 Ρε δηάζεζε πξφζζεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ηνπ ΞΠ. 

Ζ Γηνίθεζε, ν Έιεγρνο & ν Ππληνληζκφο επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ αλαιακβάλεηαη 

απφ ηνπο θαζ’ χιε αξκφδηνπο Φνξείο. 

 Γξάζεηο ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δηάζσζεο θαζψο θαη ελίζρπζεο 

ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ ΞΠ θαη ινηπψλ θνξέσλ, αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. 

 Γξάζεηο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη θχιαμεο δσλψλ πξνζηαζίαο, κέηξσλ ηξνραίαο, 

ππνζηήξημε κέηξσλ πξνζηαζίαο πνιηηψλ αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε πεξίπησζε πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο Ιηκεληθνχ Πψκαηνο, απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ιηκεληθνχ Πψκαηνο. 

 Γξάζεηο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο θαη δηαθνκηδήο ηξαπκαηηψλ-αζζελψλ αλαιακβάλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ ΔΘΑΒ (Θεληξηθή πεξεζία ή Ξαξάξηεκα 

ΔΘΑΒ) . Ζ δηαθνκηδή γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΘΔΞ πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηά ηφπνπο κνλάδσλ πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα 

πγείαο, θιπ).  

3. Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & ιηθώλ Ξόξσλ 

3.1. Γηαρείξηζε Ξόξσλ ησλ εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Πρεδίνπ σο βαζηθνί πφξνη ζεσξνχληαη νη εμήο: 

3.1.1. Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 Νη επηθεθαιήο ησλ Νξγάλσλ Γηνίθεζεο, Διέγρνπ & Ππληνληζκνχ Δπηρεηξήζεσλ 

 Ρν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ αξκνδίσλ Φνξέσλ 

ζε Θεληξηθφ Δπίπεδν (πνπξγείσλ)  

 Ρν πξνζσπηθφ ησλ Θέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ΞΠ, ηεο ΔΙΑΠ, ηνπ ΙΠ, 

ηνπ Ρνκέα γείαο, ηνπ ΓΔΔΘΑ ζε Ραθηηθφ Δπίπεδν. 
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 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ 

Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα 

αληίζηνηρα Δηδηθά Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη 

ηα αληίζηνηρα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ. 

 Νη εζεινληέο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηα Δηδηθά Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. θαη ηνπ ΓΔΠΚΖΔ Α.Δ., ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ 

ηελ εκπινθή ηεο εθδεισζείζαο ππξθαγηάο κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

3.1.2. ιηθνί Ξόξνη 

 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Θέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Ρα δχν Θηλεηά Θέληξα Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγάλσλ ζην ζεκείν ηνπ 

ζπκβάληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο.  

 Ρα επηρεηξεζηαθά κέζα ηνπ ΞΠ, ηεο ΔΙΑΠ, ηνπ ΙΠ, ηνπ ΔΘΑΒ θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ (ελαέξηα θαη 

επίγεηα). 

 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Ξεξηθεξεηψλ, Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΝΡΑ Α΄ 

βαζκνχ φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα Δηδηθά Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηα αληίζηνηρα κλεκφληα ελεξγεηψλ. 

 Ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη ηα κέζα ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ 

ηελ εκπινθή ηεο εθδεισζείζαο ππξθαγηάο κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

3.2.Γηαρείξηζε πόξσλ πνπ εθηεινύλ έξγν αξκνδηόηεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ 

Φνξέσλ πνπ έρεη αλαηεζεί ζε Φνξείο ηνπ Γεκόζηνπ ή Ηδησηηθνύ Ρνκέα κε 

ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο  

Πην παξφλ ηκήκα δίλεηαη θαηάινγνο ησλ δξάζεσλ πνπ ελψ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Φνξέα Πρεδίαζεο έρεη απνθαζηζζεί λα αλαηεζνχλ ζε άιινπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζπκθσλίεο ή 

ζε Φνξείο ηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα κε ζπκβάζεηο. 

Πε αληίζηνηρεο Ξξνζζήθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ΄: «Οφινη θαη Αξκνδηφηεηεο εκπιεθνκέλσλ 

Φνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ απφ Γαζηθέο Ξπξθαγηέο» νη εκπιεθφκελνη Φνξείο 

δχλαηαη λα πεξηγξάςνπλ ελ ζπληνκία ην θάζε έξγν πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί, είηε ζηνλ ρψξν ηεο 

θαηαζηξνθήο είηε ζε απφζηαζε απφ απηφλ, ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη πξνζρεδηαζκέλεο δξάζεηο θαη 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Πρεδίνπ. 

Γηα ην θάζε έξγν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ππεχζπλε νξγαληθή κνλάδα (Γ/λζε, θιπ) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ: 

• γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο 
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• γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

θαη λα πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί κε βάζε ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην. 

3.3. Έξγν εθηεινύκελν από Δζεινληηθέο Νξγαλώζεηο 

Νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ Γαζηθέο 

Ξπξθαγηέο, κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ. Ρνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ 

νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά 

ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα Ππληνληζηηθά Λνκαξρηαθά Όξγαλα (ΠΛΝ) ή ηα Ππληνληζηηθά Ρνπηθά 

Όξγαλα (ΠΡΝ).  

Ρν έξγν ησλ εζεινληψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηα Λνκαξρηαθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Πρέδηα 

Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη είλαη ππνζηεξηθηηθφ (πρ. 

δηνηθεηηθή κέξηκλα πιεγέλησλ). 

3.4. Απνθιηκάθσζε  

Ζ απνθιηκάθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, γηα ηελ νπνία αξκφδην είλαη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, γίλεηαη  κεηά απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο 

ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. 

Όζνλ αθνξά ην έξγν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη δηαρείξηζε 

ζπλεπεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ,  

 ηελ άκεζε – βξαρεία απνθαηάζηαζε απφ θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ,  

ηα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθόο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Ξεξηθέξεηαο, Λνκάξρεο, Γήκαξρνο/Ξξόεδξνο Θνηλόηεηαο) ηα νπνία έρνπλ 

ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ 

απνθιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ. 

Θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθιηκάθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ή έρεη ελεξγνπνηήζεη. 
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3.5 Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 3013/2002, άξζξ. 6, παξ. 

2ζη΄, έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο 

κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ 

Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

Πηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη Φνξείο ζηελ θαηαζηνιή Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 

λα ηα απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.   

Πηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο. 

4. Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο & δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεσλ 

4.1. Έιεγρνο & Θαηαζηνιή θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ 

Ν έιεγρνο θαη ε θαηαζηνιή ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Αξρεγείν ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

πξνο ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπληάζζνπλ ηα 

Δπηρεηξεζηαθά ηνπο Πρέδηα (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 

Νη επηκέξνπο δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο νη Φνξείο πνπ 

δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα κε ηε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

θαηάζβεζε ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ξπζκίδνληαη κε ηελ ΘΑ 12030 Φ.109.1/1999 (ΦΔΘ 713 Β΄). 

Νη επηκέξνπο δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα Όξγαλα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Ξεξηθέξεηαο, Λνκάξρεο, Γήκαξρνο/Ξξφεδξνο Θνηλφηεηαο) θαη νη ππεξεζίεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη 

ηελ βξαρεία απνθαηάζηαζε – αξσγή, πξνζδηνξίδνληαη ζηα Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα κλεκφληα ελεξγεηψλ, πνπ νθείινπλ λα ζπληάμνπλ θαη νη ΝΡΑ Α΄. 

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη 

ηελ άκεζε/βξαρεία απνθαηάζηαζε, εθδίδνληαη θάζε ρξφλν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζε ζρεηηθφ έγγξαθν κε ηίηιν «Πρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ» ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ - εγθχθιηνο (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 
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Ρν Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνζηέιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο θαηά 

ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο γηα ηε ζχληαμε αληίζηνηρσλ κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 

Ρν ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ απνζηέιιεη εγθχθιηεο δηαηαγέο πξνο ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο δηνηθήζεηο 

γηα ηε ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ 

δξάζεσλ (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 

Ρν Αξρεγείν ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο απνζηέιιεη επίζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 

ζχληαμε ησλ Κλεκνλίσλ ηνπηθψλ Ιηκεληθψλ αξρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε παξνρή 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 

Ζ ΓΔΖ Α.Δ απνζηέιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Γηαλνκήο θαη ζηα 

Θέληξα Διέγρνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο γηα δξάζεηο α) πξνιεπηηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδφηεζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαζηνιήο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη β) απνθαηάζηαζεο ηεο 

δηαθνπήο ειεθηξνδφηεζεο ιφγσ βιαβψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 

4.2. Γηαρείξηζε ρώξνπ θαηαζηξνθήο, Αζθάιεηα Ξξνζσπηθνύ Δπέκβαζεο θαη 

Κέζσλ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαηαζηξνθήο απφ Γαζηθή Ξπξθαγηά ζπλδέεηαη θπξίσο κε  

α) ηε δηαθχιαμε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αλαθξηηηθέο αξρέο ηνπ ΞΠ,  

β) ηελ πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε απφ 

δαζηθέο ππξθαγηέο, θαη  

γ) ηελ άκεζε απνκάθξπλζε, κεηά ηελ εληνιή ιήμεο ζπκβάληνο θαη πιήξε απνθιηκάθσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ θαηαζηξέθνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ, δξάζε πνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. 

Νη Φνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

ρψξνπ θαηαζηξνθήο, εθδίδνπλ ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ ησλ Φνξέσλ/πεξεζηψλ πνπ δξνπλ 

ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηνπ ΞΠ, εθδίδνληαη νδεγίεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Φνξείο/πεξεζίεο. 

4.3. Δλεκέξσζε Ξξνζηαζία Θνηλνύ & Πρέζεηο κε ηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΚΚΔ) 

4.3.1. Ξξνζηαζία Θνηλνύ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάζσζε πνιηηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ Γαζηθέο Ξπξθαγηέο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.  
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Ζ ελ ζπλερεία κεηαθνξά ησλ δηαζσζέλησλ ζε γεηνλνκηθά Θέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Δ.Θ.Α.Β. (ΘΑ12030/ Φ109.1/1999, αξζ 8).  

Ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο θνηλνχ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο 

Θνηλφηεηαο, ην Γήκαξρν, ην Λνκάξρε, ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ θιηκάθσζεο (Ξαξάξηεκα ΠΡ΄: Θαηεπζπληήξηα 

Νδεγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή εμ αηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ελζσκαησκέλε ζηελ Δγθχθιην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ πνπ 

εθδίδεηαη ζε εηήζηα βάζε ). Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη θαηά ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

αιινδαπψλ πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ θαηεπζπληήξηα νδεγία. 

4.3.2 Δλεκέξσζε Ξνιηηώλ 

Φάζε 1ε (Ππλήζεο Δηνηκόηεηα) 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Γαζηθέο Ξπξθαγηέο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ην Αξρεγείν ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Λ.3013/2002).  

Ξεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ησλ αλσηέξσ, 

απνηειεί ππνρξέσζε θαη ησλ Γ/λζεσλ θαη Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Πηε δηαλνκή ηνπ 

έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη 

εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.  

Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ γίλεηαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν απφ Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, ην νπνίν  επαηζζεηνπνηεί θαη ελεκεξψλεη ην θνηλφ κε 

δηαιέμεηο, έθδνζε θπιιαδίσλ, ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη ηελ πξνβνιή, κέζσ ησλ 

Κ.Κ.Δ. θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηάιιεισλ ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ (Λ.3511/2006). 

Φάζε 2ε (Απμεκέλε Δηνηκόηεηα)- Φάζε 3ε Αληηκεηώπηζε –Φάζε 4ε   Απνθαηάζηαζε-

Αξσγή 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο ε παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή ην 

ΘΠΝΞΞ αλάινγα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, κε δειηία ηχπνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζε ή πεξηθεξεηαθή 

κηθξήο έληαζεο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ 

Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο (Λνκάξρεο 

ή Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο αληίζηνηρα). 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε κηαο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηή Αμησκαηηθφ ηνπ 
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ΞΠ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, απφ άιιν βαζκνθφξνο ηνπ ΞΠ νξηζκέλν απφ απηφλ 

(ΘΑ12030Φ.109.1, αξζ.1,παξ.8). 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ (επίδξαζε θαπλνχ, θιπ), θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ (αξηζκφο αζζελψλ, ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ απφ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

εγθαχκαηα, θιπ) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ζ ΔΙ.ΑΠ. ηεξεί ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ησλ λεθξψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ηαηξνδηθαζηηθή πεξεζία θαη επηπιένλ αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη αλαγλψξηζεο 

ζπκάησλ απφ ζπγγεληθά ή νηθεία πξφζσπα. 

Πην Ξαξάξηεκα ΠΡ΄ επηζπλάπηεηαη έληππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

κε νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 

4.3.3. Πρέζεηο κε ηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ΚΚΔ) 

Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε Θεληξηθφ Δπίπεδν γίλεηαη απφ ηνπο ηειενπηηθνχο θαη 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο, νη νπνίνη νθείινπλ λα κεηαδψζνπλ δσξεάλ ηηο 

νδεγίεο πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΘΠΝΞΞ ή ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (Λ. 3013/2002, άξζξν 18). 

4.4. Γηνηθεηηθή Κέξηκλα Ξιεγέλησλ 

Πην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ απφ Γαζηθέο Ξπξθαγηέο σο 

πιεγέληεο πξνζδηνξίδνληαη νη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή 

δηακνλήο ηνπο εμαηηίαο ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ απφ ηελ εμέιημε ηεο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο 

(νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ) ή πνιίηεο ησλ νπνίσλ ν ηφπνο θαηνηθίαο ή δηακνλήο έρεη 

ππνζηεί θζνξέο απφ ηελ θαηαζηξνθή. 

Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ πιεγέλησλ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθίλεζε θαη παξακνλή ησλ πνιηηψλ 

ζε αζθαιείο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά απφ κηα Γαζηθή Ξπξθαγηά, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ απνθπγή έθζεζήο ηνπο ζηα πξντφληα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, θιπ). Νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο Λνκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Γ΄10), έρνπλ ήδε πξνζδηνξίζεη ηνπο 

ρψξνπο θαηαθπγήο γηα πξνζηαζία απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, νη νπνίνη έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη νη νπνίνη 

δχλαληαη λα δηαζέηνπλ βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο (χδξεπζε, ειεθηξνδφηεζε, θιπ), 

Ξξνο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαηαθπγήο δχλαληαη, θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαη κεηά απφ κηα 

Γαζηθή Ξπξθαγηά, λα θαηεπζχλνληαη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ θαηαθχγεη ζε κε αζθαιείο ππαίζξηνπο 

ρψξνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο.  
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Πηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθηίκεζε γηα πνιχσξε παξακνλή ησλ πνιηηψλ ζηνπο αλσηέξσ 

ρψξνπο, νη Γήκαξρνη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπέο επηρεηξεζηαθέο 

ηνπο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, 

δχλαληαη λα δξνκνινγήζνπλ δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε απηνχο.  

Ξαξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, νη Γήκνη θαη νη 

Θνηλφηεηεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ, πνπ έρνπλ θαεί 

νινζρεξψο ή έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο πηζαλφλ ηηο θαζηζηνχλ αθαηνίθεηεο θαη 

εληάζζνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηνχλ άκεζα θαηαιχκαηα.  

Νη Γήκαξρνη θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ, κε βάζε ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξψηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηνχλ άκεζα θαηαιχκαηα θαη ελεκεξψλνπλ άκεζα ην Λνκάξρε ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

Νη Λνκάξρεο έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θηλεηνπνηνχλ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Ξξφλνηαο θαη 

ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηεζνχλ νη θαηάιιεινη ρψξνη πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πιεγέλησλ (ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θιπ), θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπο, αλ απαηηεζεί. 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κέζσ 

ησλ ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ 

(δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε ζπλέρεηα, δηα 

ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Ξξφλνηαο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή άιινπο ρψξνπο, θαηαβάιιεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ YYKA, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο 

ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ ΘΑ. 

(Λ.Γ. 57/1973, ΦΔΘ 149/Α΄/1973 - Λ. 776/1978, ΦΔΘ 68/Α΄/1978 - ΞΓ 93/1993, ΦΔΘ 

39/Α΄/1993). Νη ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΘΑ. 

Κε ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο 

ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ινγαξηαζκνχ 

Ξξψησλ Θνηλσληθψλ Βνεζεηψλ ησλ νηθείσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο 
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Αιιειεγγχεο (Φ220 ΘΑΔ 2739) (Λ.Γ. 57/1973, ΦΔΘ 149/Α΄/1973 – ΘΑ 2673 Ξ2/νηθ.2673/29-8-

2001, ΦΔΘ 1185/Β΄/2001). Πε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα 

ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο πνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Ν γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ Φνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο (Δ.Θ.ΔΞ.), ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο 

ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Πε πεξίπησζε Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ην Δ.Θ.ΔΞ. 

εθαξκφδεη, αλ ηνχην απαηηείηαη, ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

έρεη θαηαξηίζεη (Λ.3370/05, ΦΔΘ 176/Α΄/2005 – Λ. 3527/07, ΦΔΘ 25/Α΄/2007). 

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζεσξείηαη φηη ρξήδνπλ 

άκεζα έθηαθηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, ην Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΘΘΑ.), πνπ ππάγεηαη ζηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΘΑ, ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο. 

Κεηά απφ δαζηθέο ππξθαγηέο ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ ηνπ ΔΘΘΑ. δχλαηαη λα ζπγθξνηεί θαη 

λα θηλεηνπνηεί Νκάδεο Ραρείαο Ξαξέκβαζεο (ζηειερσκέλεο θπξίσο απφ Τπρνιφγνπο θαη 

Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο), γηα ηελ παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο 

δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. (Λ. 2646/1998, 

ΦΔΘ 236/Α΄/1998 – Λ. 3106/2003, ΦΔΘ 30/Α΄/2003 – Λ. 3402/2005, ΦΔΘ 258/Α΄/2005 – ΞΓ 

22/2006, ΦΔΘ 18/Α΄/2006). Νη αλσηέξσ Νκάδεο Ραρείαο Ξαξέκβαζεο βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θηλεηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ 

αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, κε ζηφρν ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο. 

Πην Ξαξάηεκα ΠΡ΄ επηζπλάπηεηαη εγθχθιηνο ηνπ π. γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(109259/28.08.2007 έγγξαθν ΘΑ) κε ζέκα: «Ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο γείαο 

ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ». 

4.5 Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ 

Ζ θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Ξεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ θαη 

γίλεηαη απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο πνπ είραλ θαη ηελ επζχλε θαηάζβεζήο ηνπο (ΘΑ12030/Φ109.1/1999).  

Δπίζεο, νη θαηά ηφπνπο Ξεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο πεξεζίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία 

γηα ηελ έθδνζε ηεο αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ βνζθήο θαη ζήξαο 

(ΓΑΓ) θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπο. 

Πε επίπεδν Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ν Λνκάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άκεζε 

δηαλνκή δσνηξνθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ζε θηελνηξφθνπο εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο. 
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4.6. Γεκόζηα γεία & γεηνλνκηθέο πεξεζίεο 

Ρν πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε 

γεληθψλ νδεγηψλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο. 

Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα πγείαο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Κε επζχλε ηνπ ΘΑ/ΔΘΔΞ πξνζδηνξίδεηαη ε ππνζηήξημε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη γεηνλνκηθέο 

πεξεζίεο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ απφ άιινπο Φνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο (πρ κεηαθνξά πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ).  

4.7. Ηαηξνδηθαζηηθή πνζηήξημε 

Γηα ηελ Ηαηξνδηθαζηηθή πνζηήξημε εθαξκφδεηαη ην Δηδηθφ Πρέδην «Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ»», ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Α. 3384/2006 (ΦΔΘ 776, η.Β) «Ππκπιήξσζε 

ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

4.8. Τπρνθνηλσληθή πνζηήξημε 

Ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ςπρνθνηλσληθήο βνήζεηαο είλαη ην Δζληθφ Θέληξν 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΘΘΑ) (ΞΓ 22/2006: «Νξγαληζκφο ηνπ ΔΘΘΑ», ΦΔΘ 18/Α). Ρν ΔΘΘΑ, 

κεηά απφ εληνιή ηνπ ΔΘΔΞ, κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ, ζπγθξνηεί θαη θηλεηνπνηεί 

Νκάδεο Ραρείαο Ξαξέκβαζεο, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ Τπρνιφγνπο θαη Θνηλσληθνχο 

Ιεηηνπξγνχο γηα πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δπζηπρεκάησλ λαπαγίσλ, βηνκεραληθψλ θαη 

ρεκηθψλ αηπρεκάησλ κε κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ, νη νπνίεο παξέρνπλ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή 

ζηήξημε ζε πιεγέληεο θαη ζπγγελείο ζπκάησλ. 

Ρν ΔΘΔΞ ηαπηφρξνλα, θηλεηνπνηεί ηηο δχν νκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο απφ ην 

Τπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Αηηηθήο θαη ην Λνζνθνκείν Τπρηθψλ Ξαζήζεσλ Θεζζαινλίθεο, αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο. Δάλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ρξεδφλησλ ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο, ην ΔΘΔΞ εμαζθαιίδεη ηθαλφ αξηζκφ ςπρνιφγσλ. 

Ρν ΔΘΘΑ θαηαξηίδεη εηήζην πξφγξακκα εηνηκφηεηαο ησλ Νκάδσλ Ραρείαο Δπέκβαζεο θαη 

δηαζέηεη θηλεηή κνλάδα ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επηηειηθφ επηρεηξεζηαθφ θέληξν. 

4.9 Δθηίκεζε & θαηαγξαθή δεκηώλ  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη πξνζηαζία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Ξεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ 

πεξεζηψλ θαη γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο πνπ είραλ θαη ηελ επζχλε θαηάζβεζήο ηνπο (ΘΑ12030/Φ109.1/1999). 

Αληίγξαθα ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ Γειηίσλ Γαζηθψλ ππξθαγηψλ ησλ αξκφδησλ Γαζηθψλ 
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πεξεζηψλ, πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φ.Ξ. 

ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηελ 

86064/1095/29-3-2000 εγθχθιην ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, απνζηέιινληαη θαη 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (έγγξαθν 4525/28-9-2005 ηεο ΓΓΞΞ). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΑΠ) ηνπ 

πνπξγείνπ πνδνκψλ Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Λ.1190/1981, ΦΔΘ 203/Α΄/1981 - Λ.2576/1998, 

ΦΔΘ 25/Α΄/1998). Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο 

έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ, Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη 

πνδνκψλ Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ  

Ρνλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

ζε θηίξηα απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ 

Ξεξηθέξεηα πξνο ηνλ πνπξγφ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, αθνχ πξνεγεζνχλ απηνςίεο 

πνπ δηελεξγνχληαη απφ Κεραληθνχο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (ΑΞ 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθχθιηνο ηνπ θππνπξγνχ πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ) 

4.10 Ξξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Πηα Δηδηθά Πρέδηα Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πξνζδηνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα.  

Ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κα ηηο θαηά ηφπνπο Δθνξίεο Βπδαληηλψλ θαη Θιαζηθψλ 

Αξραηνηήησλ (ΔΒΑ-ΔΞΘΑ) ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ. 

Πην Ξαξάξηεκα Ζ΄ δίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο Σψξνπο εληφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ απηψλ αλά Δθνξία Αξραηνηήησλ. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ θαζψο 

θαη δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε επηζθεπηψλ απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο 

ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ απφ επεξρφκελε Γαζηθή Ξπξθαγηά ξπζκίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

πεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ. 

5. Γηεζλείο & Ξεξηθεξεηαθνί Νξγαληζκνί, Γηκεξείο ζπκθσλίεο θαη λνκνζεζία 

ηεο Δ.Δ. 

5.3. Δθηίκεζε αλαγθώλ γηα δηεζλή βνήζεηα 

Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ γηα Γηεζλή βνήζεηα πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο 

ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, γίλεηαη απφ ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θαη δχλαηαη λα αθνξά πιηθά, κέζα 
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θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

5.4. Αίηεκα γηα παξνρή βνήζεηαο 

Ζ ΓΓΞΞ κέζσ ηνπ ΘΔΞΞ ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα δηεζλνχο βνήζεηαο θαη ηα δηαβηβάδεη ζε 

Γηεζλείο Νξγαληζκνχο ή άιιε ρψξα ζην πιαίζην δηκεξνχο/πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο.  

Ρα αηηήκαηα γηα δηεζλή βνήζεηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΞΞ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ 

αλαιπηηθά ην αηηνχκελν δπλακηθφ θαη κέζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν δξάζεο 

ηνπο.  

Ζ πξνζθεξφκελε βνήζεηα δηαβηβάδεηαη γηα απνδνρή ηεο ζηνλ θνξέα πνπ αηηήζεθε ηελ 

ζπλδξνκή. 

Ρν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο ρψξεο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα 

εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο θαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ/ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ θνξέα πνπ αηηήζεθε ηε 

ζπλδξνκή. 

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κεραληζκνχ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (Ξνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο) εθδφζεθαλ κε ην ΓΓ121/21-07-2009 έγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ 

(Ξαξάξηεκα ΠΡ΄). 
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ΚΔΟΝΠ IV. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΦΝΟΔΑ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ 

ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. Αλαγλώξηζε & Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγηάο θξίζηκσλ ππνδνκώλ 

Νη θξίζηκεο ππνδνκέο ζε θεληξηθφ επίπεδν είλαη: 

 Ρειεπηθνηλσλίεο 

 Θέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ (ΞΠ, ΔΙΑΠ, ΙΠ, 

ΔΘΔΞ, ΔΘΑΒ, ΓΔΖ ΑΔ, θιπ) 

 Θέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ηνπ ΓΔΠΚΖΔ ΑΔ. 

2. Αλαγλώξηζε & Ξξνζηαζία θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζε Θεληξηθφ επίπεδν 

3. Γηνηθεηηθή Κέξηκλα εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο Φνξείο ηνπο. 

4. Ππλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζε θεληξηθφ επίπεδν 
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ΚΔΟΝΠ V. ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ & ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΔΓΗΝ 

1. Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ζε ηαθηηθφ επίπεδν ζρεδηάδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Γ/λζεηο ηνπ Αξρεγείνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Αξρεγείνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη ηνπ ΔΘΑΒ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ 

εθδήισζε κηαο Γαζηθήο Ξπξθαγηάο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη δπλαηή ε εθπαίδεπζή ηνπο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

δηνξγαλψλνληαη κε κέξηκλα ηεο ΓΓΞΞ. 

2. Έιεγρνο Πρεδίνπ - Αζθήζεηο 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Πρεδίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Λ.3013/2002, Λ.3536/2007, Λ.3613/2007) θαη κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζην Δγρεηξίδην Πρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηεο Α 

1299/2003 «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ» ην νπνίν απεζηάιε ζε φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο 

Φνξείο απφ ηε ΓΓΞΞ κε ην ππ.αξ. 1764/12-03-2009 έγγξαθφ ηεο. 

3. Αλαζεώξεζε & Δπηθαηξνπνίεζε Πρεδίνπ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο & επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ αλαθέξεηαη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην Πρέδην 

θαη γίλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

Πρέδην Γ/λζεσλ ηνπ Φνξέα Πρεδίαζεο ή άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφο 

ζπλεξγάδεηαη 

 ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

 λέεο ζεζκηθέο εζληθέο, θνηλνηηθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο, 

 λέα αλάιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκήζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην, 

 απνηηκήζεηο αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Πρεδίνπ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πρεδίνπ ή 

ηελ ηδέα επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη 

είλαη: 

 Πηνηρεία επηθνηλσλίαο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Πρεδίαζεο 

 Κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πρέδην 

 Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ 

 Πηνηρεία δεκηνπξγεζέλησλ λέσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη άιισλ) 
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ΚΔΟΝΠ VI. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

Πχκθσλα κε ηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ. 10, νη πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εηδηθψλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο κε ηηο 

Έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηνπο ινηπνχο Φνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 7 ηνπ Λ.2612/1998 κεηαθέξνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ 

Ξνιίηε ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Φνξέσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ. 

Νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ 

Κε ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο 

ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ινγαξηαζκνχ 

Ξξψησλ Θνηλσληθψλ Βνεζεηψλ ησλ νηθείσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Φ220 ΘΑΔ 2739) (Λ.Γ. 57/1973, ΦΔΘ 149/Α΄/1973 – ΘΑ 2673 Ξ2/νηθ.2673/29-8-

2001, ΦΔΘ 1185/Β΄/2001). Πε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα 

ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο πνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΑΠ) ηνπ 

πνπξγείνπ πνδνκψλ Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ4 (Λ.1190/1981, ΦΔΘ 203/Α΄/1981 - Λ.2576/1998, 

ΦΔΘ 25/Α΄/1998). Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο 

έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. 

                                                      
4 Αληί ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

Ξαξάξηεκα Α: Νξηζκνί & ζπληνκνγξαθίεο 

Ξαξάξηεκα Β: Αλάιπζε Θηλδύλνπ 

Ρν Ξ.Γ. 575/1980 "Ξεξί θεξχμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρψλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ σο επηθηλδχλσλ" (ΦΔΘ 157, ηεπρ A) 

Ξαξάξηεκα Γ: Γηαγξάκκαηα Ονήο 

ΓΟ0: Έγθαηξε Ξξνεηδνπνίεζε (Θαζεκεξηλή Απνζηνιή ΣΞΘΞ & Ηδηαίηεξν 

Ξξνεηδνπνηεηηθφ Πήκα ιφγσ πςεινχ (4) θαη πνιχ πςεινχ (5) θηλδχλνπ 

ΓΟ1: Αλαγγειία – Αξρηθή Δηδνπνίεζε  

ΓΟ2α: Θηλεηνπνίεζε θνξέσλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ην νπνίν 

απνηειεί επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

ΓΟ2β: Θηλεηνπνίεζε θνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο) 

Ξαξάξηεκα Γ: Οόινη, Αξκνδηόηεηεο & Γξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζε ζηξαηεγηθό, επηρεηξεζηαθό θαη ηαθηηθό 

επίπεδν 

 Ξξνζζήθε Γ1: Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

 Ξξνζζήθε Γ2: Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα 

 Ξξνζζήθε Γ3: Διιεληθή Αζηπλνκία 

 Ξξνζζήθε Γ4: Ιηκεληθφ Πψκα 

 Ξξνζζήθε Γ5: πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο, θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο5- Γεληθή 

Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο 

 Ξξνζζήθε Γ6: πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  

 Ξξνζζήθε Γ7: πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

 Ξξνζζήθε Γ8:  

o Γ8Α: ΓΔΖ Α.Δ 

o Γ8Β: ΓΔΠΚΖΔ 

 Ξξνζζήθε Γ9: Ξεξηθέξεηεο  

                                                      
5 Αληί ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Ξξνζηαζίαο 

Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζην ΞΔΘΑ) 



Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ εμαηηίαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε / Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο / Γηεχζπλζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 
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 Ξξνζζήθε Γ10: Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

 Ξξνζζήθε Γ11: Γήκνη- Θνηλφηεηεο 

Ξαξάξηεκα Δ: Ξξόηππν θαη νδεγίεο γηα ζρέδηα επνπηεπόκελσλ Φνξέσλ, 

Ξεξηθεξεηώλ θαη Λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ 

Ξαξάξηεκα ΠΡ: πνζηεξηθηηθό ιηθό 

Ξξνζζήθε ΠΡ1: Γηνηθεηηθά Έγγξαθα & Λνκνζεζία 

Ξξνζζήθε ΠΡ2: Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεσλ 

Ξαξάξηεκα Ε: Ξίλαθαο Γηαλνκήο 

Ξαξάξηεκα Ζ: Ξπξνπξνζηαζία Αξραηνινγηθώλ Σώξσλ 

 



Παράρηημα Α  
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.1/Ιούνιος 2010 

 

  

Παράρηημα Α. Οριζμοί & ζσνηομογραθίες 

 ΓΓΠΠ: Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΓΓ/Γ: Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΔΔΘΑ: Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

 ΓΔΗ ΑΔ: Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Αλώλπκε Δηαηξεία 

 ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ: Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 ΓΔΚΔ: Γ/λζε Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγωλ 

 ΓΔΣΔ: Γ/λζε Διέγρνπ Σπληήξεζεο Έξγωλ 

 ΓΑΓ: Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε 

 ΓΠΑ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΚΔ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Διιάδαο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΜ-Θ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΝ: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Νεζηώλ (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΓΠΠ-Η: Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ (ΓΔΗ Α.Δ) 

 ΔΒΑ-ΔΠΚΑ: Δθνξίεο Βπδαληηλώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ 

 ΔΘΚΔΠΙΦ: Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ (ΓΔΔΘΑ) 

 ΔΚΑΒ: Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 

 ΔΚΔΠΥ: Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ Υγείαο 

 ΔΚΔΤΑ: Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο & Αζθάιεηαο 

 ΔΚΚΑ: Δζληθό Κέληξν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο  

 ΔΓΛΔΣ: Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ  Σπζηήκαηνο (ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ) 

 ΚΔΔ: Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ) 

 ΚΔΠΠ: Κέληξν Δπηρεηξήζεωλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΚΣΟΠΠ: Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 ΟΤΑ: Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 ΠΣ: Ππξνζβεζηηθό Σώκα 

 ΣΝΟ: Σπληνληζηηθό Ννκαξρηαθό Όξγαλν 

 ΣΠΔΚ: Σπληνληζηηθό Πεξηθεξεηαθό Κέληξν (Π.Σ) 

 ΣΤΟ: Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν 

 ΥΠΔΣ: Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ 

 ΥΥΚΑ: Υπ. Υγείαο & Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο 



 



Παράρηημα B 
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.1/Ιούνιος 2010 

 
 
Ανάλσζη Κινδύνοσ 

Τν ΠΔ 575/1980 "Πεξί θεξύμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρώλ δαζώλ θαη 

δαζηθώλ εθηάζεσλ σο επηθηλδύλσλ" (ΦΕΚ 157, ηεπρ A). 

Με βάζε ηα άξζξα 23 & 25 ηνπ Ν. 998/79 πξνθύπηεη ε ππνρξέσζε (γηα ηνπο Φνξείο, πνπ 

αλαθέξνληαη γηα δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ) αλάπηπμεο κεραληζκνύ θαη ππνρξεσηηθήο ιήςεο 

κέηξσλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εθδεισζνύλ από 1εο Μαΐνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ. Η πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη σο 

αληηππξηθή πεξίνδνο (αξζ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).  

 

 



 





 



Παράρηημα Γ 
ηοσ Γενικού τεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.1/Ιούνιος 2010 

 
 

Παράρηημα Γ: Διαγράμμαηα Ροής 

ΔΡ0: Έγκαιπη Πποειδοποίηζη (Καθημεπινή Αποζηολή ΧΠΚΠ & Ιδιαίηεπο 

Πποειδοποιηηικό ήμα λόγυ ςτηλού (4) και πολύ ςτηλού (5) κινδύνος 

ΔΡ1: Αναγγελία – Απσική Ειδοποίηζη  

ΔΡ2α: Κινηηοποίηζη θοπέυν ππορ ςποζηήπιξη ηος έπγος ηηρ καηαζηολήρ ηο οποίο 

αποηελεί εςθύνη ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ. 

ΔΡ2β: Κινηηοποίηζη θοπέυν για ηη διασείπιζη ηυν ζςνεπειών από δαζικέρ 

πςπκαγιέρ (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ βπασείαρ αποκαηάζηαζηρ). 

 

 



 



Γενικό τέδιο Γαζικών Πσρκαγιών _Δκδ. 1/ Ηούνιος 2010                             ΓΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηζη 

 

 
Ηδιαίηερο Προειδοποιηηικό ήμα 

ΓΓΠΠ/ΚΔΠΠ 

Π.: 
 199 ΔΘΤΠ/ΘΔΓ 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ: 
 

ΔΙ.Α./Δ.Θ.Δ.Σ.Α 

Ι../ΘΔΛΣΡΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ  

ΤΠ. ΔΘΛΗΘΖ ΑΚ.: 
 ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΠΗΥ 
 ΓΔΑ/ΘΔΠΗΥ 
 ΓΔ/ΘΔΠΗΥ 
 ΓΔΛ/ΘΔΠΗΥ 
 ΔΚΤ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΘΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΘΑΣΑ ΣΟΠΟΤ 
ΣΡΑΣΗΩΣΗΘΔ 
ΚΟΛΑΓΔ ΘΑΗ 
ΚΔΗΕΟΛΔ 
ΥΖΚΑΣΗΚΟΗ 

Γ/ΛΖ ΠΟΙΗΣΗΘΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

 

Λ.Α. 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π.Π 

ΓΖΚΟΗ/ΘΟΗΛΟΣΖΣΔ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π.Π 

 

ΤΠ. ΤΓΔΗΑ & Θ. Α.: 
 Δ.Θ.Α.Β. 
 Δ.Θ.ΔΠ.Τ. 

ΓΔΚΖΔ/ΔΘΔΔ 

ΓΔΖ/ΓΔΛ. ΓΛΖ 
ΑΛΘΡ.ΠΟΡΩΛ & ΟΡΓ. 

Για λόγοσς άμεζης ενημέρωζης ηων 
οικείων ΟΣΑ Α΄ βαθμού ηο ιδιαίηερο 
προειδοποιηηικό ζήμα δύναηαι να ηοσς 
αποζηέλλεηαι και μέζω ηων Γραθείων 
Πολιηικής Προζηαζίας ηων Λ.Α μεηά 
από ζτεηική ζσνεννόηζη. 

ΓΡ0: ΔΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗ (ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ & 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΤ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Γενικό τέδιο Γαζικών Πσρκαγιών _Δκδ. 1/ Ιούνιος 2010                  ΓΡ1: Αναγγελία -Αρτική Διδοποίηζη 

 
 

ΠΔΚ 
 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΑ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΟΙΚΔΙΟ ΓΗΜΟ / 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
Γ/νζη Πολιηικής 
Προζηαζίας  

 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ
  

199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ 
 

ΣΟΠΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΔΚΑΒ 

ΛΟΙΠΟΤ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΓΔΗ, 
ΓΔΜΗΔ  κλπ) 

ΝΟΜΑΡΥΙΑ  
Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας 
 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ Π.Τ. 
ΝΟΜΟΤ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑ 
Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας 
 

ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΜΟΝΟ Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ  ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 
Λ..) Ή ΤΝΓΡΟΜΗ 
 

 
ΚΔΠΙΥ/Λ 

ΔΡ1: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ 

 
  
 
 
 
 
 
 



 



Γενικό τέδιο Γαζικών Πσρκαγιών _Δκδ. 1/ Ιούνιος  2010                                                                                                ΓΡ2α: Κινηηοποίηζη -Δπέμβαζη 

 
 

 

ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΟ 
 Π.Τ. 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
Γ/νζη Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΟΣΑ Α΄ 
Γραθείο 
Πολιηικής 
Προζηαζίας 
/Γραθείο 
Κοινόηηηας 

       
      ΠΔΚ ΝΟΜΑΡΥΙΑ 

Γραθείο 
Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ 

ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 
ΓΔΔΘΑ/ ΔΘΚΔΠΙΥ 
ΓΔ/ΚΔΠΙΥ 
ΓΔΝ/ΚΔΠΙΥ 
ΓΔΑ/ΚΔΠΙΥ 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ 

ΔΛ.Α. 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 
ΓΝΗ ΝΟΜΟΤ 

ΔΚΔΠΤ 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ 
ΟΜΑΓΔ 

ΓΔΗ 
ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΚΑΒ 

ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ 
ΑΡΥΗ 

 (Μόνο ζε περιπηώζεις 
ηοπικής αρμοδιόηηηας 

Λ.) ή ζσνδρομής 

Λ/ΚΔΠΙΥ 

ΓΔΜΗΔ 
ΚΔΝΣΡΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 ΔΡ2α: ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑΣΟΛΗ 



 



Γενικό τέδιο Δαζικών Πσρκαγιών _Εκδ. 1/ Ιούνιος 2010                                                                                                 ΔΡ2β: Κινηηοποίηζη -Επέμβαζη 

 
 

 

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
Δ/νζη Πολιηικής 
Προζηαζίας 

ΟΣΑ Α΄ 
Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας 
/Γραθείο 
Κοινόηηηας 

 

ΝΟΜΑΡΥΙΕ 
Γραθείο Πολιηικής 
Προζηαζίας ΝΟ 

ΣΟ 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ 
ΟΜΑΔΕ 

ΚΕΝΣΡΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 
 Π. 
 ΕΛ.Α 
 Λ. 
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ 

 ΓΕ/ΚΕΠΙΥ 
 ΓΕΝ/ΚΕΠΙΥ 
 ΓΕΑ/ΚΕΠΙΥ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΦΟΡΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ (ΔΕΗ, 
ΔΕΜΗΕ, κλπ) 
 

 ΔΡ2β: ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ 



 



 Παράρηημα Δ 
ηοσ Γενικού τεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.1/Ιούνιος 2010 

 
 

Ρόλοι, Αρμοδιόηηηες & Δράζεις ηων επιτειρηζιακά εμπλεκόμενων θορέων 

ζε ζηραηηγικό, επιτειρηζιακό και ηακηικό επίπεδο 

Περιετόμενα Παραρηήμαηος Δ 

 Πποζθήκη Γ1: Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Πποζθήκη Γ2: Πςποζβεζηικό Σώμα 

 Πποζθήκη Γ3: Δλληνική Αζηςνομία 

 Πποζθήκη Γ4: Λιμενικό Σώμα 

 Πποζθήκη Γ5: Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ, και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ1- 

Γενική Γ/νζη Ανάπηςξηρ και Πποζηαζίαρ Γαζών και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ 

 Πποζθήκη Γ6: Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ  

 Πποζθήκη Γ7: Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ  

 Πποζθήκη Γ8: Γ8Α: ΓΔΗ Α.Δ 

Γ8Β: ΓΔΣΜΗΔ 

 Πποζθήκη Γ9: Πεπιθέπειερ  

 Πποζθήκη Γ10: Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ 

 Πποζθήκη Γ11: Γήμοι- Κοινόηηηερ 

 

 

 

                                                 
1 Ανηί ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων (ςπαγωγή ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ και 

Πποζηαζίαρ Γαζών και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ ζηο ΥΠΔΚΑ) 



 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ                                           Πξνζζήθε Γ1: ΓΓΠΠ 

1 

Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

 Απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο γηα εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο ζε δάζε ιόγσ θηλδύλνπ ππξθαγηάο κεηά από πξόηαζε ηνπ 

ΚΣΟΠΠ 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Απόθαζε έληαμεο εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο (Ν. 3013/02 αξζ.6, Ν. 

3613/07 αξζ.18) 

 Σύγθιεζε ΚΣΟΠΠ (Ν. 3013/02 αξζ.5) 

 Σπληνλίδεη θαη θαηεπζύλεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα 

(Ν. 3013/02 αξζ.8) 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΚΣΟΠΠ) 

Σπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ ή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζπληνληζκό ηεο 

Γηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο ζε θαηαζηάζεηο γεληθώλ, πεξηθεξεηαθώλ ή ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο ππξθαγηώλ. 

Α4. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Σπγθεληξώλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο γηα ην Σρεδηαζκό Αληηκεηώπηζεο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ηνπ Δηήζηνπ Δζληθνύ Σρεδηαζκνύ ζην ΚΣΟΠΠ 

(ΠΓ. 151/2004, αξζ.13). 

 Έθδνζε εγθπθιίνπ κε ζπληνληζηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ θνξέσλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (Ν.3013/2002 αξζ. 6, ΚΥΑ 12030Φ.1/1999) 

(Παξάξηεκα ΣΤ). 

 Έθδνζε ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ηε ζύζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε ζθνπό ηελ έθδνζε 

εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη έθδνζή ηνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ 

νξίδεηαη από ηελ αλσηέξσ απόθαζε (ΥΑ 1299/2003) (Παξάξηεκα ΣΤ – Γειηίν Έθδνζεο 

Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο). Γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

θνξέσλ, ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠΠ κε επζύλε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

 Έθδνζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο κέζσ εληύπσλ θαη 

δηαθεκηζηηθώλ spots (Ν.3013/2002, αξζ. 6) (Παξάξηεκα ΣΤ - νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο). 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο κεραληζκνύο δηεζλνύο ζπλδξνκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαζηξνθώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (Ν.3013/2002, αξζ. 6, ΠΓ. 151/2004 αξζ. 17). 
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 Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαθέινπ θαηαζηξνθήο γηα θάζε 

γεληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθή. 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο  

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο 

(ΠΣ, ΛΣ, ΔΛΑΣ, ΔΚΑΒ, ΓΔΔΘΑ θιπ) (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηηο Γηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο 

ρώξαο, ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΤΑ Α΄ 

βαζκνύ θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο νξγαληθέο κνλάδεο απηώλ  (ΠΓ 

151/2004, αξζ. 6, ΥΑ 770/1999 «Καλνληζκόο νξγάλσζεο & ιεηηνπξγίαο ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ 

ΦΔΚ485Β΄ παξ. 18).  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ άιισλ ρσξώλ (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Δμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο Κηλεηώλ Κέληξσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 

 Απνζηνιή ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, κέζσ Fax, ζηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο. 

 Δμαζθάιηζε ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε 24σξε ιεηηνπξγία (ΠΓ 151/2004, αξζ. 6). 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Απόθαζε γηα δηάζεζε έθηαθησλ εληζρύζεσλ ζηνπο ΟΤΑ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν. 3013/02, αξζ.8). 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθηίκεζε αλάγθεο ζύγθιεζεο ΚΣΟΠΠ.  

 Απόθαζε θήξπμεο θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σε πεξίπησζε ηνπηθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή ηνλ 

νηθείν Ννκάξρε γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο (Ν. 3013/02, αξζ. 8). 

 Δηζήγεζε ζηνλ Υπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα δηάζεζε έθηαθησλ εληζρύζεσλ ζηνπο 

ΟΤΑ (Ν. 3013/02, αξζ.8). 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΚΣΟΠΠ) 

Σπγθαιείηαη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Υπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθόζνλ ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα επηθείκελε θαηαζηξνθή, 

ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθέο θαη εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζύγθιεζή ηνπ κε ζθνπό ην ζπληνληζκό ηεο 

Γηνίθεζεο ζηε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ  

Α4. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Απνζηνιή ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ, ζύκθσλα κε ην Φάξηε 

Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο (ΦΠΚΠ), ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ 

πςειή (θαηεγνξία κε αξηζκό 4) έσο εμαηξεηηθά πςειή (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, θαηεγνξία κε 

αξηζκό 5) κε απνδέθηεο ηηο Γ/λζεηο Π.Π ησλ Πεξ/ξεηώλ θαη ηα Γξαθεία Π.Π ησλ Ν.Α. πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηέο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ 

θηλδύλνπ (Ν.3013/2002, αξζ.2). 

 Έθδνζε θαηά ηελ θξίζε ηεο πξνεηδνπνηεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ κε θαηάιιειεο νδεγίεο γηα 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη πνιύ πςειόο ή εμαηξεηηθά πςειόο 

θίλδπλνο ζύκθσλα κε ην ΦΠΚΠ κε ζηόρν ηελ απνθπγή ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ακέιεηα. 

 Απόθαζε θήξπμεο θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο όηαλ απηό επηβάιιεηαη 

(Ν.3013/2002, αξζ.2,8). 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο 

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

(ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) 

 Απνζηνιή ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθηηκάηαη πνιύ 

πςειόο (4) θαη εμαηξεηηθά πςειόο θηλδύλνο (5) ζύκθσλα κε ην Φάξηε Πξόβιεςεο 
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Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο πξνο ηηο Γηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη 

ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο.  

 Δπηθνηλσλία θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην επίπεδν εηνηκόηεηαο 

ησλ θνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αζθνύλ αξκνδηόηεηα εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξίσλ ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε Απμεκέλεο Δηνηκόηεηαο 

(ΠΓ151/04 αξ 6). 

 Απνζηνιή πξνεηδνπνηεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ κέζσ δειηίσλ ηύπνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνύ ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη πνιύ πςειόο (4) ή εμαηξεηηθά πςειόο (5) 

θίλδπλνο ζύκθσλα κε ην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο (ΠΓ151/04, αξζ. 

4,6). 

 Δηζήγεζε ιήςεο κέηξσλ εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΠΓ151/04, αξζ. 8). 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Επέμβαζη 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

 Σπγθαιεί ην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηώζεηο 

γεληθώλ θαζώο θαη ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθώλ ή ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο 

θαηαζηξνθώλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηαζηξνθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ (Ν.3013/2002, αξζ.5 παξ. γ, δ ). 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκό ηεο θαηαζηξνθήο σο γεληθήο κεηά από πξόηαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002, αξζ.8, παξ.1). 

 Απνθαζίδεη, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε 

θαηάζηαζε θηλεηνπνίεζεο  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηε ζπγθξόηεζε κνλάδσλ άκεζεο 

επέκβαζεο θαη θιηκαθίσλ εηδηθώλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο θαηαζηξνθήο (Ν.3013/2002, αξζ.15, παξ.3). 

Α2. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθδίδεη απόθαζε κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ηηο θαηαζηξνθέο σο πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο κηθξήο θαη κεγάιεο έληαζεο θαη εθδίδεη ηελ αληίζηνηρε απόθαζε θήξπμεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα  ή 

ηνπ Ννκάξρε. Σε πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκόδην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή ηνλ νηθείν Ννκάξρε γηα 

ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (Ν 3013/02, αξ. 8). 

 Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην ραξαθηεξηζκό θαηαζηξνθήο σο 

γεληθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απόθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο (Ν.3013/2002, αξζ.8). 

 Σπληνλίδεη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάζεζε κέζσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ θαηεπζύλεηαη από ην ΠΣ θαη ηε δηάζεζε 

κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηέο 

(Ν.3013/02, αξζ.8). 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθώλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ 

θαζ’ ππέξβαζε ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ (Ν.3013/02, αξζ.8) ζε θαηάζηαζε 

θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εθόζνλ ηνύην θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. 

 Δθδίδεη απόθαζε γηα ηελ έληαμε πνιηηώλ κε εηδηθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία θαζώο θαη 

πάζεο θύζεσο κέζσλ κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο ζηηο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε 

πεξηπηώζεηο γεληθώλ θαηαζηξνθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ κεγάιεο έληαζεο ή 

θαηαζηξνθώλ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα θαζώο θαη ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο  

έθηαθηεο αλάγθεο ή εμνπζηνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα (Ν.3013/02 

αξζ.3). 
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 Λακβάλεη απνθάζεηο ζπληνληζκνύ ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη από άιιεο ρώξεο 

(Ν.3013/02, αξζ.6,8 θαη Ν.3536/07 αξζ.27). 

 Λακβάλεη ηελ απόθαζε (ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002) γηα ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 Ν. 3613/2007, ε νπνία εθηειείηαη 

από ην Ννκάξρε ή ην Γήκαξρν. 

 Σπγθαιεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

 Σπληνλίδεη ηελ πξνζθεξόκελε βνήζεηαο από  άιιεο ρώξεο (Ν.3013/02 αξζ.6,8, 

Ν.3536/07, αξζ.27) 

Α3. Κενηπικό Σςνηονιζηικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπληνληζκόο δηάζεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ ζε γεληθή, πεξηθεξεηαθή ή 

ηνπηθή κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθή (Ν.3013/02 αξζ.5). 

 Παξνρή νδεγηώλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ 

(Ν.3013/02 αξζ.5). 

Β. Επισειπηζιακό επίπεδο 

Β1. Κένηπο Επισειπήζεων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπγθέληξσζε, αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ & Δλεκέξσζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΠΓ 151/04 αξ7,15). 

 Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε 

γηα ηα ελ εμειίμεη επεηζόδηα δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Γηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

πξνο ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζε πιηθά θαη κέζα Φνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

ηα νπνία ππνβάιινληαη από ην  ΠΣ δηα ηνπ 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο (Ν.3536/2007, αξζ. 27). 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζε πιηθά θαη κέζα Φνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θαηαζηξνθήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Γηαρεηξίδεηαη αηηήκαηα δηεζλνύο ζπλδξνκήο πνπ ππνβάιινληαη από ην Ππξνζβεζηηθό 

Σώκα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα. 

 Γηαζύλδεζε κε ηα Κηλεηά Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ΠΠ θαη ηα αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθά 

θέληξα ζε θεληξηθό, πεξηθεξεηαθό θαη λνκαξρηαθό επίπεδν (ΠΓ 151/04, αξζ. 6). 

 Δηζήγεζε ιήςεο κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΠΓ 151/04, αξζ 8). 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

 Η θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ 

αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ (δηακνλή – δηαηξνθή). 
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Πςποζβεζηικό Σώμα 

 Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) 

εθόζνλ ζπγθιεζεί. 

Α2. Πςποζβεζηικό Σώμα (Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 

Α2α. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

 Οξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηε 

δαζνππξόζβεζε θνξέσλ ζηελ νπνία πξνεδξεύεη ν εθάζηνηε πνιηηηθόο πξντζηάκελνο 

(Τπνπξγόο θιπ) θαη ζηελ νπνία ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε 

ηεο εξρόκελεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ε δέζκεπζε ησλ απνθάζεσλ ηζρύεη 

από ηελ επηθύξσζή ηνπο από ηα αξκόδηα Γεληθά Δπηηειεία (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, 

αξζ.2). 

 Σξνπνπνίεζε, αλαβάζκηζε ή έθδνζε λέσλ ππξνζβεζηηθώλ θαλνληζκώλ θαη δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ εάλ απηό απαηηείηαη (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999, αξζ.3). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθό επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ΤΔΘΑ θαη ηα αξκόδηα επηηειεία γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ απαηηήζεσλ ζε ελαέξηα θαη επίγεηα κέζα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ 

δαζνππξόζβεζεο (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.3). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο 

γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηε ζύληαμε ηνπηθώλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ γηα ηελ άκεζε 

αλαγγειία (νξγάλσζε ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο) θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/199, αξζ.3). 

Α2β. Σςμβούλιο Δπιηελικού Σσεδιαζμού 

ρεδηάδεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηώλ (Ν.3511/2006, αξζ.7, 

ΦΔΚ 258 Α΄). 
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Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ (Πςποζβεζηικού Σώμαηορ) 

 Δμαζθάιηζε ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πληνληζηηθνύ Κέληξνπ 

Γαζνππξόζβεζεο (ΚΔΓ.) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, όπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Απόθαζε Αξρεγνύ Π..20367 νηθ.Φ.109.1/2007 (ΦΔΚ 695 Β΄). 

 Γηαζπνξά ησλ ελαέξησλ κέζσλ ζε Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξόκηα. 

 Πξνγξακκαηηζκόο ησλ ελαέξησλ επηηεξήζεσλ 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ 

 Οη θαηά ηόπνπο Γηνηθήζεηο Ννκώλ ΠΤ, κε βάζε ηηο εγθύθιηεο δηαηαγέο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ 

Π πξνρσξνύλ κέρξη ηέινπο Μαξηίνπ θάζε έηνπο ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

ηνπο ρεδίσλ ηνπο (ρέδηα Δπέκβαζεο) γηα ηελ άκεζε αλαγγειία θαη θαηαζηνιή ησλ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Σα ζρέδηα απηά ηα θνηλνπνηνύλ ζηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ νηθείσλ Ν.Α. θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπο κε ζθνπό 

απηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελαξκόληζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ ηνπο (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999 αξζ.3, ΤΑ 1299/2003 θεθ. 5, ζει. 5822). 

 Θέηνπλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, ην κεραληζκό 

ππξνπξνζηαζίαο έηζη ώζηε λα θαζίζηαηαη ηθαλόο γηα άκεζε επέκβαζε (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 Δμαζθαιίδνπλ ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο Φνξείο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηνπ απηνύ δηνηθεηηθνύ επηπέδνπ (Γ/λεηο ΠΠ Πεξ/ξεηώλ, Γξαθεία ΠΠ Ν.Α., Αζηπλνκηθέο 

Γ/λεηο Ννκώλ θαη Σκήκαηα απηώλ, ΔΚΑΒ θιπ) πνπ εκπιέθνληαη ζηε δαζνππξόζβεζε (ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 Οξγαλώλνπλ ζύζηεκα αλαγγειίαο ππαίζξησλ ππξθαγηώλ κε ηε ζηειέρσζε ησλ αλαγθαίσλ 

παξαηεξεηεξίσλ – ππξνθπιαθίσλ θαη θαηάιιειε δηαζπνξά ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

ελαέξησλ κέζσλ ηεο Τπεξεζίαο (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.3, παξ. 2). 

 Λακβάλνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξνπ 23 έσο 37 πιελ ηνπ 35 

ηνπ Ν.998/1979, κέηξα (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηέρνπλ κε ππξνζβεζηηθό πξνζσπηθό ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ 

πεξηπόισλ (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηνρή ζηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα θαη ζηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα 

(Ν.3013/2002, αξζ.12,13). 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

Σν Π θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ζέηεη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, εληζρύεη θαη αλακνξθώλεη, 

θαηά ηόπνπο, ην κεραληζκό ππξνπξνζηαζίαο (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3 παξ 2). 

 Δμαζθαιίδεη ζε 24σξε βάζε επηθνηλσλία κε ηηο άιινπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δαζνππξόζβεζε (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3 παξ.2). 

 Ο βαζκόο εηνηκόηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ πξνζαξκόδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

εκεξήζηνπ δειηίνπ πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν 

ζρεδηαζκό (ΚΤΑ12030Φ.109.1/1999, αξζ.3, παξ.6). 

 Σν Αξρεγείν ηνπ Π εθδίδεη δηαηαγή πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηε ιήςε 

πξόζζεησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηηο εκέξεο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο όπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη θαη έρνπλ θαζνξηζηεί ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα. 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π εγθξίλεη ηε κεηαζηάζκεπζε ησλ κηζζσκέλσλ ελαεξίσλ κέζσλ αλάινγα κε 

ηνλ πξνβιεπόκελν δείθηε επηθηλδπλόηεηαο (Απνθ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ. 19). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ 

 Καζνξίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αηηνύκελσλ πεξηπνιηώλ ελαέξηαο επηηήξεζεο πνπ 

πξνηείλνληαη από ηηο Πεξ/θέο Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ κε βάζε ηε γεληθόηεξε 

εθηίκεζε θαη ην δείθηε επηθηλδπλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ 

ππξθαγηάο  γηα θάζε πεξηνρή (Απ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.19 παξ.10). 

 Καηόπηλ εληνιήο ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Π ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαζηάζκεπζε ησλ 

κηζζσκέλσλ ελαεξίσλ κέζσλ αλάινγα κε ηνλ δείθηε επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ επόκελε κέξα 

(Απ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.16 παξ.4, αξζ.19 παξ.12). 

 Ο Αμησκαηηθόο Δπηρεηξήζεσλ ελεκεξώλεη ηνλ πξντζηάκελν ΚΔΓ γηα ηελ άξζε θαη εθαξκνγή 

δεύηεξνπ ζηαδίνπ επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν δείθηε 

επηθηλδπλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο  γηα θάζε 

πεξηνρή (Απ. 20367Φ.109.1/2007). 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ 

Οη θαηά ηόπνπο ΠΤ ζέηνπλ ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, εληζρύνπλ θαη αλακνξθώλνπλ ην 

κεραληζκό ππξνπξνζηαζίαο βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Π.. (ΚΤΑ 12030Φ.109.1./1999, αξζ.3). 
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 Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Πςποζβεζηικό Σώμα 

Α2α. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π ελεκεξώλεηαη από ην Γηνηθεηή ηνπ 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ θαη δίλεη εληνιή 

απνγείσζεο γηα ηα ελαέξηα κέζα ηεο ρώξαο γηα δαζνππξόζβεζε (Απόθ. 20367Φ.109.1/2007 

αξζ. 18). 

 Ο Αξρεγόο ηνπ Π ζπγθαιεί ην πκβνύιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ πνπ κεηαμύ άιισλ παξέρεη 

θαηεπζύλζεηο επηρεηξεζηαθήο ηαθηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαη ζνβαξώλ 

ζπκβάλησλ (Ν. 3511/2006, αξζ.7, ΦΔΚ 258 Α’)  

Α2β. Σςμβούλιο Γιασείπιζηρ Κπίζεων 

πγθαιείηαη από ηνλ Αξρεγό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζε έθηαθηα θαη ζνβαξά ζπκβάληα 

γηα ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή πνπ επηβάιιεηαη λα 

αθνινπζήζνπλ νη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο (Ν.3511/2006, αξζ. 7, ΦΔΚ 258 η. Α΄). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. 199 ΣΔΚΥΠΣ/ΣΚΔΓ 

 Έρεη ηελ επζύλε δηαρείξηζεο θαη απνζηνιήο ησλ δηαηηζέκελσλ εζληθώλ θαη κηζζσκέλσλ 

ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαηάζβεζε (Απνθ. 

20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Καζνξίδεη ηε δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ γηα ηελ απνζηνιή κεηαθνξά πεδνπόξσλ ηκεκάησλ 

ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο (Απνθ. 20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζε ηεο εγεζίαο ηνπ Π (αξζ. 18, 

Απνθ. 20367Φ.109.1/2007). 

 Μεηά από έγθξηζε ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Π δίλεηαη εληνιή γηα κεηαθίλεζε ησλ ελαέξησλ κέζσλ 

όηαλ κεηέρνπλ ζε επηρείξεζε θαηάζβεζεο κέρξη ην ηειεπηαίν θσο ηεο εκέξαο (Απνθ. 

20367Φ.109.1/2007, αξζ.18). 

 Δλεκεξώλεη ηα ΜΜΔ γηα ηα ζνβαξά ζπκβάληα πνπ εθδειώλνληαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

(Απνθ. 34542Φ.109.1/1996, αξζ.1). 

 Γηαβηβάδεη ακέζσο ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ΠΤ ηηο θιήζεηο απ’ όιε ηελ επηθξάηεηα γηα 

ηνπηθά ζπκβάληα πξνο αληηκεηώπηζή ηνπο (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996, αξζ.1). 

 πληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 

εγεζίαο ηνπ ώκαηνο, γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο πνπ εθδειώλνληαη ζε όιε ηελ 
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επηθξάηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

Π.Τ. (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996). 

 Έρεη ηνλ επηρεηξεζηαθό έιεγρν γηα ηα ζπκβάληα πνπ εθδειώλνληαη ζηνλ ηνκέα επζύλεο ησλ 

Γηνηθήζεσλ Π.Τ. Αζήλαο θαη Πεηξαηά. (Απνθ. 34542Φ.109.1/1996). 

 Δλεκεξώλεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο (Απνθ. 

34542Φ.109.1/1996). 

 Γηαηππώλεη αίηεκα πξνο ηελ Γ.Γ.Π.Π. γηα δηεζλή ζπλδξνκή. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Πςποζβεζηική Υπηπεζία ή Κλιμάκιο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Σν Π δηαζέηνληαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν κεραληζκό επηηήξεζεο θαη κεραληζκό 

ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ (θέληξα) από άιινπο θνξείο θαη απινύο πνιίηεο ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ ζην ύπαηζξν. ηε ζπλέρεηα 

επηβεβαηώλεη απηέο κε ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ πιεζηέζηεξσλ δηαζέζηκσλ ππξνζβεζηηθώλ 

δπλάκεσλ ζύκθσλα κε ηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπ ρέδηα θαη πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο 

(ΚΤΑ 12030Φ.109.1./1999, αξζ.1 θαη 3):  

 Άκεζε αλαρώξεζε ηνπ επηθεθαιήο  ησλ Ππξ/θώλ Γπλάκεσλ γηα ην ρώξν ηνπ 

ζπκβάληνο. 

 Δλεκέξσζε ηεο ακέζσο πξντζηάκελεο ΠΤ, ηνπ ΠΔΚ θαη ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. 

Η Π.Τ ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ηελ αξκόδηα αζηπλνκηθή αξρή, ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλόηεηα, 

ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ην ηνπηθό παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ, ηελ 

ηνπηθή κνλάδα πγείαο (Κέληξν Τγείαο θ.α.) ην αξκόδην ηνπηθό παξάξηεκα ηεο ΓΔΗ, θαη 

εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηελ αξκόδηα ηνπηθή αξραηνινγηθή 

ππεξεζία, θαηαζθελώζεηο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ζηα ηνπηθά επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ηεο Π.Τ. 

2ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Κινηηοποίηζη δςνάμεων 

- Απσική Δκηίμηζη Καηάζηαζηρ 

Σν ζηάδην απηό ζπλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή δπλάκεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζην 

ρώξν ηεο ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηεο θαη αξρηθή 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο από ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό κε ζθνπό ηελ απαηηνύκελε 

θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εκπινθή άιισλ 

θνξέσλ. 
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3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ επηιέγεη ην ζρέδην δξάζεσο ην νπνίν 

θαη πινπνηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε δπλάκεσλ θαηεπζύλνληαο θαη ζπληνλίδνληαο ην έξγν 

όισλ ησλ δπλάκεσλ ζην ρώξν πνπ έρεη εθδεισζεί ην επεηζόδην. 

 Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηάζεζε θαη ζπληνληζκό ησλ ελαέξησλ κέζσλ πξνο ελίζρπζε 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο απνηεινύλ επζύλε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ 

δηνηθεί ην ζπκβάλ.. 

 Η ζπλδξνκή ζε κέζα άιισλ θνξέσλ πνπ ζεζκηθά ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Π ζηελ 

θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο θαζνξίδεηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 

 Η δηάζσζε θαη παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζε άηνκα ησλ νπνίσλ απεηιείηαη ή εθηίζεηαη 

ζε θίλδπλν ε δσή θαη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα απνηειεί επζύλε ηνπ Π (Ν. 3511/2006 

αξζ.2). 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π, εθόζνλ απαηηείηαη, εηζεγείηαη ζην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη 

(Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο, Γήκαξρνο, Ννκάξρεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο, Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο – «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ 

αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄) ηελ πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ θαη 

ηελ εθθέλσζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ. 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ έρεη ηελ επζύλε ελεκέξσζεο ηεο 

θνηλήο γλώκεο όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε κηαο ππξθαγηάο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ από 

ηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο (ΚΤΑ 12030Φ109.1/1999, αξζ.1). 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ ζπλερίδεη ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο 

ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. ην ζηάδην απηό ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ, ηεο δηαζπνξάο 

θαη ηνπ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ ππξόζβεζεο έρεη θαηαζβεζηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο ππξθαγηάο (νξηνζέηεζε ηεο πεξηκέηξνπ) θαη δελ αλακέλεηαη κεγάιε αύμεζε 

ηεο θακέλεο έθηαζεο. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: ‘Δλεγσορ – Φύλαξη 

Η ΠΤ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο νπνίαο έιαβε ρώξα ε ππξθαγηά είλαη ππεύζπλε γηα ηε θύιαμε 

ηεο θακέλεο έθηαζεο από θηλδύλνπο αλαδσπύξσζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή απνηξνπή ηνπ 

θηλδύλνπ απηνύ. 

Έρεη ηελ επζύλε πεξηθξνύξεζεο θαη δηαθύιαμεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή 

απεηιήζεθε από ππξθαγηέο κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά όξγαλα ή ηνπο θαηόρνπο 

ηνπο (Ν. 3511/2006, αξζ.2). 
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Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ, δίλεη εληνιή γηα απνθιηκάθσζε 

θηλεηνπνίεζεο ησλ πόξσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ ζπλέδξακαλ ζην έξγν ηεο 

θαηάζβεζεο κε δηάθνξα κέζα. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ καηάζβεζη 

Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ απνθαζίδεη ηε ιήμε ζπκβάληνο θαη 

ηελ αλαθνηλώλεη ζε όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππξθαγηάο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνθιηκάθσζε θαη απνρώξεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ γηα ηελ θαηάζβεζε 

θαη γηα ηε θύιαμε δπλακηθνύ θαη κέζσλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

Ο επηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ απνθαζίδεη γηα: 

α) ηε δηαθύιαμε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηηο 

αξκόδηεο αλαθξηηηθέο αξρέο ηνπ Π,  

β) ηελ πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από 

δαζηθέο ππξθαγηέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά όξγαλα ή ηνπο θαηόρνπο ηνπο, θαη  

γ) ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Π πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Δλληνική Αζηςνομία 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2α. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Έθδνζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δηαηαγώλ θαη ζπληνληζηηθώλ νδεγηώλ, κε βάζε ηελ απνζηνιή 

ηνπ όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην (ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999, 

Ν.2800/2000, Ν.3013/2002, Ν.3613/2007), πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηε 

δξνκνιόγεζε δξάζεσλ κε ζθνπό ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηνπο κε ηνπο ππόινηπνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά (Παξάξηεκα  Πίλαθαο 

Ρόισλ & αξκνδηνηήησλ). 

 ύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπεη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ 

ηεο ΔΛΑ γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δμαζθάιηζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ θαη δηάζεζε 

απηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ απνζεκάησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ  

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη 

θαηαιιειόηεηα απηώλ  

 Δμεύξεζε θαη θαηαγξαθή θαηάιιεισλ ρώξσλ δηαζπνξάο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πθηζηάκελα 

θηίξηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΔΛΑ θξηζνύλ ιόγσ δαζηθήο ππξθαγηάο αθαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλερήο θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Σάμεο θαη Αζθάιεηαο (αξζ.9Β, 

Π.Γ. 99/27-7-2009) 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων Τάξηρ και 

Αζθάλειαρ / Κένηπο Δπισειπήζεων 

 Σεξεί αληίγξαθν Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ -Μλεκνλίνπ θαη ινηπώλ δηαηαγώλ Α.Δ.Α., ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη ζ' απηέο εληνιέο ηεο 

Ηγεζίαο. 
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 Γηαζπλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη θεληξηθά κε ηα αληίζηνηρα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

Φνξέσλ θαη Αξρώλ, ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Υώξαο.  

 Λακβάλεη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο από ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη κεξηκλά γηα ηε 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ Τπεξεζηώλ/Α.Δ.Α. 

Β2. Δπισειπηζιακά κένηπα ΔΛΑΣ 

Σα επηρεηξεζηαθά θέληξα ηεο ΔΛΑ είλαη αξκόδηα γηα ηε δηαβίβαζε, έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαηαγώλ ηνπ Αξρεγείνπ θαζώο θαη γηα ην ζπληνληζκό ησλ ππεξεζηώλ 

ΔΛΑ αξκνδηόηεηάο ηνπο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ελεξγνύλ γηα ηα αθόινπζα: 

 ύληαμε – επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ, πξνζαξκνζκέλν ζε ηνπηθό επίπεδν πνπ 

πξνβιέπεη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο ΔΛΑ κε ζθνπό ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

 Γηαρείξηζε θαη θαηαλνκή πιηθώλ θαη εθνδίσλ. 

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ – κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ. 

 Δμεύξεζε θαη θαηαγξαθή θαηάιιεισλ ρώξσλ δηαζπνξάο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πθηζηάκελα 

θηίξηα ππεξεζηώλ ΔΛΑ. θξηζνύλ ιόγσ δαζηθήο ππξθαγηάο αθαηάιιεια. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

 πλερήο εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

κλεκνλίνπ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ –κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ 

(δηαηήξεζε – ζπληήξεζε ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ). 

 πκκεηνρή κε αζηπλνκηθό πξνζσπηθό ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ 

κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ. (αξζ. 4 ΚΤΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 πκκεηνρή ζηα πληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα θαη ζηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα 

(αξζ. 12,13, Ν.3013/2002). 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ  

Σν Αξρεγείν ηεο ΔΛΑ εθδίδεη δηαηαγέο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 

εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ  πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί – δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα 

ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην βαζηδόκελν ζηε ζπιινγή θαη εθηίκεζε 

πιεξνθνξηώλ αξκνδηόηεηαο ΔΛΑ θαη ζην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. Δπίζεο, 

εθδίδεη δηαηαγέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε 

ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπληνληζηηθώλ νξγάλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων Τάξηρ και 

Αζθάλειαρ / Κένηπο Δπισειπήζεων 

 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη ζε απηέο εληνιέο ηεο 

Ηγεζίαο.  

 Παξέρεη, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ θαη Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, θαηεπζύλζεηο γηα 

εηνηκόηεηα αληηκεηώπηζεο επηθείκελνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα 

θαη κε εληνιέο ηεο Ηγεζίαο.  

 Δλεκεξώλεη ηελ Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε επηθείκελν θίλδπλν εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, αλαθνξηθά 

κε επηθείκελν θίλδπλν εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ απηό λα δηακνξθώζεη 

έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

 Γηαζπλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη θεληξηθά κε ηα αληίζηνηρα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

Φνξέσλ θαη Αξρώλ, γηα ηε ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε επηθείκελνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Λακβάλεη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο από ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη ην ηδηαίηεξν 

πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα απμεκέλε εηνηκόηεηα, όπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ζην 

Γηάγξακκα Ρνήο ΓΡ0, ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη κεξηκλά γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

Τπεξεζηώλ/Α.Δ.Α. 
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Β2. Δπισειπηζιακά κένηπα ΔΛ.ΑΣ.  

 Θέηνπλ ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο ηνπο ζε εηνηκόηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, κε βάζε ηε ζπιινγή θαη εθηίκεζε 

πιεξνθνξηώλ δηθαηνδνζίαο ΔΛΑ θαη ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. 

 πληνλίδνληαη κε όιεο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ηπρόλ άιινπο 

θνξείο πνπ ελεξγνύλ θύξηα ή ππνζηεξηθηηθά 

 Δλεξγνπνηνύλ ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα 

όξγαλα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΝΟ θαη ΣΟ). 

 Πξνζαξκόδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε 

απηήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

Θέηνπλ ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο ηνπο ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ 

εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Δλεξγνπνηεί, εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζύκθσλα θαη κε ην 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθώλ – Κξίζεσλ αξκνδηόηεηαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππό ηελ 

θσδηθή νλνκαζία «ΠΟΛΤΓΔΤΚΗ», ην πκβνύιην Δπηηειηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηεί ε αληαπόθξηζε ηεο ΔΛΑ θαη ε δηάζεζε απμεκέλσλ 

ππεξεζηαθώλ πόξσλ (αξζ. 13, Ν.2800/2000) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Κηλεηνπνηεί άκεζα θαη δξαζηεξηνπνηεί όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηώλ θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή 

θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζην έξγν ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα 

εμαζθάιηζε άκεζεο, έγθπξεο θαη ζπλερνύο ελεκέξσζεο αξκνδίσο ώζηε λα ιεθζνύλ ηα 

ελδεηθλπόκελα κέηξα (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ). 

 Δλεξγνπνηεί ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα όξγαλα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΝΟ, ΣΟ) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Δθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν 

ΔΛΑ)  

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων Τάξηρ και 

Αζθάλειαρ / Κένηπο Δπισειπήζεων 

 Δμαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κεηαθέξεη εληνιέο ηεο Ηγεζίαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ θαη Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ, θαηεπζύλζεηο γηα ηελ 

θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ εθδεισζεηζώλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζύκθσλα θαη κε εληνιέο ηεο Ηγεζίαο.  

 Δλεκεξώλεη ηελ Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  
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 Παξέρεη ζπλδξνκή ζηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ηεο Διιεληθήο 

Αγξνθπινθήο, θαζώο θαη ζην Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα πληνληζηηθά Κέληξα άιισλ 

Τπνπξγείνπ γηα ζπληνληζκέλε αληηκεηώπηζε εθδεισζεηζώλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, αλαθνξηθά 

κε ηελ εθδήισζε -αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώλεη έγθαηξα 

ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

Β2. Δπισειπηζιακά κένηπα ΔΛΑΣ 

 Κηλεηνπνηνύλ θαη δξαζηεξηνπνηνύλ ην πξνζσπηθό ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη 

παξέρνπλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζην έξγν ησλ 

εκπιεθόκελσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο 

ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο 

(5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ).  

 πλεξγάδνληαη κε όιεο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ηπρόλ άιινπο 

θνξείο / ππεξεζίεο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ)  

 Γηαζέηνπλ ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα απνθεληξσκέλα όξγαλα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΝΟ, ΣΟ) (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ) 

 Δθδίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε απηήο εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ) 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Μόιηο αληηιεθζνύλ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ελεξγνύλ απηαπάγγειηα ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο κε δηθνύο ηεο πόξνπο ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ηελ νηθεία Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο Αξρέο (5301/4/16-νε΄/7-4-2008 έγγξαθν ΔΛΑ). 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

Η Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκκεηέρεη κε ηηο δπλάκεηο ηεο ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο θαηά ηα 

αθόινπζα: 

 πκκεηέρεη κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηξνραίαο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ (αζζελνθόξσλ, νρεκάησλ 

Γήκσλ θαη ΝΑ) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζηνιή. 

 Πξνβαίλεη ζηελ νξηνζέηεζε (δώλε απνθιεηζκνύ) ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο πξνο άκεζε  

επέκβαζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ. 
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 Δθηξέπεη ηε ξνή θπθινθνξίαο ησλ ινηπώλ νρεκάησλ πξνο απνθπγή εγθισβηζκνύ ηνπο ζηελ 

ππξθαγηά. 

 Λακβάλεη κέηξα ηξνραίαο ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη επξύηεξα ώζηε λα κε 

δεκηνπξγεζεί θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ιόγσ απμεκέλεο θίλεζεο, παληθνύ, ηπρόλ δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ θιπ. 

 πκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ όηαλ απηή ιεθζεί από ηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ, ΓΓ 

Πεξ/ξεηαο, Ννκάξρεο, Γήκαξρνο). 

 Δλεξγεί ζηα πιαίζηα δηθαηνδνζίαο ηεο, όηη επηβάιιεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεγέλησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκόδηεο Αξρέο θαη Φνξείο. 

 Λακβάλεη κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή. 

 Ο επηθεθαιήο ηεο ΔΛΑ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνλ 

επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Π θαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ πξντζηάκελε ππεξεζία ηνπ. 

 Κιηκαθώλεη αλαιόγσο ηεο εμέιημεο ηεο ππξθαγηάο βάζεη ηνπ εηδηθνύ ρεδίνπ ηεο.  

 Δλεκεξώλεη ακέζσο ην ΚΔΠΠ/ ΓΓΠΠ ηειεθσληθά θαη κε ζπλνπηηθή αλαθνξά. 

 Δλεκεξώλεη ζπλερώο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ν.Α. γηα ηελ επηθξαηνύζα 

θαηάζηαζε ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

 πκκεηέρεη αλαιόγσο ηνπ επίπεδνπ ζπληνληζκνύ ζην ΣΟ θαη ζην ΝΟ. 

 Λακβάλεη κέηξα πξόιεςεο – απνηξνπήο ηέιεζεο ή δεκηνπξγίαο άιισλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ, 

εγγύο ή επξύηεξα ηνπ ρώξνπ εθδήισζεο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Αλαιόγσο ηεο εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π γίλεηαη άξζε ησλ κέηξσλ 

ηξνραίαο από ηελ ΔΛΑ. 

 Λακβάλνπλ όπσο θαη ζην 3ν ζηάδην κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 

ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη ζηνπο 

ρώξνπο ππνδνρήο ηνπο. 

 Παξέρνπλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πόξνπο ηνπο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζην έξγν ησλ 

αξκνδίσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο αξσγήο ζηνπο 

πιεγέληεο θαη ηδίσο α) ζηε δηάζσζε πεξίζαιςε θαη παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ, β) ζηελ 

πεξηζπιινγή ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία, γ) ζηε δηαλνκή ηξνθίκσλ 

ηκαηηζκνύ θαη άιισλ πιηθώλ. 

 πλδξάκνπλ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην έξγν ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκάησλ εθ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, εθόζνλ απηό θξηζεί αξκνδίσο 

αλαγθαίν ιόγσ ηεο κε επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ηνύην ζρεηηθώλ πόξσλ. 
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5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

 Καηόπηλ ηεο εηζήγεζεο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ γίλεηαη 

άξζε ησλ κέηξσλ ηξνραίαο από ηελ ΔΛΑ. 

 Λακβάλνπλ όπσο θαη ζηα ζηάδηα 3 θαη 4 κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ ηόζν ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη ζηνπο 

ρώξνπο ππνδνρήο ηνπο. 

 Παξέρνπλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πόξνπο ηνπο θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζην έξγν ησλ 

αξκνδίσλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο αξσγήο ζηνπο 

πιεγέληεο θαη ηδίσο α) ζηε δηάζσζε πεξίζαιςε θαη παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ, β) ζηελ 

πεξηζπιινγή ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία, γ) ζηε δηαλνκή ηξνθίκσλ 

ηκαηηζκνύ θαη άιισλ πιηθώλ. 

 πλδξάκνπλ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην έξγν ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπκάησλ εθ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, εθόζνλ απηό θξηζεί αξκνδίσο 

αλαγθαίν ιόγσ ηεο κε επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ηνύην ζρεηηθώλ πόξσλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Πιήξεο απνθιηκάθσζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ κεηά ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ. 
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Φάζη 4η Άποκαηάζηαζη-Απωγή 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ / Δνιαίο Κένηπο Δπισειπήζεων Τάξηρ και 

Αζθάλειαρ / Κένηπο Δπισειπήζεων 

 πλεξγάδεηαη θαη ππνζηεξίδεη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζε ζέκαηα ζπλεπεηώλ -απσιεηώλ, ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Παξέρεη ελεκέξσζε ζην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπλέπεηεο -απώιεηεο έλεθα ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη 

έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε.  

Γ. Τακηικό 

Γ1. Γ/νζειρ Αζηςνομίαρ - Αζηςνομικέρ Γιεςθύνζειρ Χώπαρ & λοιπέρ ςθιζηάμενερ 

ςπηπεζίερ ηοςρ έωρ επιπέδος Αζηςνομικού Τμήμαηορ 

 Πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από δαζηθέο 

ππξθαγηέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο θαηόρνπο ηνπο, θαη  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο ΔΛΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Λιμενικό Σώμα 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα 

 Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ εθδίδεη δηαηαγέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαη ηηο ηνπηθέο Ληκεληθέο Αξρέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο εηνηκόηεηαο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, όπσο: 

 ιήςε κέηξσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πδξνιεςίαο από ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε πξνο 

απνθπγή αηπρεκάησλ 

 δηεπθόιπλζε ηεο από ζαιάζζεο κεηαθνξάο πεδνπόξσλ ηκεκάησλ ή θαη νρεκάησλ 

ηνπ ΠΣ θαζώο θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ. 

 άκεζε ελεκέξσζε από ηα πεξηπνιηθά ζθάθε θαη νρήκαηα πξνο ην ζάιακν 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ππξθαγηάο 

 ζπκβνιή ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ από λεζηά θαη παξάθηηεο 

πεξηνρέο, θαη  

 δηάζσζε πιεξσκάησλ αεξνζθαθώλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Εμαζθαιίδεη κέζα γηα ελαέξηα επηηήξεζε ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα Ελαέξηαο 

Επηηήξεζεο Δαζηθώλ Εθηάζεσλ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ην νπνίν εθπνλείηαη από ην ΓΕΑ 

(ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

 Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία κε ηα αληίζηνηρα Επηρεηξεζηαθά 

Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο 

 Τήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ – κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ. 
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Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

 Εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ην Αξρεγείν ΛΣ. 

 Τήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ –κέζσλ θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ 

(δηαηήξεζε – ζπληήξεζε ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ). 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα 

Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ εθδίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νδεγίεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

γηα ηελ εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ  πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζεί – δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην 

Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

 Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ δηαζέηεη κέζα, κεηά από ζπλελλόεζε κε ην 

Ππξνζβεζηηθό Σώκα, γηα ελαέξηα επηηήξεζε ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα 

Ελαέξηαο Επηηήξεζεο Δαζηθώλ Εθηάζεσλ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ην νπνίν εθπνλείηαη από 

ην ΓΕΑ. 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

 Εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηαγέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ην Αξρεγείν ΛΣ. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Α2α. Λιμενικό Σώμα 

 Τν Αξρεγείν ηνπ ΛΣ εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηαγέο θαη νδεγίεο πξνο ηηο Υπεξεζίεο 

ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, εθόζνλ απηό 

θξηζεί απαξαίηεην 

 Κηλεηνπνηεί άκεζα θαη δξαζηεξηνπνηεί όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 

παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζην έξγν ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, επί ζεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Τν Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ: 

 ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη πιεξνθνξία ή αλαθνξά από πινία/ ζθάθε Λ.Σ. ή άιια 

παξαπιένληα γηα ππξθαγηά ζε δαζηθή πεξηνρή, ελεκεξώλεη άκεζα Π.Σ., Γ.Γ.Π.Π. θαη ηελ 

ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή . 

 παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΛΣ θαη παξέρεη ηα 

αλαγθαία κέζα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ α) ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη β) 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ΛΣ. 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηα αληίζηνηρα Επηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο 

 εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΛΣ, ζύκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε απηήο, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

 ζε πεξηπηώζεηο πδξνιεςίαο από ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε, ελεκεξώλεη άκεζα ηελ θαηά 

ηόπνπο Ληκεληθή Αξρή γηα ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο επξύηεξεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο θαη εηνηκόηεηαο πισηώλ κέζσλ ηνπ Λ.Σ. γηα παξνρή βνήζεηαο ζηα αεξνζθάθε 

εθόζνλ απαηηεζεί. 
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Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Καηά ηόποςρ Λιμενικέρ Απσέρ 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

 Τα πιεξώκαηα ησλ πισηώλ κέζσλ θαζώο θαη ησλ ελαέξησλ πεξηπόισλ ηνπ ΛΣ κόιηο 

αληηιεθζνύλ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ ηνπηθή Ληκεληθή Αξρή θαη ην 

Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΛΣ. 

 ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη πιεξνθνξία ή αλαθνξά ζηε Ληκεληθή Αξρή από πινία/ ζθάθε 

Λ.Σ. ή άιια παξαπιένληα, γηα ππξθαγηά ζε δαζηθή πεξηνρή, ελεκεξώλεη άκεζα ηελ θαηά 

ηόπνπο Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη ην ΚΕΠΙΦ/ΛΣ .  

 ζε πεξίπησζε πνπ ε δαζηθή ππξθαγηά επεξεάδεη άκεζα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ιηκεληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή θξίζηκσλ ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ΛΣ, αλαθέξεη άκεζα ζην ΚΕΠΙΦ/ΛΣ γηα 

ιήςε πξόζζεησλ νδεγηώλ. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Λακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ αεξνζθαθώλ ζηηο πεξηνρέο πδξνιεςίαο θαη ζέηνπλ ζε εηνηκόηεηα πιεζίνλ ηεο 

πεξηνρήο ηα πισηά κέζα ηνπ ΛΣ γηα παξνρή βνήζεηαο ζηα αεξνζθάθε εθόζνλ απαηηεζεί. 

 Παξέρνπλ άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη άιισλ 

θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ, όηαλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε πινία/πισηά 

κέζα πξνο ή από ηηο πεξηνρέο ησλ ππξθαγηώλ. 

 Σπκκεηέρνπλ ζηνλ απεγθισβηζκό αηόκσλ δηα ζαιάζζεο, ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σπλδξάκνπλ ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εθόζνλ ιεθζεί ε απόθαζε από ηα 

αξκόδηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ, ΓΓ Πεξ/ξεηαο, Ννκάξρεο, Δήκαξρνο) γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

 Σπκκεηέρνπλ αλαιόγσο ηνπ επίπεδνπ ζπληνληζκνύ ζην ΣΤΟ θαη ζην ΣΝΟ. 

 Λακβάλνπλ ζηνλ ρώξν αξκνδηόηεηάο ηνπ, κέηξα πξόιεςεο – απνηξνπήο ηέιεζεο ή 

δεκηνπξγίαο άιισλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ, εγγύο ή επξύηεξα ηνπ ρώξνπ εθδήισζεο ηεο 

δαζηθήο ππξθαγηάο. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

 Σπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ 3ν Σηάδην (όπνηα από 

απηά απαηηνύληαη), ελώ παξάιιεια, ζε ρεξζαίνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηαο Λ.Σ., εθαξκόδνπλ 

κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο . 
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5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

 Σπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ 3ν Σηάδην (όπνηα από 

απηά απαηηνύληαη), ελώ παξάιιεια, ζε ρεξζαίνπο ρώξνπο αξκνδηόηεηαο Λ.Σ., εθαξκόδνπλ 

κέηξα ηάμεο θαη αζθάιεηαο . 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

 Παξέρνπλ άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη άιισλ 

θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ ΠΣ, όηαλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε πινία/πισηά 

από πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ ππξθαγηώλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη –Απωγή 

 Πεξηθξνύξεζε θαη δηαθύιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε από δαζηθέο 

ππξθαγηέο, (εληόο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο Λ.Σ.) κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο θαηόρνπο ηνπο, 

θαη  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Λ.Σ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ, και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ1 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Επιηελικό Επίπεδο 

Α1. Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ, και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

Α1α. Γενική Δ/νζη Ανάπηςξηρ και Πποζηαζίαρ Δαζών & Φ.Π. 

 Φξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάηωλ θαη έθδνζε θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ πξνο ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δαζηθέο Υπεξεζίεο γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείωλ επηθπιαθήο θαηά ηηο κε 

εξγάζηκεο ώξεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία δαζώλ θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν. 

 Έθδνζε θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππξνζβεζηηθό Σώκα, πξνο ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δαζηθέο Υπεξεζίεο γηα ηε ζπγθέληξωζε ηωλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (αξζ. 5, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 Σπιινγή ηωλ αλωηέξω ζηνηρείωλ, επεμεξγαζία θαη απνζηνιή ηνπο ζηε Επξωπαϊθή Έλωζε. 

 Δηάζεζε εθπξόζωπό ηεο ζην 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ θαη ζην Κέληξν Επηρεηξήζεωλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο (αξζ. 5, ΚΥΑ 

12030Φ.109.1/1999). 

 Εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Δαζνπξνζηαζίαο πνπ 

ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο δαζώλ παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δαζηθέο Υπεξεζίεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

                                                           
1 Αληί ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ (ππαγωγή ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Αλάπηπμεο θαη 

Πξνζηαζίαο Δαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζην ΥΠΕΚΑ) 
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Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ ΓΔΔΘΑ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ). 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Καη’ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 7 ηεο ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο κε ην 

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ζθνπό ηελ έθδνζε δηαηαγώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εμήο: 

 Δηάζεζε, δηαζπνξά θαη εηνηκόηεηα ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δαζνππξόζβεζεο. Η δηάζεζε-θαηαλνκή-εηνηκόηεηα ησλ αεξνζθαθώλ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο πξνζδηνξίδεηαη κε Δηαηαγή ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία. 

 Δηάζεζε ειηθνπηέξσλ κεηά από έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ γηα ην 

ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ θαηάζβεζεο ζε ζνβαξέο δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Οξγάλσζε ελαέξηαο επηηήξεζεο θαη ζπκκεηνρή κε κέζα θαη πξνζσπηθό ηνπ ΓΕΕΘΑ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξίπνισλ  

 Δηάζεζε θαηάιιεινπ πισηνύ κέζνπ γηα κεηαθνξά ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνύ ζε λεζηά. 

 ύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ΓΕΕΘΑ «Ξελνθξάηεο» θαη όπσο απηό εμεηδηθεύεηαη ζηελ 

Πξνζζήθε Ι, Παξάξηεκα Α, ην Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο δηα ηνπ ΓΕΕΘΑ πξνβαίλεη ζηα 

αθόινπζα: 

 πληάζζεη ην ζρέδηό ηνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 (Γεληθό ρέδην 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο») θαζνξίδνληαο ηνλ ηξόπν θαη ην κέγεζνο 

ζπκβνιήο (δηάζεζε πξνζσπηθνύ, κέζσλ, πιηθώλ εθνδίσλ θαη πξνώζεζή ηνπο ζηηο 

πιεγείζεο πεξηνρέο), ησλ ΓΕ θαη Μεηδόλσλ Επηρεηξεζηαθώλ ρεκαηηζκώλ ζηελ 

πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (ρέδην «Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, 

Πξνζζήθε «1», Παξάξηεκα «Α» Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

 πλδξάκεη, εθ’ όζνλ απηό δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο Πεξ/θέο ή Ννκαξρηαθέο αξρέο, 

ζην έξγν αλάπηπμεο ππνδνκώλ (ρώξνη δηακνλήο θιπ) γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ. 

 Εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΘΚΕΠΙΥ 

 Δηαζέηεη όπνπ ππνρξενύηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, γηα 

ηε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο 

Ππξθαγηέο»). 

 Σν ΓΕΕΘΑ κέζσ ηνπ ΕΘΚΕΠΙΥ εθδίδεη δηαηαγέο κε ζπληνληζηηθέο νδεγίεο πξνο ηα Γεληθά 

Επηηειεία, ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο θαη ηηο θαηά ηόπνπο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο γηα ηε 
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ιήςε, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ην 

εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ (ρέδην 

ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ/ΓΕΕΘΑ Δαζ. Ππξθαγηέο, Παξάξηεκα). 

Η γεληθή απνζηνιή θαη νη δξάζεηο, πνπ αλαιακβάλεη ην ΓΕΕΘΑ θαζώο θαη ηα Γεληθά Επηηειεία 

θαη νη Μείδνλεο ρεκαηηζκνί, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ 

Αλαγθώλ Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ 15/11/2005. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΘΚΔΠΙΦ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ, ΓΔΣ, ΓΔΝ) 

 Εμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ηα αληίζηνηρα Επηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο.  

 πγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ζην ΕΘΚΕΠΙΥ, ζηα Κέληξα Επηρεηξήζεσλ ΓΕ-ΓΕΝ-ΓΕΑ θαη 

Αίζνπζεο Επηρεηξήζεσλ ησλ Μεηδόλσλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεκαηηζκώλ, νκάδσλ Εθηάθησλ 

Αλαγθώλ γηα ζπληνληζκό ελεξγεηώλ θαη ελεκέξσζε ηεξαξρίαο («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. 

Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Σηπαηιωηικέρ μονάδερ 

 Λακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθηέιεζε βνιώλ ζύκθσλα κε ηηο εγθύθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ. 

 Εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ηξαηησηηθνύ Δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο ή εθπξνζώπνπ ηνπ ζην 

ΝΟ θαη ζην ΣΟ. 

 Εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθξόηεζε κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ κε βάζε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία θαη 

ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο. 

 Εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ ελαέξηα επηηήξεζε κε κέζα ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ζύκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο ζπληνληζηηθέο νδεγίεο δίλνληαη από ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ πξνο ηα Γεληθά 

Επηηειεία θαη ηνπο Μείδνλεο ρεκαηηζκνύο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ ΓΔΔΘΑ 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Δηαζέηεη, όπνπ πξνβιέπηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, πξόζζεην πξνζσπηθό θαη κέζα 

πξνο ελίζρπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ, θαζώο θαη ιακβάλεη πξόζζεηα κέηξα  

ζύκθσλα κε ην εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ 

Γ.Γ.Π.Π. θαη ηελ αλάινγε ιήςε ζρεηηθνύ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΔΘΚΔΠΙΦ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ, ΓΔΝ, ΓΔΣ) 

 Σν ΕΘΚΕΠΙΥΓΕΕΘΑ θαη ηα Κέληξα Επηρεηξήζεσλ ΓΕ-ΓΕΝ-ΓΕΑ εθαξκόδνπλ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηαγέο γηα ηελ αύμεζε ησλ κηθηώλ επνρνύκελσλ πεξηπόισλ θαη ηελ ελαέξηα επηηήξεζε. 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Σηπαηιωηικέρ μονάδερ 

 Λακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθηέιεζε βνιώλ ζύκθσλα κε ηηο εγθύθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ. 

 Εθαξκόδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο γηα ηε ιήςε, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, ησλ 

ελδεηθλπόκελσλ πξόζζεησλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ην εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο 

θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό 

Α1. Απμόδιορ Υπαπσηγόρ Γ.Δ.ΔΘ.Α 

πκκεηέρεη ζην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. Υποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ – Γενικό Δπιηελείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 Θέηεη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην «Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο», κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρεη εθδνζεί αληίζηνηρε απόθαζε από ην αξκόδην επίπεδν. 

 ε πεξίπησζε γεληθήο θαηαζηξνθήο ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ηα Γεληθά Επηηειεία θαη ηνπο 

Μείδνλεο Επηρεηξεζηαθνύο ρεκαηηζκνύο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ ζρεδίνπ θαη 

αζθεί ην γεληθό έιεγρν θαη ζπληνληζκό («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο 

Ππξθαγηέο»). 

 πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο γηα ηελ εθθέλσζε1 πεξηνρώλ όηαλ απνθαζηζζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνύ («Ξελνθξάηεο / ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

 Δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, όπνπ ππνρξενύηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγάλσλ (ΚΟΠΠ, ΝΟ, ΣΟ) («Ξελνθξάηεο / 

ΓΕΕΘΑ, Παξ. Δαζηθέο Ππξθαγηέο»). 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΙΦ 

 Μεηά από αίηεκα ηνπ ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, γηα ζπλδξνκή ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζην έξγν ηεο 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ, ην ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΥ εθδίδεη ζρεηηθή δηαηαγή πξνο ηα Γεληθά Επηηειεία θαη 

ηνπο Μείδνλεο ηξαηησηηθνύο ρεκαηηζκνύο 

 ε πεξίπησζε γεληθήο θαηαζηξνθήο δηεπζύλεη ηελ όιε επηρείξεζε παξνρήο αξσγήο από 

ηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο ζύκθσλα κε ην ρέδην Ξελνθξάηεο/ΓΕΕΘΑ Δαζηθέο Ππξθαγηέο 

(Παξάξηεκα). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Οξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ (εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007 - ΦΕΚ 
263/Α΄/2007, θαη ην 5843/10-7-2008 έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο) 
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Γ. Τακηικό 

Γ1. Ένοπλερ Γςνάμειρ (6232Φ.595.1/Σ./24-4-2009 έγγπαθο ΓΔΔΘΑ/ Σηπαηηγείο/ 

Γ-9) 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ πεξίπνιν δαζνπξνζηαζίαο, πνπ απνηειείηαη κόλν από ζηειέρε ησλ 

Ε.Δ. (ακηγέο), δηαπηζηώζεη ππξθαγηά, εηδνπνηεί ηε κνλάδα ηνπ ή ηελ πιεζηέζηεξε Π.Τ. ή 

Αζηπλνκηθή ή Δαζηθή ή άιιε Σνπηθή Αξρή. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

 Σα ηκήκαηα ησλ Ελόπισλ δπλάκεσλ πνπ δηαηίζεληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηαγώλ 

θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ γηα αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ηίζεληαη ππό ηηο δηαηαγέο 

ηνπ αλώηεξνπ ζηξαηησηηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θαη κεηέρνπλ ζην έξγν ηεο 

δαζνππξόζβεζεο ππό ηνλ έιεγρν απηνύ θαη ππό ην ζπληνληζκό ηνπ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθνύ ηνπ Π. 

 Εκπινθή ελαέξησλ κέζσλ θαηάζβεζεο Π θαη Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο γίλεηαη ζύκθσλα 

κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκό (Επηρεηξεζηαθά ρέδηα ή ρέδηα Επέκβαζεο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο) θαη ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ησλ θαηά ηόπνπο Ληκεληθώλ 

Αξρώλ γηα ην ρώξν θαη ην ρξόλν επηρεηξήζεσλ πδξνιεςίαο ησλ ελαέξησλ κέζσλ. 

 Η απόθαζε εκπινθήο ησλ πηεηηθώλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη από ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία γηα ζθνπνύο δαζνππξόζβεζεο ιακβάλεηαη από ην 199ΕΚΤΠ/ΚΕΔ ή από 

ηελ αξκόδηα ΠΤ κε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηνπ 199ΕΚΤΠ/ΚΕΔ ζύκθσλα κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο . 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Η παξακνλή θαη ε ελ ζπλερεία απνδέζκεπζε ηνπ εκπιεθνκέλνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ ησλ 

Ελόπισλ Δπλάκεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηνλ επηθεθαιήο 

Αμησκαηηθό ηνπ Π.. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη-Απωγή 

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ησλ Εηδηθώλ Δπλάκεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Υποςπγείο Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

Α2. Υποςπγείο Υγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

 Σύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο Ννκαξρηαθνύ επηπέδνπ ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο ρνξεγνύλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ιήςε όισλ ησλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ ύπαξμε ζρεδίσλ εθθελώζεσλ ζε απηέο, ηδηαίηεξα ζε όζεο βξίζθνληαη 

εληόο ή πιεζίνλ δαζηθώλ εθηάζεσλ (αξζ. 8, παξ. 3, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 Σύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο Ννκαξρηαθνύ επηπέδνπ ππεξεζίεο 

γηα ηε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ). 

 Δμαζθάιηζε ζθεληθνύ πιηθνύ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ 

πιεγέλησλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΔΚΔΠΥ  

 Σπληνληζκόο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ δεκόζηα πγεία, θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ 

αθξηβή θαζνξηζκό αξκνδηνηήησλ ησλ αλσηέξσ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε θαηαζηάζεηο 

θξίζεηο.  

 Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο εθπνλεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.ΣΥ.Γ.Υ., ηηο Γεληθέο 

Γηεπζύλζεηο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ. 

 Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο είλαη αξκόδην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Ννζνθνκείσλ, θαζώο 

θαη γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη κε 

ηα ππόινηπα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ. 

Β2. ΔΚΑΒ 

Τν ζπληνληζηηθό θέληξν ΔΚΑΒ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα άιια θέληξα επηρεηξήζεσλ. 

Σε πεξίνδν ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο δηελεξγείηαη έιεγρνο αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ ηαηξηθώλ 

κνλάδσλ. 
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Γ. Τακηικό 

Γ1. Καηά ηόποςρ μονάδερ ςγείαρ  

 Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

 Έιεγρνο εηνηκόηεηαο ησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο (Ννζνθνκεία, Πεξηθεξεηαθέο – Ννκαξρηαθέο 

Γλζεηο Υγείαο θιπ) γηα ην ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο από ην Σώκα Δπηζεσξεηώλ Υπεξεζηώλ 

Υγείαο θαη Πξόλνηαο (ΣΔΥΥΠ) 

 Οη ππεξεζίεο Πξόλνηαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο 

ησλ απνζεθεπηηθώλ θέληξσλ ηνπ ΥΥΚΑ, εμαζθαιίδνπλ ηελ δηάζεζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

πιηθνύ (ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ.  
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο  

Β1. ΔΚΔΠΥ  

Δλεκεξώλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηνπο θαηά ηόπνπο θνξείο πνπ ζπληνλίδεη (Υπεξεζίεο Υγείαο, 

ΓΥΠΔ, θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ αξζ.16β Ν.) ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο 

θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή). 

Β2. ΔΚΑΒ 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε άιια Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ 

 Έιεγρνο δηαζεζηκόηεηαο αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Οη Υπεξεζίεο Υγείαο πνπ ελεκεξώλνληαη από ην ΔΚΔΠΥ πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ 

πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ζρεδηαζκό ηνπο. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

Σπκκεηέρεη ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΚΔΠΥ 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Τνκέα Υγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ, 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο εηνηκόηεηα θαη 

ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηώλ/αζζελώλ, θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε θαξκαθεπηηθό πιηθό, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο από θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε από θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 

έιεγρνη Γεκόζηαο Υγείαο, θιπ. 

 Δίλαη αξκόδην γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε - αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο θαη κε ηα ππόινηπα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δλεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (επίδξαζε θαπλνύ, θιπ),  

 Δλεκεξώλεη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηνλ πιεζπζκό (αξηζκόο αζζελώλ, 

ηξαπκαηηώλ, ζαλόλησλ από αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, εγθαύκαηα, θιπ) 

Β2. ΔΚΑΒ 

 Δλεξγνπνίεζε Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ κε εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ΔΚΑΒ θαη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ. 

 Η Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (ΟΓΙΚ) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο,  ζπληνλίδεη 

επηηειηθά θαη επηρεηξεζηαθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηά ηόπνπο δπλάκεσλ ηνπ ΔΚΑΒ 

(παξαξηήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ, Δηδηθό Τκήκα Ιαηξηθήο Καηαζηξνθώλ (ΔΤΙΚ) ηνπ ΔΚΑΒ, θιπ). 

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

Γ1. Τοπικό Παπάπηημα ΔΚΑΒ 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Γςνάμεων – 

Δπέμβαζη 

Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα ζην ζηάδην απηό αθνξά δξάζεηο δηαρείξηζεο 

ζπλεπεηώλ θαη έρεη σο εμήο: 

 Απνζηνιή αζζελνθόξσλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο. 

 Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ηπρόλ ηξαπκαηηώλ θαη δηαθνκηδή ηνπο ζηα λνζνθνκεία. 

 Σπλδξνκή ζηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εθόζνλ ιεθζεί ε απόθαζε από 

ηα αξκόδηα όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ, ΓΓ Πεξ/ξεηαο, Ννκάξρεο, Γήκαξρνο) 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 
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Γ2. Τοπικέρ μονάδερ ςγείαρ (Νοζοκομεία, κένηπα ςγείαρ κλπ.) 

Δθαξκνγή, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ΥΥΚΑ 

 Σπκκεηνρή ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΣΟΠΠ). 

 Απόθαζε δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο ζθεληθνύ πιηθνύ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ 

από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Α2. Υποςπγείο Υγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Οη αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ ΥΥΚΑ (Γηεύζπλζε (Π2) Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο, 

Γηεύζπλζε (ΓΥ6) Πξνκεζεηώλ) δηαζέηνπλ θαη απνζηέιινπλ πξόζζεηα πιηθά θαη εθόδηα ηεο 

θεληξηθήο απνζήθεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, αλ ηνύην απαηηεζεί. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1. ΔΚΔΠΥ 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Τνκέα Υγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνύ, 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηώλ/αζζελώλ, ηελ θάιπςε απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ζε θαξκαθεπηηθό πιηθό, θιπ. 

 Απνζηέιιεη  θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ γηα ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηώλ ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο  

Γ. Τακηικό Δπίπεδο 

 Οη Ννκαξρηαθνύ επηπέδνπ Υπεξεζίεο Υγείαο ιακβάλνπλ ηα πξνβιεπόκελα κέηξα δηαζθάιηζεο 

ηεο Γεκόζηαο Υγείαο ζε πεξηπηώζεηο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ ΥΥΚΑ. 

 Οη ππεξεζίεο Πξόλνηαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο 

ησλ απνζεθεπηηθώλ θέληξσλ ηνπ ΥΥΚΑ, αλ απηό απαηηεζεί δηαζέηνπλ ην απνζεθεπκέλν πιηθό 

(ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ.  
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ΓΔΗ A.E 

Φάζη 1η ςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. ΓΔΗ Α.Δ./ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο  (ΚΟ) 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή όπνηνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ Α.Δ./ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο (ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα δίθηπα Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο) ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηόζν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαζώο θαη γηα ηα Γίθηπα 

Τςειήο Σάζεο (ΤΣ) πνπ αλήθνπλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην  Λ.2773/99.  

Δπίζεο  γηα ηε: 

 ύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο 

ΓΔΖ γηα δξάζεηο α) πξνιεπηηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη β)  απνθαηάζηαζεο ηεο δηαθνπήο 

ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Δμαζθάιηζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο 

ππξθαγηέο (εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ απνζεκάησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ, όπσο 

πιηθώλ ελαεξίσλ δηθηύσλ, εξγαιείσλ & εμνπιηζκνύ άξζεο βιαβώλ,  κέζσλ αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο πξνζηαζίαο, θιπ)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο 

Δθηάθησλ Θαηαζηάζεσλ (ΑΔΘ)  
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Α2β.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηεο ην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 

Κεηαθνξάο κε ην νπνίν ν Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΓΔΚΖΔ) κεηαθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο από 

ηνπο ζηαζκνύο παξαγσγήο (πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ. ή ζε άιινπο παξαγσγνύο), θαη από ηα 

ζεκεία δηαζύλδεζεο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηνπο πειάηεο πςειήο 

ηάζεο. Ζ ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο δηελεξγείηαη κε επζύλε ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Κεηαθνξάο, ε νπνία κε βάζε ην πξόγξακκα πνπ ζπκθσλείηαη κε ηνλ ΓΔΚΖΔ 

πξνβαίλεη ζηε πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Οξπρείσλ, δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ, Ιηγληηηθό Θέληξν Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο (ΙΘΓΚ) θαη Ιηγληηηθό Θέληξν Κεγαιόπνιεο (ΙΘΚ), κεξηκλά ζπλερώο γηα ηελ ιήςε 

όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηώλ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο 

ηεο.  

Α2δ .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Παξαγσγήο, δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ, Γηεύζπλζε 

Δθκεηάιιεπζεο Θεξκνειεθηξηθώλ (ΓΔΘ), Γηεύζπλζε Παξαγσγήο Λήζσλ (ΓΠΑΛ) θαη 

Γηεύζπλζε Τδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο (ΓΤΖΠ), κεξηκλά ζπλερώο γηα ηελ ιήςε όισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηώλ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηεο.  

Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ δηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο θιηκαθίσλ είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ ΤΣ ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν. 

ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγνύλ ηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 

ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο Τςειήο Σάζεο ησλ δπν λεζηώλ, γηα ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.  θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζε επίπεδν ΘΟ, 

(εθόζνλ είλαη κεγάιε θαηαζηξνθή) ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν. 

Δπίζεο, από ηε ΓΓΛ δηαβηβάδνληαη νη Υάξηεο Πξόιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο άκεζα ζηα 

Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ Θξήηεο θαη Ρόδνπ 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΗ/ Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ  

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος 

ηε Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ην Θέληξν 

Πιεξνθνξηώλ Γηθηύνπ (ΘΠΓ) ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ 

αθνξνύλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζην δίθηπν Γηαλνκήο (δειαδή δίθηπα Κέζεο θαη Υακειήο Σάζεο) 
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ηεο ΓΔΖ ΑΔ γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπο ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν κέρξη  επηπέδνπ ΘΟ, εθόζνλ απαηηείηαη. 

Γηαβίβαζε ησλ Ζκεξήζησλ Υαξηώλ Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ απνζηέιινληαη από 

ηε ΓΓΠΠ/ΘΔΠΠ ζηε Γεληθή Γ/λζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ & Οξγάλσζεο, ζην ΘΠΓ ηεο ΓΓ/Γ, ζηηο 

θαηά ηόπνπο πέληε (5) Γ/λζεηο Πεξηθεξεηώλ ηεο ΓΓ/Γ (1. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΓΠΑ), 2. 

Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Καθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΠΚ-Θ), 3. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ – 

Ζπείξνπ (ΓΠΠ-Ζ), 4. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο (ΓΠΘΔ) θαη 5. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Λεζηώλ (ΓΠΛ) , θαζώο θαη ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ (ΓΓΛ).  

Β1β. Γ/νζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

 Δπηθνηλσλία κε ην ΘΠΓ γηα ηα ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο 

 ύκκεηξε θαηαλνκή ζηηο κνλάδεο Γηαλνκήο (Πεξηνρέο Γηαλνκήο θ.ιπ.) όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (πιηθά θαη εθόδηα, όπσο πιηθά ελαεξίσλ 

δηθηύσλ, εξγαιεία & εμνπιηζκόο άξζεο βιαβώλ, κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

θ.ιπ.)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Θαηαζηάζεσλ 

 Από ηηο Γ/λζεηο Πεξηθεξεηώλ ηεο ΓΓ/Γ νη ελ ιόγσ Υάξηεο δηαβηβάδνληαη άκεζα ζηηο 

πθηζηάκελεο θαηά ηόπνπο ππεξεζηαθέο κνλάδεο («Πεξηνρέο Γηαλνκήο») ηεο ΓΓ/Γ. 

 

Β1γ. Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ πένηε Γ/νζειρ  

Πεπιθεπειών Γιανομήρ) 

Έγθαηξε εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Θέληξσλ Διέγρνπ Γηθηύσλ Γηαλνκήο (ΘΔΓΓ), 

ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αζήλαο & Θεζζαινλίθεο 

Β2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Β2α.  Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ Γηεύζπλζε πζηήκαηνο Κεηαθνξάο (ΓΚ) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο  Κεηαθνξάο  είλαη ππεύζπλε 

γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πζηήκαηνο Κεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

ηεο ΓΔΖ. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων  

Β3α. Γ/νζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Σα Ιηγληηηθά Θέληξα δηαηεξνύλ ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ζύζηεκα θαηάζβεζεο κεγάισλ 

ππξθαγηώλ εθηόο Οξπρείσλ. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρνπλ πξνβεί ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
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 ύληαμε θαη απνζηνιή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο όιεο ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο 

ηνπο, γηα ελέξγεηεο θαηάζβεζεο κεγάισλ ππξθαγηώλ εθηόο Ιηγληηηθώλ θέληξσλ. 

(ζπλεκκέλα ξπζκηζηηθή νδεγία ΙΘΓΚ). 

 πγθξόηεζε Οξγάλσλ Ππξαζθάιεηαο, όπσο ην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν 

Ππξαζθάιεηαο (Θ.Δ..Ο.Π.), ηα Θέληξα Θαηάζβεζεο Ππξθαγηώλ (Θ.Θ.Π.Τ.), θαη ηα 

Αγήκαηα Δπέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ). 

 Έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ εηδηθώλ νδεγηώλ ζπγθξόηεζεο Αγεκάησλ Θαηάζβεζεο.  

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ  

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Οη Γηεπζύλζεηο ηεο ΓΓ/Π παξαθνινπζνύλ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ηνπο, αλαιακβάλνπλ 

ηελ έθδνζε νδεγηώλ θαη ηηο ζέηνπλ ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα αλάινγα κε ηνπο Ζκεξήζηνπο 

Υάξηεο Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ απνζηέιινληαη από ηε ΓΓΠΠ/ΘΔΠΠ. 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Σα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ (ΘΘΦ) Θξήηεο θαη Ρόδνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ βιάβεο ζηα Γίθηπα ΤΣ ησλ δύν Λεζηώλ, γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε 

ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπο ζε επίπεδν  ΘΟ (εθόζνλ είλαη 

κεγάιε ε θαηαζηξνθή).  

Γ. Σακηικό 

Γ1.Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ  

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Δηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

 Σήξεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ 

– κέζσλ) θαη κέξηκλα γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα απηώλ (δηαηήξεζε – ζπληήξεζε 

ησλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ, όπσο αζπξκαηηθό εμνπιηζκό, κεραληθό εμνπιηζκό, Ζ/Ε, 

αιπζνπξίνλσλ θ.ι.π). 

Γ2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ηεο ΓΚ κεξηκλνύλ, ζην γεσγξαθηθό ρώξν επζύλεο ηνπο, γηα ηελ 

εηνηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ.  
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Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Θάζε Ιηγληηηθό θέληξν δηαζέηεη κόληκα θαη ζε άκεζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα, ηα θαησηέξσ 

ππξνζβεζηηθά κέζα γηα ηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηώλ: 

 Ηδηόθηεηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα (3 ΙΘΓΚ, 1 ΙΘΚ)  θαη πδξνθόξεο. 

 θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα απαηηνύκελα 

κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

 νξηνζεηεκέλνπο ζηαζκνύο ππξόζβεζεο, 

 ζηαζκνύο πδξνιεςίαο επίγεησλ θαη ελαέξησλ κέζσλ. 

 πιήζνο ππξνζβεζηήξσλ (πνιινί ηξνρήιαηνη), εγθαηεζηεκέλσλ ζε θαίξηα ζεκεία 

εληόο ησλ ρώξσλ ησλ Οξπρείσλ. 

 

Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Θάζε ζηαζκόο Παξαγσγήο δηαζέηεη κόληκν θαη ζε άκεζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ηνλ 

απαηηνύκελν ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, από 

δαζηθή ππξθαγηά ε νπνία  κπνξεί λα ηνπο πξνζεγγίζεη . 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2. ΓΔΗ Α.Δ./ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο  (ΚΟ) 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή νπνίνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ.. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2β.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ (ΓΓ/ΟΡ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.  

Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ ΓΓΛ εηδνπνηείηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηαλνκήο γηα λα ζέζεη ζε εηνηκόηεηα ην 

πξνζσπηθό ζηηο Τπεξεζίεο ηεο ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν γηα ηα Γίθηπα ΤΣ. Δλεκεξώλεη θαη 

ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ρόδν ζε εηνηκόηεηα, 
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ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή 

πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1 Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζην Γίθηπν Γηαλνκήο γηα ηε 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, 

παξάγξαθνο Β1α. Αλαιόγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδύλνπ (πςειή, πνιύ πςειή) ηνπ Υάξηε 

Πξόβιεςεο Θηλδύλνπ Ππξθαγηάο, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν από ηε Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο, ην 

ΘΠΓ ζηειερώλεηαη κε επηπιένλ πξνζσπηθό ή/θαη δηεπξύλνληαη νη ώξεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζηελ έδξα ηνπ ΘΠΓ. 

ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λεζηώλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ. ιεηηνπξγνύλ ηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ,  ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 

ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο Τςειήο Σάζεο ησλ δπν λεζηώλ, γηα ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.  θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζε επίπεδν ΘΟ, 

(εθόζνλ είλαη κεγάιε θαηαζηξνθή) ζε επηρεηξεζηαθό – επηθνηλσληαθό επίπεδν. 

Δπίζεο, από ηε ΓΓΛ δηαβηβάδνληαη νη ελ ιόγσ Υάξηεο άκεζα ζηα Θέληξα Θαηαλνκήο Φνξηίνπ 

Θξήηεο θαη Ρόδνπ 

Β1β. Γ/νζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

 Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηηο Πεξηνρέο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελα ζε 

Πεξηνρή, Πξαθηνξεία ή Τπνπξαθηνξεία ηεο ΓΓ/Γ ζε εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

 Δπηθνηλσλία κε ην ΘΠΓ γηα ηα ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο 

 ύκκεηξε θαηαλνκή ζηηο κνλάδεο Γηαλνκήο (Πεξηνρέο Γηαλνκήο θ.ιπ.) όισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο (πιηθά θαη εθόδηα, όπσο πιηθά ελαεξίσλ 

δηθηύσλ, εξγαιεία & εμνπιηζκόο άξζεο βιαβώλ, κέζα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, 

θ.ιπ.)  

 Έγθαηξε νξγάλσζε - εθπαίδεπζε ησλ Οκάδσλ Γξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Θαηαζηάζεσλ 

Β1γ.Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Διέγρνπ Γηθηύσλ Γηαλνκήο (ΘΔΓΓ), ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αζήλαο & 

Θεζζαινλίθεο, κε επαξθή ζηειέρσζε 
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Β2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Δλεκεξώλεη θαη ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Σνκείο ζε εηνηκόηεηα, 

ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή 

πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β3 ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηα  Οξπρεία ζε εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην 

ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ  

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Δλεκεξώλνπλ θαη ζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηηο κνλάδεο πνπ είλαη ζηελ επζύλε ηνπο ζε 

εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία 

θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή), πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Σα ΘΘΦ Θξήηεο θαη Ρόδνπ επηθνηλσλνύλ κε ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ θαη ηίζνληαη ζε 

απμεκέλε εηνηκόηεηα γηα ηπρόλ ζπκβάληα (βιάβεο) ζηα δίθηπα Γηαλνκήο ΤΣ ζηα δπν λεζηά. 

Πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ. Σακηικό 

Γ1 Γενική Γιεύθςνζη Γιανομήρ 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

Οη Πεξηνρέο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελα ζε Πεξηνρή, Πξαθηνξεία ή Τπνπξαθηνξεία ηεο ΓΓ/Γ πνπ 

ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη 

ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Γ2. Γενική Γιεύθςνζη Μεηαθοπάρ 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ΓΚ πνπ ελεκεξώλνληαη από ηε ΓΚ ζέηνπλ ζε απμεκέλε 

εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηεζνύλ εθόζνλ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην. 

Γ3 Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Σα Οξπρεία ηεο ΓΓ/ΟΡ πνπ ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ 

πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ηεο  ΓΓ/Π πνπ ελεκεξώλνληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο  ΓΔΘ , ΓΠΑΛ & 

ΓΤΖΠ  πξνρσξνύλ ζε δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ πξόζζεηα κέηξα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2.ΓΔΗ/ Κενηπικό ςνηονιζηικό Όπγανο 

Σν ΘΟ, αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε 

ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο 

επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), δίλεη εληνιή γηα αλάθιεζε αδεηώλ θαη αλαπαύζεσλ 

πξνζσπηθνύ, εθόζνλ απαηηεζεί. 

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2βΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) δίλεη 

εληνιέο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2γ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ  νξγαληθώλ ζεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηάζβεζεο ππξθαγηώλ ζεξηλώλ κελώλ (Ηνύληνο – επηέκβξηνο) κε ηελ ζπκβνιή αγεκάησλ 

ηνπ ΙΘΓΚ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη εθηόο  εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνύ ηνπ ΙΘΓΚ πινπνηνύληαη ηα εμήο: 

1. Ζ δξαζηεξηόηεηα ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γ/ληή ηνπ ΙΘΓΚ ή ηνπ πληνληζηηθνύ 

ηεο παξ. 2 ηεο παξνύζεο. 

2. Από 15εο Ηνπλίνπ έσο 15εο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο ιεηηνπξγεί δηαξθέο Θεληξηθό 

πληνληζηηθό Όξγαλν Ππξαζθάιεηαο (ΘΔΟΠ) ζην νπνίν ζπκκεηέρεη Βνεζόο Γ/ληήο 

ΙΘΓΚ, Σνκεάξρεο Δθκεηάιιεπζεο ΙΘΓΚ θαη Σνκεάξρεο Αζθάιεηαο ΙΘΓΚ. 

θνπόο ηνπ ΘΔΟΠ είλαη ν ζπληνληζκόο ησλ ηκεκάησλ, κέζσλ, πξνζσπηθνύ θαη 

ελεξγεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ κεγάιεο έθηαζεο εθηόο 

ΙΘΓΚ. 
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3. Τπό ηνλ έιεγρν ηνπ ΘΔΟΠ, εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε απνζηνιήο εμνπιηζκνύ (πέξαλ 

ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ) ιεηηνπξγεί Θέληξν Θαηάζβεζεο Ππξθαγηώλ (ΘΘΠΤ) 

ζε εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν ρώξν εληόο ηνπ ΙΘΓΚ ζηειερσκέλν κε Κεραληθό 

Κεηαιιείσλ ζε ζπλερή 24σξε βάζε, βνεζνύκελν από ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό. 

θνπόο ηνπ ΘΘΠΤ είλαη ε ηήξεζε ζπλερνύο επαθήο κεηαμύ Ιηγληηηθνύ Θέληξνπ 

(βάζεσο) θαη ησλ αγεκάησλ ππξθαγηάο,  ε νξγάλσζε ηεο ππνζηήξημήο ηνπο θαη ε 

ζπλερήο επαθή κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο. 

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην 

Α2ε.ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νηζιών (ΓΓΝ) 

Ζ Γ/λζε Γηρείξηζεο Λεζηώλ (ΓΓΛ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ 

ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) 

εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Ζ ΓΓΛ παξαθνινπζεί ειέγρεη θαη 

θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ ζπκβάλησλ (βιαβώλ) 

εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, παξάγξαθνο Β1α θαη Φάζε 2ε, 

παξάγξαθνο Β1α.  

Β1β. Γιεςθύνζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

Οη  Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 
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Β1γ.Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

αληηκεησπηζζνύλ θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Β2 ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ ΓΚ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 

ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων 

Οη Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β4.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ.  

ηα λεζηά, ζηα νπνία δελ ππάξρεη δίθηπν Κεηαθνξάο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνιεπηηθή 

δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ. 

Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

 Βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ γηα ηα ζπκβάληα ζηα 

δίθηπα δηαλνκήο ζηα δύν λεζηά θαη εθαξκόδνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ιακβάλνπλ από ηε ΓΓΛ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, 

ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο 

επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) ζηα Γίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ, νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο 

ηεο ΓΓΛ ζηα δύν λεζηά ελεκεξώλνπλ ηε ΓΓΛ θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη ε ηεξαξρία ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ. 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ αληηκεησπίδνληαη από ην 

πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ ηεο ΓΓΛ ζηελ Θξήηε θαη ηε Ρόδν θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο 
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 Γηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα ΤΣ Θξήηεο θαη Ρόδνπ, ην πξνζσπηθό ηεο ΓΓΛ 

εληζρύεηαη από πξνζσπηθό ησλ Πεξηνρώλ ηεο ΓΓ/Γ ζηα δπν λεζηά 

Γ. Σακηικό 

Γ1. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε 

ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη & πηζαλόο 

ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), ε αξκόδηα θαηά ηόπνπο κνλάδα (Πεξηνρή 

Γηαλνκήο) ελεκεξώλεη ηελ πξντζηάκελε Γ/λζε Πεξηθέξεηαο, θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη 

ην ΘΠΓ θαη ν Γεληθόο Γ/ληήο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο, Κέζεο & Υακειήο Σάζεο, εμαηηίαο 

ππξθαγηώλ, αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο (Πεξηνρήο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελνπ ζε 

Πεξηνρή, Πξαθηνξείνπ ή Τπνπξαθηνξείνπ).  

 Γηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο ην πξνζσπηθό ηεο αξκόδηαο 

κνλάδαο εληζρύεηαη κεξίκλε ηεο πξντζηάκελεο Γ/λζεο Πεξηθέξεηαο, από πξνζσπηθό 

γεηηνληθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΓ/Γ ή κε ελεξγνπνίεζε ησλ «Οκάδσλ Αληηκεηώπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθώλ».  

 πλεξγαζία κε ηνλ θαηά ηόπνπο επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν 

νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, γηα ηελ πξνιεπηηθή δηαθνπή 

ειεθηξνδόηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

Γ2.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

 Δμαζθάιηζε πξνζσπηθνύ (ρεηξηζηέο – επηηεξεηέο ππνζηαζκώλ κεηαθνξάο) θαη’ εληνιή ηνπ 

ΓΔΚΖΔ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζέζε εθηόο ηάζεο (δηαθνπή ιεηηνπξγίαο) γξακκώλ 

κεηαθνξάο. 

 Άκεζε απνζηνιή ζπλεξγείνπ ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο γηα εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ελεκέξσζε ηεο ΓΚ θαη ηνπ ΓΔΚΖΔ. 

 Αίηεκα πξνο ην ΓΔΚΖΔ γηα πξνιεπηηθή ζέζε εθηόο ηάζεο γξακκώλ κεηαθνξάο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ησλ δηθηύσλ ηεο  ΓΔΖ. 

 Θέζε εθηόο ηάζεο γξακκώλ κεηαθνξάο θαη επαλαζύλδεζή ηνπο θαη’ εληνιή ηνπ ΓΔΚΖΔ. 
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Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Ζ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηώλ δηελεξγείηαη ππό αγεκάησλ επέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ) ηα νπνία 

ηεινύλ ππό ησλ επηηόπην έιεγρν θαη επζύλε Γηπι. Κεραληθνύ Κεηαιιείσλ θαη Δξγνδεγνύ 

Κεηαιιείσλ, ζε ζπλερή βάζε. 

Ο ππεύζπλνο Κεραληθόο ησλ ΑΓ/ΔΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κεραληθό ΘΘΠΤ. 

 πγθξνηεί ηα ΑΓ/ΔΠ από άπνςε επηινγήο ησλ εηδηθώλ κεραλεκάησλ, κέζσλ θαη 

πξνζσπηθνύ πνπ απαηηνύληαη εθάζηνηε. 

 Δπηβιέπεη επηηόπηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Αξρέο. 

 Δπηβιέπεη ηελ ηερληθά άξηηα θαη αζθαιή απαζρόιεζε ηνπ αγήκαηνο. 

 Δθηειεί νδεγίεο ηνπ ΘΔΟΠ εληόο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ΘΚΙΔ θαη ησλ αξρώλ ηεο 

ηερληθήο. 

Οη Κεραληθνί ησλ ΘΘΠΤ  θαη ησλ ΑΓ/ΔΠ δηαηίζεληαη από ηα Οξπρεία, κεηά από εηδηθή 

απόθαζε ηνπ Βνεζνύ Γ/ληή ΚΤΑ & ΔΔ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. 

Δλεκεξώλνληαη θαη θαηαξηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

Γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ΑΓ/ΔΠ δηαηίζεληαη  από ηα Οξπρεία θαη ηνπο Σνκείο ηνπ ΙΘΓΚ ζε 

πξώηε δήηεζε θαη  κε πξνηεξαηόηεηα ηα εμήο είδε κεραλεκάησλ ζε αξηζκό πνπ ζα θξηζεί 

εθάζηνηε από ην ΘΘΠΤ αλάινγα κε ην είδνο θαη έθηαζε ηεο ππξθαγηάο. ε πεξίπησζε 

δηαθνξώλ απνθαζίδεη ην ΘΔΟΠ. 

1. Ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. 

2. Τδξνθόξα νρήκαηα. 

3. Ηζνπεδσηέο γαηώλ. 

4. Πξνσζεηέο ηξνρνθόξνπο. 

5. Πξνσζεηέο εξππζηξηνθόξνπο. 

6. Φνξησηέο ηξνρνθόξνπο. 

7. Φνξησηέο εξππζηξηνθόξνπο. 

8. Ορήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ. 

9. Ορήκαηα ξπκνπιθά κε πιαηθόξκα. 

10. Ορήκαηα επίβιεςεο αζπξκαηνθόξα. 

11. Λνζνθνκεηαθά. 

12. Ορήκαηα ζπλεξγείνπ επηζθεπώλ. 

13. Ορήκαηα κεηαθνξάο ζηειερώλ.  

 Σν ΘΘΠΤ ελεκεξώλεηαη ζπλερώο από ηα Οξπρεία θαη ηνπο Σνκείο  γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ 

κεραλεκάησλ ησλ αλσηέξσ 1 έσο 13 θαηεγνξηώλ. 
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Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Οη νκάδεο δξάζεο ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Θαηαζηάζεσλ αλαπηύζζνπλ ηνλ 

απαηηνύκελν εμνπιηζκό ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπό ηελ απνηξνπή ηνπ πεξάζκαηνο 

ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο κέζα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνύ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

πκκεηέρεη ζην Θεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΘΟΠΠ) εθόζνλ 

ζπγθιεζεί. 

Α2 ΓΔΗ / Κενηπικό ςνηονιζηικό Κένηπο 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ ή νπνίνο αλαπιεξώλεη απηόλ πξνΐζηαηαη ηνπ ΘΟ. Ο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΓΔΖ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο.  

Σελ ππνζηήξημε ηνπ ΘΟ έρεη ε Γηεύζπλζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  (ΓΤΑΔ) 

Σν ΘΟ απνηειείηαη από ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο ησλ Βαζηθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κνλάδσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηαλνκήο, Κεηαθνξάο, Παξαγσγήο & Οξπρείσλ  θαζώο επίζεο θαη από 

ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθώλ & Αλζξσπίλσλ Πόξσλ . Δηζεγεηέο ζην ΘΟ είλαη ε 

ΓΤΑΔ θαη ηα θαηά πεξίπησζε πξνζθιεζέληα Βαζηθά Οξγαληθά Θιηκάθηα ( ΒΟΘ).  

Α2α.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο (ΓΓ/Γ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

βιαβώλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε βιαβώλ, ζνβαξόηεηα 

θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ηηο βιάβεο ζην δίθηπν & πηζαλόο 

ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο) εθδίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή επαλαθνξά ηνπ δηθηύνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Α2β .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξάο (ΓΓ/Κ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α2γ .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Οξπρείσλ (ΓΓ/ΟΡ) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Α2δ.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Παξαγσγήο (ΓΓ/Π) θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο 

πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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Α2ε .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Λήζσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο έθηαζεο ηεο δεκηάο πνπ 

πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηα δίθηπά ηεο, δίλεη εληνιέο πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Β. Δπισειπηζιακό Δπίπεδο 

Β1.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Β1α. Κένηπο Πληποθοπιών Γικηύος (ΚΠΓ) 

πγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο επαλαθνξάο ηνπ Γηθηύνπ 

Γηαλνκήο ζηελ νκαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ ηεξαξρία ηεο 

ΓΔΖ Α.Δ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1ε, παξάγξαθνο Β1α θαη ζηε Φάζε 2ε, 

παξάγξαθνο Β1α.  

Β1β. Γιεςθύνζειρ Πεπιθεπειών Γιανομήρ 

Οη  Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηώλ Γηαλνκήο παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηνπο γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή επαλαθνξά ηνπ 

δηθηύνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Β1γ.  Κένηπα Δλέγσος Γικηύων Γιανομήρ (ςπάγονηαι ζηιρ Γ/νζειρ Πεπιθεπειών 

Γιανομήρ) 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ επαλαλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

επηηεπρζεί  θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Β2 .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Β2α. Γιεύθςνζη ςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ  

Ζ ΓΚ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 

θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β3. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) ΓΔΗ  

Β3α. Γιεςθύνζειρ Λιγνιηικών Κένηπων  

Οη Γηεπζύλζεηο Ιηγληηηθώλ Θέληξσλ παξαθνινπζνύλ, ειέγρνπλ θαη θαζνδεγνύλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ηεο θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

Β4. ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Β4α. ΓΔΘ, ΓΠΑΝ & ΓΤΗΠ 

Ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ζηα λεζηά, ζηα νπνία δελ ππάξρεη δίθηπν Κεηαθνξάο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο ιόγσ βιαβώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ. 
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Β5 .ΓΔΗ/ Γ/νζη Γιασείπιζηρ Νήζων 

Β5 α Κένηπα Καηανομήρ Φοπηίος  (ΚΚΦ) Κπήηηρ και Ρόδος 

Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ηειερεηξηζκώλ γηα ηελ επαλαλαδηάηαμε ηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

επηηεπρζεί  θαηά ην βέιηηζην δπλαηό ηξόπν ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ νκαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Γ. Σακηικό 

Γ1.ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Γιανομήρ (ΓΓ/Γ) 

Γ1α. Πεπιοσέρ Γιανομήρ ή ςθιζηάμενα ζε Πεπιοσή, Ππακηοπεία ή Τποππακηοπεία 

ηηρ ΓΓ/Γ 

 Αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ βιαβώλ (Θξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε βιαβώλ 

ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ηηο βιάβεο ζην δίθηπν & 

πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), ε αξκόδηα θαηά ηόπνπο κνλάδα (Πεξηνρή 

Γηαλνκήο) ελεκεξώλεη ηελ πξντζηάκελε Γ/λζε Πεξηθέξεηαο, θαη από απηήλ ελεκεξώλεηαη ην 

ΘΠΓ θαη ν Γεληθόο Γ/ληήο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 

 Κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο, Κέζεο & Υακειήο Σάζεο, εμαηηίαο 

ππξθαγηώλ, αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο ζην 

επίπεδν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο Γηαλνκήο (Πεξηνρήο Γηαλνκήο ή πθηζηάκελνπ ζε Πεξηνρή, 

Πξαθηνξείνπ ή Τπνπξαθηνξείνπ). 

 Κεγαιύηεξεο έθηαζεο βιάβεο ζηα δίθηπα Γηαλνκήο αληηκεησπίδνληαη από ην πξνζσπηθό ησλ 

εκπιεθόκελσλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηεο, ζπλεπηθνπξνύκελνπ από 

πξνζσπηθό γεηηνληθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΓ/Γ ή κε ελεξγνπνίεζε ησλ «Οκάδσλ Αληηκεηώπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθώλ» 

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γ2 .ΓΔΗ/ Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ (ΓΓ/Μ) 

Γ2α. Πεπιθεπειακοί Σομείρ ηηρ ΓΜ  (ΓΓ/Μ) 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Σνκείο ηεο ΓΚ ππνβάιινπλ αίηεκα ζην ΓΔΚΖΔ γηα ζέζε εθηόο ηάζεο 

ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβεο θαη κεξηκλνύλ, γηα ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζή ησλ, κε ηε δηάζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ  

 Άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γ3. Γενική Γ/νζη Οπςσείων (ΓΓ/ΟΡ) 

Γ3α. Οπςσεία ηηρ ΓΓ/ΟΡ 

Κεξηκλνύλ γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ησλ αγεκάησλ επέκβαζεο (ΑΓ/ΔΠ) 

πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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Γ4. Γενική Γ/νζη Παπαγωγήρ (ΓΓ/Π) 

Γ4α. ηαθμοί Παπαγωγήρ ηηρ ΓΓ/Π 

Κεξηκλνύλ γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

θαηαζηξάθεθε θαηά ην ζηάδην θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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ΓΔΣΜΗΔ A.E 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη δηεπζύλεη ην 

έξγν ηνπο. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος Σςζηήμαηορ ( 

ΔΓΛΔΣ) 

Η Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Σπζηήκαηνο (ΔΓΛΔΣ) είλαη ππεύζπλε γηα 

ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο κε ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο από ηνπο ζηαζκνύο 

παξαγσγήο (πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΗ Α.Δ. ή ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο), θαη από ηα ζεκεία 

δηαζύλδεζεο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηνπο πειάηεο πςειήο ηάζεο. Η 

αξκόδηα Υπεξεζία ηεο ΔΓΛΔΣ θαηαξηίδεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο ην νπνίν ζπκθσλείηαη κε ηε  Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξάο, ηεο ΓΔΗ ε νπνία είλαη 

θαη ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ.  

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

Σηελ Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Σπζηήκαηνο (ΔΓΛΔΣ) ππάγνληαη ηα 

Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΚΔΔ) πνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο έρνπλ ηηο θάησζη 

νλνκαζίεο : 

Δζληθό Κέληξν Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΔΚΔΔ) : Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 

Γηαζπλδεδεκέλνπ Σπζηήκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο ( Νόηην, Βόξεην θαη Θεζζαινλίθεο): Δίλαη ππεύζπλα 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο θαζώο θαη γηα ηηο 

απνκνλώζεηο Γξακκώλ Μεηαθνξάο θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε βιάβεο.  

 Γηαβίβαζε ησλ Ηκεξήζησλ Φαξηώλ Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πνπ 

απνζηέιινληαη από ηε ΓΓΠΠ/ΚΔΠΠ ζην ΔΚΔΔ ηεο ΔΓΛΔΣ, ζηα θαηά ηόπνπο ηξία (3) 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ, ελόςεη αλαγγειζέληνο επεξρνκέλνπ θαύζσλα  δεηά 

από ην πξνζσπηθό ησλ ΚΔΔ , θαη ηδηαίηεξα απηώλ όπνπ αλαγγέιιεηαη, βάζεη ηνπ Φάξηε 

Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηώλ, πςειόο θίλδπλνο εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, λα 

βξίζθεηαη ζε απμεκέλε επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/ ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος 

Σςζηήμαηορ ( ΔΓΛΔΣ) 

Η  Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ Σπζηήκαηνο θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ  Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, ζέηεη ζε απμεκέλε 

εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό  ησλ ΚΔΔ . 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Δθνικό Κένηπο Δλέγσος Δνέπγειαρ 

Δλεκεξώλεη θαη ζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο  ζε 

εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηεγνξία 

θηλδύλνπ (πςειή ή πνιύ πςειή). 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Δπέμβαζη 

Α. Δπιηελικό Δπίπεδο 

Α1α.ΓΔΣΜΗΔ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ ΓΔΣΜΗΔ, αλαιόγσο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο 

(Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο: έθηαζε ζπκβάληνο, ζνβαξόηεηα θαηαλαισηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη & πηζαλόο ρξόλνο επαλαθνξάο ηεο ειεθηξνδόηεζεο), δίλεη εληνιή γηα αλάθιεζε 

αδεηώλ θαη αλαπαύζεσλ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ απαηηεζεί. Υπνζηεξίδεη επίζεο ην έξγν ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ επνπηεύνληνο Υπνπξγείνπ ζην Κεληξηθό Σπληνληζηηθό Όξγαλν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.( ΚΣΟΠΠ) ελώ αλ θξίλεη απαξαίηεην δύλαηαη λα αηηεζεί ηελ θπζηθή 

παξνπζία ζηειέρνπο ηεο ΔΓΛΔΣ ζην Σπληνληζηηθό Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Ππξνζβεζηηθήο θαη ΚΔΔ.. 

Α1β.ΓΔΣΜΗΔ/ ΓΔΣΜΗΔ/Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος 

Σςζηήμαηορ ( ΔΓΛΔΣ) 

Η Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο & Διέγρνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη αλαιόγσο ηεο 

ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο  δεηάεη από  ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ λα 

ζπληνλίζεη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΗ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

 Τα ΚΔΔ ελεκεξώλνληαη από ην ππξνζβεζηηθό ζώκα   ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα ηελ ύπαξμε 

δαζηθήο ππξθαγηάο ώζηε λα γλσξίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ ζην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ηελ ύπαξμε ηεο..  

 Τα ΚΔΔ αηηνύληαη από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Τνκείο ηεο Γ.Γ Μεηαθνξάο ηεο  ΓΔΗ ππνζηήξημε 

ζε πξνζσπηθό θαη κέζα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο. 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ θαηά ηόπνπο επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, ν 

νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ θαη ν νπνίνο δύλαηαη λα αηηεζεί  ηελ 

πξνιεπηηθή ζέζε εθηόο ηάζεο Γξακκώλ Μεηαθνξάο  γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 

θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Οη Πεξηθεξεηαθνί Τνκείο ηεο  Γ.Γ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ κε ηα θαηά ηόπνπο ζπλεξγεία ηνπο 

ελεκεξώλνπλ ην αξκόδην ΚΔΔ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ππξθαγηάο ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ 

Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη δύλαληαη λα αηηεζνύλ ηελ ζέζε εθηόο ηάζεο Γξακκώλ 

Μεηαθνξάο  γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηαζηνιήο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Ο πξντζηάκελνο ηνπ ΚΔΔ ζπλεθηηκώληαο ηα αηηήκαηα από Ππξνζβεζηηθή ε ΓΔΗ γηα 

απνκόλσζε Γξακκώλ Μεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο 

θαηαλαισηώλ  δίλεη εληνιέο γηα ζέζε εθηόο ηάζεσο κίαο ε πεξηζζνηέξσλ Γ.Μ. Σηελ 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ                                                 Πξνζζήθε Γ8Β: ΓΔΣΜΗΔ 
 

4 

 

πεξίπησζε πνπ ε ελέξγεηα απηή νδεγεί ζε πεξηθνπή θνξηίνπ ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη ν 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηύνπ. 

 Όηαλ εθιείςνπλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηέζεθαλ εθηόο ηάζεο Γ.Μ ηα ΚΔΔ δίλνπλ εληνιή γηα 

ζέζε ππό  ηάζε ησλ παξαπάλσ Γ.Μ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Β. Δπισειπηζιακό 

Β1α. Κένηπα Δλέγσος Δνέπγειαρ 

 Τα ΚΔΔ ελεκεξώλνληαη  από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο Τνκείο ηεο Γ.Γ. Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΗ 

γηα απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ ζε Γ.Μ θαη εθόζνλ απαηηεζεί ζέηνπλ απηέο εθηόο ηάζεο 

ώζηε λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ .  
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Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Έθδνζε απόθαζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο 

ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ αλά Ννκό, θαη’ εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α/2005. 

 Δμνπζηνδνηεί, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΚΣΟΠΠ, ηα θαηά ηόπνπο αξκόδηα Σπληνληζηηθά 

Ννκαξρηαθά Όξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνύο δξπκνύο, δάζε θαη «εππαζείο» πεξηνρέο ζε 

εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

ηα νπνία εκπιέθνληαη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., όζν θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Σύληαμε ή αλαζεώξεζε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ Πεξηθέξεηα. 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνύλ όιεο νη αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ηελ Γ.Γ.Π.Π. 

ζρέδην.1  

 Κνηλνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο θαη ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, γηα ιόγνπο ελαξκόληζεο ησλ ζρεδίσλ (ΠΣ, ΔΛΑΣ, ΔΚΑΒ, 

ΓΔΗ, θιπ.)  

 Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ (δπλακηθνύ θαη κέζσλ) ηεο Πεξηθέξεηαο 

(αλά Ννκό), νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ, όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.2 

                                                           
1 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
2 Γηα ην ζθνπό απηό ε Γ/λζε πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γ/λζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

ηέηνηνπο πόξνπο (Γ/λζε Γαζώλ, ΓΔΣΔ, ΓΔΚΔ, θιπ.). 
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 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ηελ ΓΓΠΠ ζρέδην ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη  γηα ηηο νπνίεο δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν από ηελ ΓΓΠΠ ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε  

 Γηαλνκή ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο ΓΓΠΠ πξνο ηνπο ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ 

βαζκνύ.  

 Κνηλνπνίεζε ηνπ Ηκεξήζηνπ Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

πξνεηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό, κέζσ Fax, ζηα 

γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ ΝΑ θαη ζηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

νηθείσλ Γήκσλ θαη ζηα Γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ. 

 Σπκκεηνρή ζηα Σπληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα θαη Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα. 

 Δηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ 

ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ αλά Ννκό γηα ηε δηαπίζησζε ησλ 

πθηζηάκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ πξόηαζε ησλ ειιεηπόλησλ 

(Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α/2005, παξ.4, αξζ.7). 

Γ3. Διεύθςνζη Δαζών Πεπιθέπειαρ 

 Κνηλνπνίεζε ησλ εγθπθιίσλ θαη ηηο θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζώλ & 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο πξνο ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο. 

 Σπκκεηνρή δηα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ζηα Σπληνληζηηθά Ννκαξρηαθά Όξγαλα  θαη κε 

εθπξόζσπό ηεο ζηα Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα (Ν.3013/2002, αξζ. 12, 13). 

 Κνηλνπνίεζε ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΓΓΠΠ πξνο ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο. 

 Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ δαζνπξνζηαζίαο. 

 Σπιινγή ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ από ηηο νηθείεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο θαη 

απνζηνιή ηνπο ζηε Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΥΠΔΚΑ. 

Γ4. Δαζικέρ Υπηπεζίερ Νομαπσιακού επιπέδος 

 Σπκκεηνρή δηα ηνπ Πξντζηάκελνπ Γαζαξρείνπ  ζηα Σπληνληζηηθά Τνπηθά Όξγαλα 

(ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αξζ. 5, παξ. Γ4). 
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 Σύληαμε θαη δηάζεζε πξνο ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο ραξηώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

δάζε θαηά δαζνπνληθό είδνο, ηνπο δξόκνπο, ηα ζεκεία πδξνιεςίαο θαη γεληθά ηελ 

πθηζηάκελε ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ελεκεξσκέλνπο κε ηα 

λέα ηπρόλ έξγα θαη κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ 

(ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, αξζ. 5, παξ. Γ5). 
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Φάζη 2η Αςξημένη εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Θέηεη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ηκεξήζην Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ 

εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ 

γηα ην ιόγν απηό. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Δλεκέξσζε ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ην 

ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα πνπ εθδίδεηαη από ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζύκθσλα κε ην Ηκεξήζην 

Γειηίν Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ. 
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Φάζη 3η Άμεζη κινηηοποίηζη – Επέμβαζη 

 Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Δληνιή γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αξρηθό ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

ηνπο νξίσλ από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

Μόιηο ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ή ηα 

γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ ΝΑ θαη Γήκσλ ή ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο πξνρσξά ζε: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

αξρηθό ζηάδην, γηα ιόγνπο  άκεζεο θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά από ζρεηηθή εληνιή Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ην Γξαθείν ηεο Κνηλόηεηαο, 

εληόο ηεο νπνίαο έρεη δνζεί ε αλαγγειία ηεο ππξθαγηάο θαη κε Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο, ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 

Επέμβαζη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002, 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο νηθείεο ΝΑ θαη ζηνπο 

νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο. 
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 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθήο κηθξήο 

έληαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3013/2002.  

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο ή ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ. 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007).3 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο 

θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθήο κηθξήο έληαζεο. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο . 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα 

ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., θαζώο θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ.  

                                                           
3 Η απόθαζε απηή ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο 
Ννκάξρεο, Γεκάξρνπο θαη Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην  άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 
263/Α΄/2007). 
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 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 , 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο 

έληαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3013/2002.  

 Δληνιή γηα αίηεκα πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο ή ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ.  

 Δληνιή γηα πεξαηηέξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο νηθείεο Ν.Α. θαη 

ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο . 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα 

ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ  
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 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., 

κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Π.Σ. πνπ 

δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 , 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο 

έληαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο ή ην ΚΔΠΠ.  

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο νηθείεο Ν.Α. θαη ζηνπο 

νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα 

ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ. θαη ελεκεξώλεη ηνπο 

επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ 

πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ην ΚΔΠΠ  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 11 Ν. 3013/2002 , 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο 

έληαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ., κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ 

αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Π.Σ. πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ  

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, γηα 

ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο έρνπλ εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π.Σ. θαη ελεκεξώλεη ηνπο 

επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ 

ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο έρνπλ εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά 

ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ1. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Πεπιθέπειαρ 

 Δληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο  

(νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα 

νπνία βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ. 

 Δληνιή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ βνζθήο θαη ζήξαο (ΓΑΓ) πνπ 

απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

Γ2. Δ/νζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ  

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο 

ηνπο (νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη  

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γ3. Διεύθςνζη Δαζών Πεπιθέπειαρ 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή, από ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Υπεξεζίεο, ησλ θακέλσλ 

εθηάζεσλ θαη ηεο έθδνζεο ηεο αλαδαζσηηθήο πξάμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ 

βνζθήο θαη ζήξαο (ΓΑΓ) πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 
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Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΣΝΟ) ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην αξζ.12, Ν.3013/2002. 

 Δληνιή ζύγθιεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΣΝΟ) γηα ηελ  επίιπζε 

δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε δξάζε θαη 

ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

ηα νπνία εκπιέθνληαη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, όζν θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ. 

Γ2. Σςνηονιζηικό Νομαπσιακό Όπγανο (ΣΝΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με κέξηκλα ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη θαηόπηλ εληνιήο Ννκάξρε ζπγθξνηείηαη 

ην Σπληνληζηηθό Ννκαξρηαθό Όξγαλν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 12, Ν.3013/2002. Η 

ζύγθιεζε ζηε θάζε ηεο ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ εληνιήο Ννκάξρε θαη 

εθόζνλ απηόο ην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ  επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε δξάζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο 

νξγαλώζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σύληαμε ή αλαζεώξεζε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο, ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινπρία νη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνύλ όιεο νη αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ηελ 

ΓΓΠΠ ζρέδην.1 

 Κνηλνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο θαη ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

                                                           
1 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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ζπλεπεηώλ ζε επίπεδν Ννκνύ, γηα ιόγνπο ελαξκόληζεο ησλ ζρεδίσλ (ΠΣ, ΔΛΑΣ, ΔΚΑΒ, ΓΔΗ, 

θιπ.)  

 Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ (δπλακηθνύ θαη κέζσλ) ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΠΣ, όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Κνηλνπνίεζε ησλ θαηαιόγσλ απηώλ ζηελ Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.2 

 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ηελ ΓΓΠΠ ζρέδην ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη  γηα ηηο νπνίεο δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επίπεδν Ννκνύ, ζύκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν από ηελ ΓΓΠΠ ζρέδην ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από δαζηθέο ππξθαγηέο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε  

 Δπηινγή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο ρώξσλ ηθαλώλ γηα ηελ 

ππνδνρή θαη δηαβίσζε πιεγέλησλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Τήξεζε κεηξώνπ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζην Ννκό θαη πνπ δύλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ 

αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζπκβαηόηεηα εμνπιηζκνύ θαη 

κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΣΝΟ) θαηόπηλ εληνιήο 

ηνπ Ννκάξρε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 12, Ν.3013/2002. 

Γ4. Διεύθςνζη Ππόνοιαρ 

 Τεξεί θαηάινγν θαηαζθελώζεσλ (παηδηθώλ εμνρώλ) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζπλνδεπόκελν κε πίλαθα ηειεθώλσλ ησλ ππεπζύλσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη Αξρεγώλ απηώλ, ην νπνίν θνηλνπνηεί ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 

ιόγνπο ελεκέξσζεο. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, θνηλνπνηεί ζηηο Γηνηθήζεηο απηώλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, έγγξαθα θαη εγθπθιίνπο ηεο ΓΓΠΠ ηα νπνία 

                                                           
2 Γηα ην ζθνπό απηό ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α.  ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Γ/λζεηο ηεο Ν.Α νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ηέηνηνπο πόξνπο (Γ/λζε Τερληθώλ ππεξεζηώλ, θιπ). 
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ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη κε ηελ 

έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο (αξζ.12, παξ.2β Ν.3013/2003).  

 Διέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαη ζπληεξεί ην απνζεθεπκέλν πιηθό (ζθεληθό πιηθό, 

θνπβέξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνύθηζε πιεγέλησλ, ην νπνίν παξαιακβάλεη από Υπνπξγείν 

Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΥΥΚΑ) (ΒΓ 972 ΦΔΚ 265/Α/1966) θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά 

ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Εηοιμόηηηα 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Θέηεη ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζε 

εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ηκεξήζην Φάξηε Πξόβιεςεο 

Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 

πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό. 

Γ2. Σςνηονιζηικό Νομαπσιακό Όπγανο (ΣΝΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με εληνιή Ννκάξρε θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην ΣΝΟ, ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη, γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Απόθαζε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο ζε δάζε θαη εππαζήο πεξηνρέο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηεο ΓΓΠΠ. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 Δλεκέξσζε ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα πνπ 

εθδίδεηαη από ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ ζύκθσλα κε ην Ηκεξήζην Γειηίν Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ 

Ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΣΝΟ) θαηόπηλ εληνιήο 

ηνπ Ννκάξρε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 12, Ν.3013/2002. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ΣΝΟ, ζηε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ 

επηηήξεζεο γηα ηελ άκεζε αλαγγειία ηπρόλ ππξθαγηώλ. 
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Φάζη 3η Άμεζη Ανηιμεηώπιζη – Επέμβαζη 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Δληνιή, μεηά από ζσεηική ζςνεννόηζη με ηην απμόδια Πςποζβεζηική Υπηπεζία, γηα 

άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ από ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Μόιηο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο πξνρσξά ζε: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Ννκάξρε. 

 Άκεζε ελεκέξσζε, μεηά από ζσεηική ενηολή Νομάπση, ησλ αξκόδησλ νξγαληθώλ 

κνλάδσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, κε ζηόρν ηελ 

άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο. 

 Δπηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ην Γξαθείν ηεο Κνηλόηεηαο, 

εληόο ηεο νπνίαο έρεη δνζεί ε αλαγγειία ηεο ππξθαγηάο θαη κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 

3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 

Επέμβαζη 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 3013/2002, 

θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνπο νηθείνπο 

Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Δηζήγεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο.  
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 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ λνκνύ, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Ν.Α. ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠΠ. 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007).  

 Δληνιή γηα ζύγθιεζε ηνπ ΣΝΟ πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ννκάξρε, εθόζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ (αληηκεηώπηζε-απνθαηάζηαζε) ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο 

θαηαζηξνθήο σο ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο. 

Γ2. Σςνηονιζηικό Νομαπσιακό Όπγανο (ΣΝΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπγθαιείηαη ην ΣΝΟ κε εληνιή Ννκάξρε, ζην νπνίν θαη πξνεδξεύεη, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνύ 

θαη κέζσλ, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη ην Ννκάξρε. 

 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή,  γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε 

επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη 

ηα Γξαθεία Κνηλνηήησλ ησλ νηθείσλ Κνηλνηήησλ θαζώο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε 

πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 
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ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα.3  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Ννκάξρε. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Ννκαξρηαθνύ Οξγάλνπ (ΣΝΟ) θαηόπηλ εληνιήο 

ηνπ Ννκάξρε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 12, Ν.3013/2002. 

 Δλεξγνπνηεί ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ 

νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ πξέπεη 

λα απνηεινύλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ΣΤΟ θαη ΣΝΟ. 

 Μεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, πξνβαίλεη, εθ όζνλ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη, ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ 

(θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, θιπ) πιεζίνλ ηνπ ζπκβάληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηά. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 

3013/2002, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ λνκνύ, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3013/2002. 

                                                           
3 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ηθαλνπνηεζνύλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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 Δληνιή γηα αίηεκα πεξαηηέξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα πεξαηηέξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ην Ννκάξρε . 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη 

ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Ν.Α. ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.4  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Δλεξγνπνηεί ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14  θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ 

νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ πξέπεη 

λα απνηεινύλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ΣΤΟ θαη ΣΝΟ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

                                                           
4 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ηθαλνπνηεζνύλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 

3013/2002, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό 

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ λνκνύ, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ην 

ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνπο νηθείνπο 

Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη 

ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά 

από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Ν.Α. ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.5  

                                                           
5 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ηθαλνπνηεζνύλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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 Δλεξγνπνηεί ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

Ν.3013/2002 αξζ.14  θαη ηνπ Ν.3536/2007 αξζ. 27. Τνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ 

νκάδσλ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ πξέπεη 

λα απνηεινύλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ΣΤΟ θαη ΣΝΟ.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Ν.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Ννκαξρώλ γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ 

επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Ννκαξρώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ αξζ. 12 Ν. 

3013/2002, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ Α΄ γηα ηνλ ζθνπό απηό.  

 Γηάζεζε θαη ζπληνληζκόο δξάζεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ λνκνύ, ζε πεξηπηώζεηο ραξαθηεξηζκνύ ηεο θαηαζηξνθήο σο ηνπηθήο κηθξήο έληαζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα αλαδήηεζε δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κεηά από ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ  θαη Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξώηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηώλ νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί 

ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ 

πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ πιεγείζα πεξηνρή όπνπ δηαβηνύλ, εθόζνλ ρξεηάδνληαη 

κεηαθνξά. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη 

ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά 

από ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο.  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Ννκάξρε έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 
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εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Μεξηκλά, κεηά από εληνιή Ννκάξρε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πξόλνηαο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ εύξεζε δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο νη 

θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο.  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

Γ4. Διεύθςνζη Ππόνοιαρ 

 Σπλδξάκεη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εύξεζε δηαζέζηκσλ θαηαιπκάησλ γηα 

ηνπο πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή 

επζύλεο ηνπο 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Νομάπσηρ 

 Δληνιή γηα εμαζθάιηζε θαηαιπκάησλ, κεηά από ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ  θαη 

Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ 

έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. 

 Δληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο (νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή 

δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ.  

 Δληνιή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε  δηαδηθαζηώλ εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 

πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θύξηαο νηθίαο ή 

αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. 

 Δληνιή ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε 

ζπλεξγείσλ θαηαγξαθήο δεκηώλ ζε θαηνηθίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα πξνο 

ηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο θαη πηζησηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Σπλεξγάδεηαη κε ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ γηα ηε άκεζε δηαλνκή 

δσνηξνθώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη, ζε θηελνηξόθνπο εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο. 

Γ3. Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Ννκάξρε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα 

άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο (νδηθό δίθηπν, 

θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Δμαζθαιίδεη, κεηά από εληνιή Ννκάξρε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πξόλνηαο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηαιύκαηα γηα ηνπο πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί 

ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο 

 Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο, κεηά από εληνιή Ννκάξρε, γηα ηε ζπγθξόηεζε 

ζπλεξγείσλ θαηαγξαθήο δεκηώλ ζε θαηνηθίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζρεηηθό αίηεκα πξνο 

ηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο θαη πηζησηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από δαζηθέο ππξθαγηέο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη  δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Γ4. Διεύθςνζη Ππόνοιαρ 

 Σπλδξάκεη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηαιπκάησλ γηα ηνπο 

πνιίηεο νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο 

ηνπο 

 Δλεξγνπνηεί, κεηά από εληνιή Ννκάξρε, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ αλαγθώλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θύξηαο 

νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. 

 Γηαζέηεη ζθεληθό πιηθό ζε ππξνπαζείο, όηαλ απηό απαηηεζεί. 
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Δήμοι & Κοινόηηηερ 

Φάζη 1η Σςνήθηρ Εηοιμόηηηα  

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Δληνιή ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην αξζ.13, Ν.3013/2002. 

 Με εληνιή ησλ Γεκάξρσλ ζπγθαιείηαη ην Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν (ΣΤΟ) ζηε θάζε 

ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο επίζεο θαη 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Με επζύλε ησλ Γεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνύληαη 

έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε ιεηηνπξγία 

ρώξσλ ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θύιαμήο ηνπο, ζε 

εθαξκνγή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α /2005 (ΦΔΚ 1554/Β΄/2005). 

 Οξηζκόο ππεπζύλσλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Δληνιή ζπληήξεζεο ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο ή εγθαηάζηαζε λέσλ, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρό 

ηνπο (Ν.1590/1986). 

 Δληνιή, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, γηα ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (ΣΤΟ) 

 Με κέξηκλα ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη θαηόπηλ εληνιήο Γεκάξρνπ ζπγθξνηείηαη 

ην Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. Η 

ζύγθιεζε ζηε θάζε ηεο ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ εληνιήο Γεκάξρνπ 

θαη εθόζνλ απηόο ην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

όπσο επίζεο θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθόκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία λα πξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνη ππάιιεινη, ν 

ξόινο θαη νη δξάζεηο απηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ 
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ππξθαγηώλ1. Σηα πιαίζηα απηά ζπληάζζνληαη ηειεθσληθνί θαηάινγνη κε ηειέθσλα θαη ζέζεηο 

ππεπζύλσλ ησλ Γήκσλ ηα νπνία θαη θνηλνπνηνύληαη ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

ΠΣ θαη ηεο ΔΛΑΣ. 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ δύλαηαη λα δηαηεζνύλ ηόζν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ΠΣ όζν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Κνηλνπνίεζε ησλ θαηαιόγσλ απηώλ ζηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή 

Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηόηεηα εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν 

Γήκνο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ. 

 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηνπ Γήκνπ. 

 Καζνξηζκόο ρώξσλ ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηελ 

νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο). 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Σύληαμε ή επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ, απμεκέλεο εηνηκόηεηαο θαη αληηκεηώπηζεο 

εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Σηα πιαίζηα απηά ζπληάζζνληαη ηειεθσληθνί 

θαηάινγνη κε ηειέθσλα θαη ζέζεηο ππεπζύλσλ ηεο Κνηλόηεηαο ηα νπνία θαη θνηλνπνηνύληαη 

ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣ θαη ηεο ΔΛΑΣ. 

 Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ηνπηθό επίπεδν.  

 Καηαγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκσλ πόξσλ ηεο Κνηλόηεηαο, πνπ δύλαηαη λα δηαηεζνύλ 

ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ΠΣ όζν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. Κνηλνπνίεζε ησλ θαηαιόγσλ απηώλ ζηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία 

                                                 
1 Δίλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε δύν μερσξηζηώλ κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηα νπνία ζα αθνξνύλ 

αληίζηνηρα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ 

θηλδύλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 
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 Σπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπκβαηόηεηα εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε Κνηλόηεηα πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ΠΣ. 

 Σύληαμε κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ δηαζέηνπλ πιηθά θαη κέζα 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ νη πόξνη ηεο Κνηλόηεηαο. 
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Φάζη 2η Αςξημένη Εηοιμόηηηα  

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Θέηνπλ ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Κνηλόηεηαο ζε εηνηκόηεηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ Ηκεξήζην Φάξηε 

Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΓΓΠΠ θαη ηα ηδηαίηεξα 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πνπ εθδίδνληαη από ην ΚΔΠΠ γηα ην ιόγν απηό  

Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο (ΣΤΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με εληνιή Γεκάξρνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην ΣΤΟ, ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη, γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθιεζνύλ από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σπληνληζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε εληνιώλ ηνπ Γεκάξρνπ ζηε ιήςε 

απμεκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε 

ιεηηνπξγία ρώξσλ ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Δθαξκνγή κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ ηεο Κνηλόηεηαο. 

 Υινπνίεζε εληνιώλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο ζηε ιήςε απμεκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο 

γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ ελαπόζεζεο 

αζηηθώλ απνξξηκκάησλ. 
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Φάζη 3η Άμεζη ανηιμεηώπιζη – Επέμβαζη 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

1ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Αναγγελία 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Δληνιή γηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε αξρηθό 

ζηάδην, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ 

από ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ην Γξαθείν Κνηλόηεηαο ή ηελ αξκόδηα 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη ζε ζπλελλόεζε κε απηή. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

Μόιηο ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή 

Υπεξεζία ηελ ελεκέξσζε γηα εθδήισζε ππξθαγηάο πξνβαίλεη ζηα παξαθάησ: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αξρηθό ζηάδην, κε ζηόρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά από ζρεηηθή εληνιή 

Γεκάξρνπ. 

 Σπλερήο επηθνηλσλία κε ηελ αξκόδηα ΠΥ γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζηα πιαίζηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ.  

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

Μόιηο ην Γξαθείν ηεο Κνηλόηεηαο ιάβεη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ηελ 

ελεκέξσζε γηα έλαξμε ππξθαγηάο πξνβαίλεη ζηα παξαθάησ: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Κνηλόηεηαο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε αξρηθό ζηάδην, κε ζηόρν ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

 Σπλερήο επηθνηλσλία κε ηελ αξκόδηα ΠΥ γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζηα πιαίζηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζπκβάλ. 
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3ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Ανάπηςξη Δςνάμεων – 

Επέμβαζη 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Απόθαζε γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ 

12030/ Φ109.1/1999. 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζε όκνξνπο 

Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από 

όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠΠ. 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007).  

 Δληνιή ησλ Γεκάξρσλ γηα ζύγθιεζε ηνπ ΣΤΟ, εθόζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε ππξθαγηά εθδειώζεθε πιεζίνλ ρώξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ν 

Γήκαξρνο ή ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηλεηνπνηεί ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηεο Κνηλόηεηαο γηα λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ. 

 Δλεκεξώλεη ηνλ νηθείν Ννκάξρε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε θαη εηζεγείηαη ηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο πνπ πιήηηεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη. 

Γ2. Σςνηονιζηικό Τοπικό Όπγανο (ΣΤΟ) Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Με εληνιή Γεκάξρνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο ζπγθαιείηαη ην ΣΤΟ, ζην νπνίν θαη 

πξνεδξεύεη. Η ζύγθιηζε ηνπ ΣΤΟ γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ ζηνλ 

ζπληνληζκό ησλ θνξέσλ ζηελ δηάζεζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 
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 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε 

επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη άκεζα ην Γήκαξρν. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

Πεξηθέξεηα.2  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Μεξηκλά γηα ηε ζύγθιεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Τνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΤΟ) θαηόπηλ εληνιήο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 13, Ν.3013/2002. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο).  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Δλεξγνπνηεί ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέξρνληαη από 

δαζηθέο ππξθαγηέο. 

                                                 
2 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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 Δλεξγνπνηεί κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ δηελεξγείηαη κε 

επζύλε ηνπ ΠΣ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δεηεζνύλ από ην ΠΣ. 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ 

από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

θαη ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Κνηλόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

θαη Πεξηθέξεηα.3  

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ επηβάιιεηαη από ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ, κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλόηεηαο. 

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο).  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

4ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Μεπικόρ έλεγσορ 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

                                                 
3 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002, θαζώο θαη ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί πξνο 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ.  

 Δληνιή γηα αίηεκα πεξεηαίξσ ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Πεξηθέξεηα ή 

ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα πεξεηαίξσ ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζε 

όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηνύ από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν . 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

Πεξηθέξεηα.4  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο). 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

                                                 
4 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ από ηηο αξκόδηεο Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ από ηελ εμέιημε απηήο από ηνπο αξκόδηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη 

ελεκεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ 

εκπιαθεί πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

Πεξηθέξεηα.5  

 Δλεξγνπνηεί εθόζνλ ρξεηαζηεί, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε 

ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πόξσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ θαηαθύγεη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ (ρώξνη θαηαθπγήο).  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

5ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Έλεγσορ – Φύλαξη 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ ή ησλ Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό 

ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

                                                 
5 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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 Δληνιή γηα αίηεκα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Κνηλόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠΠ. 

 Δληνιή γηα ζπλδξνκή πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζε όκνξνπο 

Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από 

ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γήκνπ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

Πεξηθέξεηα.6  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά 

από ζρεηηθή εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

                                                 
6 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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 Αηηείηαη, κεηά από ζρεηηθή εληνιή, ζπλδξνκή κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Κνηλόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, από όκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλόηεηεο, ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

θαη Πεξηθέξεηα.7  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

6ο Σηάδιο επισειπήζεων καηαζηολήρ δαζικών πςπκαγιών: Πλήπηρ Καηάζβεζη 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Σπληνληζκόο δξάζεσλ θαη δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 Δληνιή γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ ή 

ησλ Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ, κεηά από ζρεηηθή 

ζπλελλόεζε ησλ αλσηέξσ κε ηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ ΠΣ πνπ δηνηθεί ην ζπκβάλ.  

 Δληνιή γηα παξακνλή, κεξηθή απνθιηκάθσζε ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί κε επζύλε ησλ Γεκάξρσλ ή ησλ Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ.  

 Πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πξώηε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

θαηνηθηώλ πνπ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο, θαη 

ελεκεξώλνπλ άκεζα ην Ννκάξρε ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην Γεληθό 

Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ 

πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ πιεγείζα πεξηνρή όπνπ δηαβηνύλ, εθόζνλ ρξεηάδνληαη 

κεηαθνξά. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ εκπιαθεί πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από 

ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

                                                 
7 Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΤΑ A΄ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ 

από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ από δαζηθέο ππξθαγηέο, κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 



Γεληθό Σρέδην Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ  Πξνζζήθε Γ11: Γήκνη-Κνηλόηεηεο 

13 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ, πνπ έρνπλ θαεί νινζρεξώο ή έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο πηζαλόλ ηηο 

θαζηζηνύλ αθαηνίθεηεο θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Γήκαξρν.8  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο 

θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ιόγνπο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο 

θαη ζπληνληζκνύ ζηε δηαρείξηζε πόξσλ. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα κέζα θαη πξνζσπηθό, πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ εκπιαθεί 

πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΣ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά 

από ζρεηηθή εληνιή, γηα νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο. 

 Τεξεί θαηάζηαζε κε ηα δηαηηζέκελα κέζα θαη πξνζσπηθό πνπ κε επζύλε ηεο Κνηλόηεηαο έρνπλ 

εκπιαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ελεκεξώλεη ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνπο, κεηά από ζρεηηθή 

εληνιή, γηα κεξηθή ή νιηθή απνθιηκάθσζε ησλ πόξσλ ηνπο  

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ηεο Κνηλόηεηαο, πνπ έρνπλ θαεί νινζρεξώο ή έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο 

πηζαλόλ ηηο θαζηζηνύλ αθαηνίθεηεο θαη ελεκεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο.9  

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

                                                 
 8 Η ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αξηζκόο ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα 

 9 Η ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αξηζκόο ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα 
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Φάζη 4η Αποκαηάζηαζη – Απωγή 

Γ. Τακηικό Επίπεδο 

Γ1. Δήμαπσοι – Ππόεδποι Κοινοηήηων 

 Δλεκεξώλνπλ ην Ννκάξρε ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ άκεζα θαηαιύκαηα, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ 

θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

 Γίλνπλ εληνιή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο 

(δίθηπα ύδξεπζεο, νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή 

δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Γίλνπλ εληνιή γηα ηνλ έιεγρν ππνδνκώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο, ηα νπνία 

βξίζθνληαη εληόο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, γηα ηε δηαπίζησζε δεκηώλ. 

Γ3. Δήμοι – Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πνιηηώλ ζηελ 

πεξηνρή επζύλεο ηνπο, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο. 

 Κηλεηνπνηνύλ κε εληνιή Γεκάξρνπ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα άκεζν έιεγρν θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο (δίθηπα ύδξεπζεο, νδηθό 

δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε ιόγσ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ Γήκνπ. 

Γ4. Κοινόηηηερ – Γπαθεία Κοινοηήηων 

 Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώλεη ην Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 

πνιηηώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο, νη θαηνηθίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαεί ή ππνζηεί ζνβαξέο 

δεκηέο. 

 Κηλεηνπνηεί κε εληνιή Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηεο Κνηλόηεηαο 

γηα άκεζν έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκώλ αξκνδηόηεηάο ηνπο (δίθηπα 

ύδξεπζεο, νδηθό δίθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή δηαθόπεθε 

ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη κέζσλ ηεο Κνηλόηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Δλεκεξώλεη ην ΚΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηεο Κνηλόηεηαο. 
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Ππόηςπο και οδηγίερ για ζσέδια Πεπιθεπειών και Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων 

ύκθσλα κε ην Ν.3013/2003 θαη ηελ ΤΑ 1299/2003, νη Δ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Πεξηθεξεηώλ θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο 

ρώξαο, εμνπζηνδνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ παξόληνο ρεδίνπ θαηά ην 

κέξνο πνπ ηνπο αθνξνύλ θαη πξνβαίλνπλ ζηε ζύληαμε ησλ Εηδηθώλ ρεδίσλ Αληηκεηώπηζεο 

Εθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ 

Η ζύληαμε ησλ ρεδίσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ γίλεηαη κε βάζε 

ηηο αξρέο θαη ππνδείμεηο ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο 

Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο: 

1. Σςγκπόηηζη ομάδων ζσεδίαζηρ ζε επίπεδο Πεπιθέπειαρ και Νομαπσιακήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ ππό ην ζπληνληζκό ησλ Δ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αληίζηνηρα. 

ηηο νκάδεο ζρεδίαζεο ζπκκεηέρνπλ νη αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη 

ησλ ΝΑ (όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη θαη αλαθέξνληαη ζην παξόλ ρέδην) ππό ην 

ζπληνληζκό ηεο Δ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

ΝΑ αληηζηνίρσο. 

Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ ζρεδίαζεο: 

Ομάδα Σσεδίαζηρ Πεπιθέπειαρ: 

πληνληζηήο: Δ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Μέιε: Δ/λζεηο Πεξηθέξεηαο (Δ/λζε Δαζώλ, ΔΕΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕ θιπ) 

Ομάδα Σσεδίαζηρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

πληνληζηήο: Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Μέιε: Δ/λζεηο ΝΑ (Δ/λζε Πξόλνηαο, Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θιπ) 

Η ζύλζεζε ησλ νκάδσλ όπσο εκθαλίδεηαη παξαπάλσ είλαη ελδεηθηηθή. ηελ δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνύ δύλαηαη κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ησλ ζρεδίσλ λα ζπκκεηέρνπλ κεηά από 

πξόζθιεζε ησλ Δ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη εθπξόζσπνη ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.  

2. Δομή ηων ζσεδίων 

Σα ρέδηα Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ ησλ 

Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ αθνινπζνύλ ηε δνκή ηνπ Γεληθνύ 

ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ ην νπνίν έρεη 
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ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην «Εγρεηξίδην ύληαμεο & Ελαξκόληζεο Εηδηθώλ ρεδίσλ αλά 

Καηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ Κεληξηθνύ Φνξέα», 2007 ηεο ΓΓΠΠ. 

3. Σύνηαξη και Υποβολή ηων Σσεδίων ζηη Γ.Γ.Π.Π. 

Η ύληαμε θαη Τπνβνιή ησλ ρεδίσλ ζηε Γ.Γ.Π.Π. ζα γίλεη κε βάζε ην παξόλ ζρέδην θαη ηηο 

ζπληνληζηηθέο νδεγίεο ζρεδίαζεο, πνπ εμέδσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

κε ην 7753/5-11-2009 έγγξαθό ηεο, πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο θαη ηηο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο (Εγρεηξίδην ύληαμεο θαη Ελαξκόληζεο ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο αλά 

Καηαζηξνθή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζε εθαξκνγή ηεο 

Τ.Α.1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ»),  

Δεδνκέλνπ όηη ε ηδέα επηρεηξήζεσλ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρνπλ πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο ζην παξόλ ρέδην ηόζν γηα ηνπο 

ξόινπο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηνπ Κξάηνπο όζν θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ είλαη εθηθηή ε ηαςηόσπονη ζύνηαξη ησλ ρεδίσλ ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηηο αλάγθεο άκεζεο εηνηκόηεηαο ηνπ 

κεραληζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ηα πιαίζηα απηά νη Δ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηα 

Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ζα πξνρσξήζνπλ 

ηαςηόσπονα ζην ζρεδηαζκό αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

Σα Ννκαξρηαθά ρέδηα ζα θνηλνπνηεζνύλ κεηά ηε ζύληαμε θαη έγθξηζή ηνπο ζηηο νηθείεο 

Πεξηθέξεηεο γηα ιόγνπο ζπλέξγεηαο θαη ζπληνληζκνύ, ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ θαη πόξσλ. 

 



Παράρηημα ΣΤ 
ηοσ Γενικού Στεδίοσ Δαζικών Πσρκαγιών, Εκδ.1/Ιούνιος 2010 

 

Υποζηηρικηικό Υλικό 

Περιετόμενα Παραρηήμαηος ΣΤ 

Προζθήκη ΣΤ1: Διοικηηικά Έγγραθα & Νομοθεζία 

Προζθήκη ΣΤ2: Καηεσθσνηήριες οδηγίες και διαδικαζίες επιτειρήζεων 
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ΠΡΟΘΗΚΗ Σ1: Διοικητικά Έγγραυα - Νομοθεσία  

1. Ο Ν.3013/2002 "Πεπί αναβάθμιζηρ ηηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και λοιπέρ διαηάξειρ". (ΦΔΚ102, 

ηεύσ. Α΄) 

2. Ο Ν. 2503/1997 "Γιοίκηζη, Οπγάνυζη και ζηελέσυζη ηηρ Πεπιθέπειαρ, πύθμιζη θεμάηυν για ηην 

ηοπική αςηοδιοίκηζη και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 107, ηεύσ. Α) 

3. Ο Ν.3463/2006 "Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν" (ΦΔΚ 114, ηεύσ. Α). 

4. Σο Π.Γ. 30/1996 "Κώδικαρ Νομαπσιακήρ Αςηοδιοίκηζηρ". (ΦΔΚ 21, ηεύσ. Α΄) 

5. Ο Ν. 3274/2004 "Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηυν Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ππώηος και 

δεύηεπος βαθμού" (ΦΔΚ 195, ηεύσ. Α΄) 

6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν ζηιρ Πεπιθέπειερ και ηην Αςηοδιοίκηζη και άλλερ 
διαηάξειρ" (ΦΔΚ 237, ηεύσ. Α΄) 

7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεζη ηηρ δαζοπςπόζβεζηρ ζηο Πςποζβεζηικό ώμα και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 
112, ηεύσ. Α΄) 

8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοπγάνυζη ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ, αναβάθμιζη ηηρ αποζηολήρ ηος 

και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 258, ηεύσ. Α΄) 

9. Ο Ν.1892/1990 "Για ηον εκζςγσπονιζμό και ανάπηςξη & λοιπέρ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 101, ηεύσ. Α΄) 

10. Ο Ν. 3208/2003 "Πποζηαζία ηυν δαζικών οικοζςζηημάηυν, καηάπηιζη δαζολογίος, πύθμιζη 
εμππάγμαηυν δικαιυμάηυν επί δαζών και εν γένει δαζικών εκηάζευν και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 

303, ηεύσ. Α΄) 

11. O N. 998/1979 "Πεπί πποζηαζίαρ δαζών και δαζικών εκηάζευν εν γένει ηηρ Υώπαρ" (ΦΔΚ 289, 
ηεύσ. Α΄). 

12. Σο Π.Γ. 575/1980 "Πεπί κηπύξευρ ιδιαιηέπυρ εςαίζθηηυν ειρ πςπκαγιάρ πεπιοσών δαζών και 
δαζικών εκηάζευν υρ επικινδύνυν" (ΦΔΚ 157, ηεύσ. A΄).  

13. Σο Π.Γ. 402/1988 Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Γευπγίαρ (ΦΔΚ 187, ηεύσ. Α΄) 

14. Ο Ν.2637/1998 "ύζηαζη Οπγανιζμού Πιζηοποίηζηρ Λογαπιαζμών και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 

200, ηεύσ. Α΄)  

15. Η ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για ηη πύθμιζη θεμάηυν ζςνεπγαζίαρ ηος Πςποζβεζηικού 
ώμαηορ με ηιρ Ένοπλερ Γςνάμειρ, ηην Δλληνική Αζηςνομία, ηη Γαζική Τπηπεζία, ηοςρ Ο.Σ.Α., ηιρ 

Τγειονομικέρ Τπηπεζίερ και άλλοςρ θοπείρ και ππόζυπα πος παπέσοςν ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ για ηην 
ππόλητη και καηαζηολή ηυν δαζικών πςπκαγιών" (ΦΔΚ.713, ηεύσ. Β΄). 

16. Η εγκύκλιορ ηος Απσηγείος Πςποζβεζηικού ώμαηορ 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 πος 

κοινοποιήθηκε με ηο 736/20-5-1999 έγγπαθό μαρ. 

17. Η 1299/7-4-2003 έγκπιζη Τποςπγού Δζυηεπικών ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ με 

ηη ζςνθημαηική λέξη "Ξενοκπάηηρ" (ΦΔΚ 423, ηεύσ. Β΄) 

18. Η 3384/9-6-2006 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών "ςμπλήπυζη ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ με ηη ζςνθημαηική λέξη «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» με ηο Διδικό σέδιο «Γιασείπιζηρ 
Ανθπώπινυν Απυλειών» " (ΦΔΚ 776, ηεύσ. Β΄) 

19. Σο Π.Γ 151/2004 "Οπγανιζμόρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ" (ΦΔΚ 107 ηεύσ. Α΄). 

20. Η 2244/18-6-2004 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών για ηη ζηελέσυζη Τπηπεζιών Πολιηικήρ 
Πποζηαζίαρ. 

21. Η 2243/18-6-2004 απόθαζη Τποςπγού Δζυηεπικών για ζύζηαζη και ζηελέσυζη Οπγανικών 
Μονάδυν Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ. 

22. Σο 2033/3-4-2007 έγγπαθό μαρ "ύνηαξη Διδικών σεδίυν εκηάκηυν αναγκών ανά καηαζηποθή, 

ζηα πλαίζια ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ με ηη ζςνθημαηική λέξη «Ξενοκπάηηρ» " 

23. Η Πςποζβεζηική Γιάηαξη 4/1987 για ηην ππόλητη πςπκαγιών ζε οικόπεδα.(ΦΔΚ 724, ηεύσ. Β΄) 
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24. Η Πςποζβεζηική Γιάηαξη 9/2000 "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και 

ανηιμεηώπιζη πςπκαγιών ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ".(ΦΔΚ 1459, ηεύσ. Β΄) 

25. Η Πςποζβεζηική διάηαξη 9Α/2005 "Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη διαηάξευν ηηρ ςπ' απιθμ. 

9/2000 Πςποζβεζηικήρ Γιάηαξηρ "Κανονιζμόρ πύθμιζηρ μέηπυν για ηην ππόλητη και 
ανηιμεηώπιζη πςπκαγιών ζε δαζικέρ και αγποηικέρ εκηάζειρ" (ΦΔΚ 1554, ηεύσ. Β΄) 

26. Οι "Κώδικερ Οπθήρ Γευπγικήρ Ππακηικήρ" ΚΤΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΔΚ 142, ηεύσ. Β΄)  

27. Η "Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή ςποςπγική απόθαζη ζσεηικά με 
ηοςρ Κώδικέρ Οπθήρ Γευπγικήρ Ππακηικήρ" ΚΤΑ 140920/2005 (ΦΔΚ 1710, ηεύσ. Β΄) 

28. Ο Ν. 1590/1986 "Σποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν1481/1984, κλπ" (ΦΔΚ 49, ηεύσ. Α΄). 

29. Ο Ν. 1481/1987 "Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Γημοζίαρ Σάξηρ" (ΦΔΚ 152, ηεύσ. Α΄) 

30. Σο Π.Γ. 210/1992 "Κυδικοποίηζη διαηάξευν Πποεδπικών Γιαηαγμάηυν ηος κανονιζμού 
Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ" (ΦΔΚ 99, ηεύσ. Α΄) 

31. Σο Ν.Γ. 57/1973 "Πεπί λήτευρ μέηπυν κοινυνικήρ πποζηαζίαρ ηυν οικονομικώρ αδςνάηυν και 

καηαπγήζευρ ηυν διεποςζών ηον θεζμόν ηηρ αποπίαρ διαηάξευν" (ΦΔΚ 149, ηεύσ. Α΄)  

32. Σην ΚΤΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Σποποποίηζη και ζςμπλήπυζη Ππογπαμμαηικών 

Αποθάζευν πεπί παποσήρ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ" (ΦΔΚ 1185, ηεύσ. Β΄). 

33. Σο Ν.2800/2000 "Αναδιάπθπυζη Τπηπεζιών Τποςπγείος Γημόζιαρ Σάξηρ, ύζηαζη Απσηγείος 

ΔΛΑ και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 41, ηεύσ. Α΄). 

34. O N 3536/2007 "Διδικέρ πςθμίζειρ θεμάηυν κλπ, ΤΠΔ" (ΦΔΚ 42, ηεύσ. Α΄) 

35. Ο Ν 3613/2007 "Ρςθμίζειρ θεμάηυν Ανεξάπηηηυν Απσών, κλπ" (ΦΔΚ 263, ηεύσ. Α΄) 

36. Ο Ν. 3585/2007 "Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ, αγποηική αζθάλεια και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 
148, ηεύσ. Α΄) 

37. Σο Π.Γ. 205/2007 "ςγσώνεςζη Τποςπγείυν" (ΦΔΚ 231, ηεύσ. Α΄) 

38. Ο Ν. 3481/2007 "Σποποποιήζειρ ζηη νομοθεζίαρ για ηο Δθνικό Κηημαηολόγιο, ηην ανάθεζη και 

ηην εκηέλεζη ζςμβάζευν έπγυν και μελεηών και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 162, ηεύσ. Α΄) 

39. Σην ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθοπιζμόρ ηυν οδών ηος Ν. Αηηικήρ και ηυν 
ολοκληπυμένυν ημημάηυν ηυν αςηοκινηηοδπόμυν πος η ζςνηήπηζή ηοςρ ανήκει ζηην 

απμοδιόηηηα ηυν ςπηπεζιών ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ. " (ΦΔΚ 398, ηεύσ. Β΄) 

40. Σο. Π.Γ. 242/1999, "Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ" (ΦΔΚ 201, ηεύσ. Α΄) 

41. Σο Π.Γ. 4/2008 "ύζηαζη Διδικών Τπηπεζιών Έπγυν Μελεηών – Καηαζκεςών, Λειηοςπγίαρ και 

ςνηήπηζηρ Έπγυν Παπασώπηζηρ (ΦΔΚ 13, ηεύσ. Α΄) 

42. Η ΚΤΑ ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Δκσώπηζη και μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν ζηην Δηαιπεία με 

ηην επυνςμία «Δγναηία Οδόρ Ανώνςμη Δηαιπεία» πος αθοπούν ζηη διασέιπιζη δημοζίυν έπγυν 
με ζςμβάζειρ παπασώπηζηρ" (ΦΔΚ 668, ηεύσ. Β΄) 

43. Σο Π.Γ. 184/2009 «ύζηαζη Τποςπγείος Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη και καθοπιζμόρ ηυν 

απμοδιοηήηυν ηος» (ΦΔΚ 213, ηεςσ. Α΄) 
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Κατευθυντήριες Οδηγίες & ∆ιαδικασίες Επιχειρήσεων 

Περιεχόµενα Προσθήκης ΣΤ2   

Α. ΓΓΠΠ 

Α1. Εγκύκλιος ΓΓΠΠ µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την 

αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών» για το έτος 2010 1  

Για λόγους οικονοµίας, στην έκδοση του παρόντος σχεδίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΠΠ(αρχείο . pdf), δεν θα παρατεθεί η εγκύκλιος για το έτος 2010, άλλα θα παρατεθεί µόνο το κείµενο 
που αφορά την κατευθυντήρια  οδηγία για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους 
προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, όπως 
αυτό  αρχικά είχε  δηµοσιοποιηθεί (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)  µε το υπ αρθ 5843/10-7-2008 
έγγραφό µας και εν συνεχεία  ενσωµατώθηκε αυτούσιο  στις εγκυκλίους της ΓΓΠΠ για τα έτη 2009 και 
2010 (σχετ. 1720/12-3-2009 και 1902/16-3-2010 έγγραφά µας )  

Α2 Έκδοση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ για το έτος 2010 

Για λόγους οικονοµίας δεν θα παρατεθεί στην έκδοση του παρόντος σχεδίου που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ(αρχείο  pdf). Θα συµπεριληφθεί στον οπτικό δίσκο (CD) που θα αποσταλεί σε όλους 
τους φορείς  

Α3 Απόφαση ΓΓ121/21-07-2009 του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µε θέµα 
«Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και 
∆ιαδικασίες)» 

Για λόγους οικονοµίας δεν θα παρατεθεί, στην έκδοση του παρόντος σχεδίου που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ (αρχείο .pdf). Θα συµπεριληφθεί στον οπτικό δίσκο (CD) που θα αποσταλεί σε όλους 
τους φορείς  

Α4 Οδηγίες αυτοπροστασίας στη περίπτωση ∆ασικών Πυρκαγιών 

Β. Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται κατ΄ εφαρµογή της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/10-5-1999 

από:  

• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

• ΕΛΑΣ 

• ΛΣ 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ/ΓΕΕΘΑ 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

• ΥΠΕΚΑ κλπ 

Οι κατευθυντήριες Οδηγίες που προστίθενται στο Παράρτηµα αυτό, από τους φορείς της 
παραγράφου Β, αφορούν κυρίως δράσεις που υλοποιούνται από το εµπλεκόµενο 
προσωπικό τους και ως εκ τούτου, κατά κανόνα δεν συντρέχουν λόγοι να κοινοποιηθούν 
σε άλλους φορείς, πλην των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι συνέργειας µε αυτούς.  

 

                                                 
1 Η εγκύκλιος για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών εκδίδεται σε ετήσια βάση από τη ∆/νση Σχεδιασµού και 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Για το έτος 2010 εκδόθηκε η ανωτέρω εγκύκλιος µε το υπ.αριθµ. 1902/16-03-
2010 έγγραφο της ΓΓΠΠ. Στην εγκύκλιο αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την 
οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών που αρχικά είχαν δηµοσιοποιηθεί  µε το υπ αρθ 
5843/10-7-2008 έγγραφό µας µε θέµα Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών 
για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και εν 
συνεχεία  ενσωµατώθηκαν αυτούσιες στις εγκυκλίους της ΓΓΠΠ µε θέµα ‘’Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών’’ για τα έτη 2009 και 2010 (σχετ. 1720/12-3-2009 και 
1902/16-3-2010 έγγραφά µας ). 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΟΛΙΣΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΔΞΔΛΙΟΜΔΝΗ Ή ΔΠΙΚΔΙΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ  

ΔΞ ΑΙΣΙΑ ΓΑΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ2 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

1.1.  ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ. 

    χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3013/2002, ζην ζθνπφ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο.     

    Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα 

εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαζίζηαηαη 

ζαθέο φηη ην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο είλαη ν Γήκαξρνο 

ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη ν νπνίνο έρεη θαη ην 

ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ή ν αξκφδηνο Ννκάξρεο, φηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα 

επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν ή Κνηλφηεηα, θιπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο θαηαζηξνθήο, ή 

πεξηθεξεηαθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο ή 

κεγάιεο έληαζεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β΄, γ΄θαη δ΄ ηνπ 

Ν.3013/2002/ΦΔΚ102/ηεπρ.Α, (πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο), ε αλσηέξσ 

απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ην Γελ. Γξακκαηέα ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο αληίζηνηρα θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Ννκάξρεο, Γεκάξρνπο θαη 

Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ. 

Η ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 18 Ν 3613/2007, πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.  

     ηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ν έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ε 

επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημή ηνπ αλήθεη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

(N3511/2006).  ηα πιαίζηα απηά αξκφδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο 

                                                 
2

 Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί έρεη αξρηθά δεκνζηνπνηεζεί  κε ην ππ αξζ 5843/10-7-2008 έγγξαθφ καο κε ζέκα 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από 
εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ελ ζπλερεία  ελζσκαηψζεθε απηνχζην 
ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΓΓΠΠ κε ζέκα ‘’ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
δαζηθώλ ππξθαγηώλ’’ γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 (ζρεη. 1720/12-3-2009 θαη 1902/16-3-2010 έγγξαθά καο ). 
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ησλ πνιηηψλ είλαη  ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο 

ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ. 

      Η νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. 

(Ν.2800/2000 ΦΔΚ 41/ηεπρ.Α, Ν.3511/2006 ΦΔΚ258/ηεπρ Α, ΚΤΑ12030/ Φ109.1/1999, ΦΔΚ 

713/ηεπρ Β). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 3 ηνπ αξζ 4 

ηεο ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 θαη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν 2800/2000, έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ. Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε, κε ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, 

θαζψο θαη πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ 

Αξρψλ κε ζεκαληηθή βαξχηεηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ή 

πεξηιακβάλεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε 

παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο 

βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν 1579/85 ΦΔΚ 217/ηεπρ Α). Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε 

παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

(Π.Γ. 242/30-9-1999/ΦΔΚ 201).  

    Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007, πέξαλ ησλ άιισλ, εμαζθαιίδεηαη θαη ε 

πιεξφηεηα ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ ζπληάζζνληαη θαη' απαίηεζε 

ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

(Τ.Α.1299/7-4-2003, ΦΔΚ423, ηεπρ. Β), φπνπ αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ γηα ηελ επηινγή 

θαη νξγάλσζε ρψξσλ ππνδνρήο ησλ πιεγέλησλ.      

  Η απαίηεζε απηή θαζηζηά πξνθαλέο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιήςε ηεο απφθαζεο 

ιακβάλεηαη απφ ηνπο αξκνδίνπο Γεκάξρνπο ή Πξφεδξνπο Κνηλνηήησλ, ν Ννκάξρεο ζπκκεηέρεη 

ζηελ πινπνίεζή ηεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, κε ηα κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη.   

     Η δηάηαμε απηή δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

αηφκσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή 

δηέπεηαη απφ εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ζρεηηθή (παξ.2 άξζ. 18 Ν 3613/2007), απνηειεί επζχλε ησλ 

δηνηθήζεψλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθάιεηαο, Ννζειεπηηθψλ 

Ιδξπκάησλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ – Καηαζθελψζεσλ, θιπ).  

    Οη απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ δηνηθήζεσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ή κε ησλ αηφκσλ πνπ 

επξίζθνληαη εληφο ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή 
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εηζήγεζε ηνπ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο 

ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, εμ 

αηηίαο ηεο νπνίαο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζε άηνκα. 

   Δηδηθφηεξα γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο- θαηαζθελψζεηο ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ πνπ επξίζθνληαη θαη δηαβηνχλ εληφο ησλ ππνδνκψλ ηνπο, ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηα ζρέδηα 

εθθέλσζήο ηνπο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπ. Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (παξ3, αξζ 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). 

Ννείηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζην Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ 

πιήηηεηαη, φπσο επίζεο θαη ζην Ννκάξρε, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ 

δηνηθήζεσλ απφ πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 

1.2. ΒΑΙΚΔ  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

   χκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ην φξγαλν πνπ εηζεγείηαη θαη ην φξγαλν πνπ 

απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα εμήο: 

 Η νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ  πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε 

εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνέξρεηαη θαηά 

βάζε, απφ ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο εμ 

αηηίαο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, θαζψο θαη 

απφ ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ ζε παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θαχηξεο, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα. πλεπψο, 

ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμ 

αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ 

θηλδχλνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο ππάξρεη εκπινθή 

θαη θαχζε θαη άιισλ εηδψλ θαχζηκεο χιεο, πέξαλ ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, φπσο 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, απνξξηκκάησλ, θιπ, ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαχζηκεο χιεο.  

 Η έθδνζε γεληθψλ νδεγηψλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ παξάγσγα θαχζεο (θαπλφο, 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε 

κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Η εθ ησλ πξνηέξσλ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ γεληθψλ νδεγηψλ (ζε 

θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα ηηο έρεη ππφςε ηνπ, ν θνξέαο πνπ 

εθηηκά θαη εηζεγείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηελ 
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νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ννείηαη φηη ε πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε, γχξσ απφ ην φιν ζέκα, γίλεηαη κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα πγείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Η απφθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

απφ κηα πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή, ιακβάλεηαη φηαλ ε πξνζσπηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν πνπ εθηηκάηαη απφ ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο φηη δελ κπνξεί λα κεησζεί θαη 

ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ρεηξνηέξνπ ζελαξίνπ. Δπίζεο, ε απφθαζε γηα 

ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ιακβάλεηαη θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ 

ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ αλακέλεηαη λα πιεγεί, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο 

αζθαιή ρψξν. 

 Η δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε 

θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεζε πεξίπησζε ε δξάζε απηή 

εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο - απψιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε 

επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρψξν, έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ 

ψκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Ν3511/2006).  

    Η εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ θαη επηρείξεζεο δηάζσζεο 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εμ αηηίαο 

ηεο παξακνλήο ηνπο πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη κηα δαζηθή ππξθαγηά, ή ζε θάπνηα 

απφζηαζε απφ ηελ πνξεία εμέιημήο ηεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζε 

επαθή, ή εληφο ηνπ θιεγφκελνπ ρψξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα δηαηξέρεη άκεζν θαη 

δηαξθή θίλδπλν πνπ απαηηεί ηελ παξνρή βνήζεηαο, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, ψζηε λα κελ 

ππάξμνπλ απψιεηεο. 

   Καηά ζπλέπεηα ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ελψ ε δηάζσζε 

είλαη δξάζε ππνρξεσηηθή θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα 

άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, ζε επαθή, ή εληφο ηεο θιεγφκελεο δψλεο κηαο  

δαζηθήο ππξθαγηάο.  

    Η δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθό, βαζηδφκελε 

ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην 

ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. 

     Η απνκάθξπλζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 

ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε ηελ απφθαζε, δειαδή εληφο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο πνπ 

πιήηηεηαη ή ζε φκνξνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο ή εληφο ηνπ Ννκνχ, αλάινγα κε ην εάλ ε 

απφθαζε έρεη ιεθζεί απφ ην Γήκαξρν/ Πξφεδξν Κνηλφηεηαο, ή ην Ννκάξρε. Η απαίηεζε απηή, 
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εθ φζνλ είλαη εθηθηή, απνβιέπεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο - 

πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ φηη δχλαηαη λα δξνκνινγείηαη απφ ην ίδην ηνπηθφ φξγαλν 

πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

απφθαζε έρεη ιεθζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ή θαη ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο ηνπο εθηεινχληαη απφ ηα 

αλσηέξσ φξγαλα (Γήκαξρν/ Πξφεδξν Κνηλφηεηαο, ή Ννκάξρε). 

   Οη ρψξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξχλνληαη κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν  πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο 

θαη  αζθάιεηαο θαη λα απνθιείνπλ ην ελδερφκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ην ρψξν ή ηνπο ρψξνπο  απηνχο.   

       Η θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο ρψξνπο απηνχο 

θαη ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη εμ αηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο (απψιεηα 

ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, θιπ) θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.1. ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

   Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο θαη έρνληαο ππφςε ηε δηεζλή 

εκπεηξία θαη πξαθηηθή ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο 

πνιηηψλ απφ κηα πεξηνρή, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα. 

    Ο εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί 

σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ έρνληαο ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο είλαη ν κόλνο αξκόδηνο λα εηζεγεζεί ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε. ηα πιαίζηα απηά, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ηα όξηα ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, κε βάζε ηελ αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. 

    Σν όξγαλν πνπ απνθαζίδεη, έρνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εηζήγεζε, θαζνξίδεη 

άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρώξν), ζην νπνίνλ νθείινπλ λα 

πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ  θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, 

γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Η 

ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, 

ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο 

ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε γηα απνκάθξπλζε.  

   Δλ ζπλερεία ην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη, πιαηζησκέλν απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ θνξέσλ 

πνπ εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζε,  πξέπεη εγθαίξσο λα εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη 

ηα εμήο: 

o Σνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ή βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή απηή γηα δηαθφξνπο ιφγνπο 
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(παξαζεξηζηέο, ηνπξίζηεο, θιπ). Η απνκάθξπλζε, κε βάζε ηνλ θίλδπλν, ελδερνκέλσο 

λα κελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, αιιά κέξνο απηψλ (άηνκα παηδηθήο  ή ηξίηεο 

ειηθίαο, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, θιπ). 

o Σνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαηά ην ρξφλν πνπ ζα δνζεί ε 

εληνιή πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Η έγθαηξε εμαζθάιηζε 

ησλ κέζσλ απνκάθξπλζεο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 

Δπίζεο κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη θαη ε δπλαηφηεηα απηo-

απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηψλ κε δηθά ηνπο κέζα, απφ θαζνξηζκέλα  δξνκνιφγηα ζηα 

νπνία  έρεη εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. 

     ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε εμεχξεζε κέζσλ κεηαθνξάο 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή 

απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Ν.3536/2007(ΦΔΚ 42, ηεπρ Α). 

Γειαδή απαηηείηαη απφθαζε Πξσζππνπξγνχ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ (παξ3 αξζ41 Ν.3536/2007).  Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 

θαη 23 ηνπ Ν.Γ 17/1974 δελ εθαξκφδνληαη εθεμήο, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ 

είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ αξζ. 41 ηνπ Ν.3536/2007.  

   Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ, κπνξεί λα γίλεη 

απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ). ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο),  ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ 

νπνία ππάξρεη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, 

θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

o Σνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) γηα ηελ ελ 

ζπλερεία νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά.  

    ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ πνιηηψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

κεηαθνξά (ηνπξίζηεο, θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ, λα 

θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζήο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία 

απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ππνζηήξημήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ 

ιεθζεί ε απφθαζε, ν θαηά ηφπνπο ππεχζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ελεκεξψλεη ην 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ην φπνην ελ ζπλερεία ελεκεξψλεη ην Τπ. Δμσηεξηθψλ (Μνλάδα 
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Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηηο Πξεζβείεο ησλ 

αιινδαπψλ πνιηηψλ.  

o Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε  ησλ πνιηηώλ εληφο 

ησλ  νξίσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν εληνπηζκνύ θαη εηδνπνίεζήο ηνπο (πφξηα–πφξηα, αλαθνηλψζεηο ζε κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ 

πνιηηψλ (ηνπξίζηεο, θιπ), ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα αλάινγε μελφγισζζε 

αλαθνίλσζε. 

o Σε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε φια ηα 

ελαιιαθηηθά δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, 

φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ εθηηκψκελε εμέιημε 

ηεο ππξθαγηάο απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ. Η 

δπλαηφηεηα απηή αθνξά δξνκνιφγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη απφ ηα κέζα πνπ ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη  πνιίηεο πνπ απην-απνκαθξχλνληαη κεηά ηε ιήςε θαη 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.   

     Ννείηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξελνρινχλ ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, 

θαζψο θαη νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπεχδνπλ λα εληζρχζνπλ ην έξγν ηεο 

θαηαζηνιήο θαη αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (πδξνθφξεο, αζζελνθφξα ΔΚΑΒ, 

θιπ).  

o Σε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπο, θαζψο 

θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ  κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. 

o Σελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη ζε επηιεγκέλνπο 

αζθαιείο ρψξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. 

o Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή 

(π.ρ. γηα 6 ψξεο) κέρξη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν απνκαθξχλνληαη. 

Η εθηίκεζε απηή αθνξά θπξίσο ηνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζηε πεξηνρή.  

o Σε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλζεθαλ θαη 

δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή,  εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. 

    Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνη Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ ζηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνπ επηηξέπεη ε εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ, κπνξνχλ λα ζπγθαινχλ άκεζα ην 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη νη Ννκάξρεο ην 

πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (ΝΟ). 
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   Δμάιινπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην ππ αξζ 2706/7-4-2008  έγγξαθφ καο, ε ζχγθιεζε 

ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ έρεη σο θχξην ζηφρν ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ην 

ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ απηέο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε κέζσλ, πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο, πνπ 

ελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.    

  Ννείηαη φηη φινη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζπκβάιινπλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη, κε βάζε ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ηα νξηδφκελα απφ ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ ελφο θνξέα απφ ηνλ άιιν γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ, ππφ ην γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

   Τπελζπκίδεηαη φηη ε θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο εμ αηηίαο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, φηαλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ 

Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.  

2.2.  ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ  

  Οη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνχληαη ζε κηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 

1. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πξνο ηνλ αξκφδην Γήκαξρν/ Πξφεδξν 

Κνηλφηεηαο, ή Ννκάξρε θιπ. 

2.  Άκεζνο θαζνξηζκόο ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη 

(ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ)  απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο (Γήκαξρνο/ Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο, ή Ννκάξρεο, θιπ).  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

ελέξγεηα απηή, δελ απνθιείεη ηελ επηηφπνπ ζχγθιεζε, εθφζνλ ε εμέιημε ηνπ 

θαηλφκελνπ ην επηηξέπεη, ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ 

(ΣΟ), ή πληνληζηηθψλ Ννκαξρηαθψλ Οξγάλσλ (ΝΟ).  

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, απφ ηνλ αξκφδην 

Γήκαξρν/ Πξφεδξν Κνηλφηεηαο, ή Ννκάξρε ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο, ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ.2 ηνπ άξζ.18 ηνπ Ν 3613/2007 θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Μέξνο Γεχηεξν, παξάγξαθνο 2.1). 

4. Δλεκέξσζε θνηλνύ, φηαλ έρεη ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Η 

δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πξέπεη λα 

ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε ηελ απφθαζε. Η αλαθνίλσζε πξέπεη 

λα πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : 

 Πνηνο έιαβε ηελ απφθαζε θαη πνηνο έρεη ηελ επζχλε εθηέιεζήο ηεο. 
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 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξφπν ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εάλ 

παξακείλνπλ ζε απηή. 

 Να πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξφπν εάλ ζπληξέρεη ιφγνο γεληθήο απνκάθξπλζεο 

φισλ ησλ πνιηηψλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα  (άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο, 

ειηθησκέλνη, θιπ).  

 Να πξνζδηνξίδεη πνχ θαη πφηε ζα ζπγθεληξσζνχλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) νη 

πνιίηεο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπο. 

 Να πξνζδηνξίδεη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο, θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ. 

 Να θαηνλνκάδεη ηα αζθαιή νδηθά δξνκνιφγηα θαζψο θαη ηπρφλ κνλνδξνκήζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε απην-απνκάθξπλζεο κε δηθά ηνπο 

κέζα. 

 Να αλαθέξεη  ηελ δηαζέζηκε πξνλνηαθή ππνζηήξημε  ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

 Να αλαθέξεη νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη. 

    εκεηψλεηαη φηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα Μ.Μ.Δ. πνπ ζα δερηνχλ λα 

αλακεηαδψζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κίαο θαη κνλαδηθήο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνο ην θνηλφ.  

   Ωζηφζν πέξαλ ησλ Μ.Μ.Δ. ηνπηθήο ή παλειιαδηθήο εκβειείαο πνπ ζα 

αλακεηαδψζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, ε θχξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν πεξηζζφηεξν ηνλ εληνπηζκφ θαη ελ ζπλερεία ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή (πφξηα–

πφξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρφκελν φρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δπν κεζφδσλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο έρνπλ  νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο  Αξρέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ππαιιήινπο ηεο Κνηλφηεηαο, ή απφ δεκνηηθνχο 

ππάιιεινπο, ή θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, φηαλ απηή πθίζηαηαη. Έλα άιιν 

πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ε ελεκέξσζε κε ηηο κεζφδνπο απηέο, είλαη θαη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνκαθξπλζνχλ αιιά δελ 

δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα, ή ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαθίλεζε (αζζελείο, άηνκα κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θιπ). Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθφηεξε 

εθηίκεζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ. 
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5. Δθηέιεζε/δξνκνιόγεζε επηκέξνπο ελεξγεηώλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ 

έρεη επηιεγεί λα αθνινπζήζνπλ  φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε 

ηεο απφθαζεο, ππφ ην γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή 

έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ξχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, 

απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 

6. Σεξκαηηζκόο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά 

απφ ζρεηηθή αλαγγειία, ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ην γεληθφ ζπληνληζκφ.   

7. Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο, απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεχεηαη θπξίσο απφ ηελ αλακελφκελε εμέιημε ηεο 

ππξθαγηάο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο.     

    Οη πνιίηεο θαη ηα όξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη ζαθώο λα 

θαηαιάβνπλ πνηνο απνθαζίδεη ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ 

δξάζεο (Γήκαξρνο/Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο, ή Ννκάξρεο) θαη θαη’ επέθηαζε έρεη ην 

γεληθό ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο. 
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ΟΓΗΓΙΔ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΓΑΙΚΔ ΠΤΡΚΑΓΙΔ 

 

Ση πξέπεη λα πξνζέρεηε γηα λα απνηξέςεηε ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο 

 Μελ θαίηε ζθνππίδηα ή μεξά ρφξηα θαη θιαδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ 

κελψλ.  

 Μελ αλάβεηε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ππαίζξηεο ςεζηαξηέο ζηα δάζε ή ζε ρψξνπο πνπ 

ππάξρνπλ μεξά ρφξηα.  

 Απνθχγεηε ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά 

(νμπγνλνθνιιήζεηο, ρξήζε ηξνρνχ ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο).  

 Μελ πεηάηε πνηέ αλακκέλα ηζηγάξα φηαλ βξίζθεζζε ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο.  

 Μελ αθήλεηε ζθνππίδηα ζην δάζνο. Τπάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο.  

 εβαζζείηε ηα απαγνξεπηηθά πξφζβαζεο ζε πεξηφδνπο πςεινχ θίλδπλνπ.  

Αλ ην ζπίηη ζαο βξίζθεηαη κέζα ή θνληά ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε 

 Γεκηνπξγήζηε κηα αληηππξηθή δψλε γχξσ απφ ην ζπίηη ζαο θαζαξίδνληαο θαη 

απνκαθξχλνληαο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ ηα μεξά ρφξηα, ηηο 

πεπθνβειφλεο, ηα μεξά θχιια, ηα θιαδηά θιπ.3  

 Κιαδέςηε ηα δέλδξα κέρξη ην χςνο ησλ 3 κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ θιαδηψλ ηνπο.  

 Απνκαθξχλεηε φια ηα μεξά θιαδηά απφ ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο.  

 Μελ αθήλεηε ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ λα αθνπκπνχλ ζηνπο ηνίρνπο ηε ζηέγε θαη ηα 

κπαιθφληα. Κιαδέςηε ηα έηζη ψζηε λα ππάξρεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ 

απφ ην ζπίηη ζαο.  

 Αξαηψζηε γχξσ απφ ην θηίζκα ηελ δελδξψδε βιάζηεζε έηζη ψζηε ηα θιαδηά ηνπ 

ελφο δέλδξνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα απφ ηα θιαδηά ηνπ άιινπ. Γηα 

ιφγνπο αθφκε κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο θαη φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, 

απνκαθξχλεηε ηελ δελδξψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε γχξσ απφ ην θηίζκα ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ννείηαη φηη ε νδεγία απηή δελ πξνζθξνχεη ζε δηαηάμεηο ηηο δαζηθήο λνκνζεζίαο ή ζε θάπνηα άιιε δηάηαμε λφκνπ.  
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 Μελ ηνπνζεηείηε πιαζηηθέο πδξνξξνέο ή πιαζηηθνχο νρεηνχο λεξνχ ζηνπο ηνίρνπο 

ηνπ θηίζκαηνο.  

 Πξνθπιάμεηε, εμσηεξηθά, ηα παξάζπξα θαη ηηο γπάιηλεο πφξηεο, ηνπνζεηψληαο 

παληδνχξηα απφ κε εχθιεθηα πιηθά.  

 Καιχςηε ηηο θακηλάδεο θαη ηνπο αγσγνχο εμαεξηζκνχ ηνπ θηίζκαηνο κε εηδηθφ, κε 

εχθιεθην, ζπξκάηηλν ζχξκα έηζη ψζηε νη ζπίζεο λα κελ κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 Μελ απνζεθεχεηε εχθιεθηα αληηθείκελα θνληά ζην ζπίηη.  

 Απνθχγεηε ηελ θαηαζθεπή αθάιππησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ θνληά ζην ζπίηη ζαο.  

 Σνπνζεηείζηε ηα θαπζφμπια ζε θιεηζηνχο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρψξνπο.  

 Πξνκεζεπηείηε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη κεξηκλήζηε γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπο.  

 Δμνπιηζηείηε κε ζσιήλα πνηίζκαηνο κε κήθνο αλάινγν ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεηε λα 

πξνζηαηεχζεηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.  

 Μία δεμακελή λεξνχ, κηα απιή αληιία πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα θαη 

έλαο ζσιήλαο λεξνχ, κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηελ ππξθαγηά.  

 

Πώο πξέπεη λα ελεξγήζεηε κόιηο αληηιεθζείηε ππξθαγηά 

 Σειεθσλήζηε ΑΜΔΩ ζην Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο (ζηνλ αξηζκφ θιήζεο 199) 

θαη δψζηε ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ 

βξίζθεζζε, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ 

βιέπεηε ηελ ππξθαγηά.  

 Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη.  

 Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππξθαγηάο.  

 Μελ θιείζεηε ην ηειέθσλν πξνηνχ δψζεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  

 

Αλ ε ππξθαγηά πιεζηάδεη 

 

Ση πξέπεη λα θάλεηε έμσ από ην ζπίηη ζαο 

 Γηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο.  

 Απνκαθξχλεηε ακέζσο φια ηα εχθιεθηα πιηθά απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ θηίζκαηνο θαη 

κεηαθέξεηέ ηα ζε θιεηζηνχο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρψξνπο. Η αλάθιεμή ηνπο κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο ζην θηίξην.  

 Κιείζηε φιεο ηηο δηφδνπο (θακηλάδεο, παξάζπξα, πφξηεο, θιπ) έηζη ψζηε λα 

εκπνδίζεηε ηηο θαχηξεο λα δηεηζδχζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 Κιείζηε φιεο ηηο παξνρέο ζηηο ζπζθεπέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πγξψλ θαπζίκσλ κέζα 

θαη έμσ απφ ην θηίζκα.  
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 Μαδέςηε άκεζα φιεο ηηο ηέληεο πνπ έρεηε αλνίμεη ζηα κπαιθφληα θαη ηα παξάζπξα 

ηνπ θηίζκαηνο.  

 Αλνίμηε ηελ πφξηα ηνπ θήπνπ γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ πξφζβαζε ησλ 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.  

 Σνπνζεηείζηε ζθάια ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ έηζη ψζηε λα αλέβεη 

θάπνηνο άκεζα ζηε ζηέγε ηνπ. Η ζθάια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη αληίζεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έξρεηαη ε ππξθαγηά.  

 πλδέζηε ηνπο ζσιήλεο πνηίζκαηνο κε ηηο βξχζεο πνπ έρεηε ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

θηίζκαηνο θαη απιψζηε ηνπο ζσιήλεο έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε πεξίκεηξνο 

ηνπ.  

 Δάλ ε νξαηφηεηα είλαη κεησκέλε αλάςηε ηφζν ηα εζσηεξηθά φζν θαη ηα εμσηεξηθά 

θψηα ηνπ θηηξίνπ γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν νξαηφ κέζα απφ ηνπο θαπλνχο.  

 

Αλ ε ππξθαγηά είλαη ζην θαηώθιη ζαο 

Μελ επηρεηξείηε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ ζαο, εθηφο εάλ ε δηαθπγή ζαο είλαη πιήξσο 

εμαζθαιηζκέλε. Η πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζε έλα νηθνδφκεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ άθιεθηα 

πιηθά είλαη κεγάιε, ελψ αληίζεηα είλαη κηθξή κέζα ζε απηνθίλεην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

θαπλνχο θαη θιφγεο. 

 Μπείηε κέζα ζην ζπίηη καδί κε φιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηα θαηνηθίδηα δψα ζαο.  

 Κιείζηε θαιά φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη θξάμηε φιεο ηηο ραξακάδεο κε 

βξεγκέλα παληά γηα λα κελ κπεη θαπλφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 Απνκαθξχλεηε ηηο θνπξηίλεο απφ ηα παξάζπξα.  

 Απνκαθξχλεηε πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ ηα έπηπια πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηα παξάζπξα θαη ηηο εμσηεξηθέο πφξηεο.  

 Κιείζηε φιεο ηηο ελδηάκεζεο πφξηεο γηα λα επηβξαδχλεηε ηελ εμάπισζε ηεο 

ππξθαγηάο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 Γεκίζηε ηηο κπαληέξεο, ηηο ιεθάλεο θαη ηνπο θνπβάδεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζα 

εθεδξηθφ λεξφ.  

 πγθεληξσζείηε φινη καδί ζε έλα ρψξν.  

 Πξνβιέςηε λα έρεηε έλα θαθφ θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο δίπια ζαο ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαθνπεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα.  

 Αλ ην ζπίηη ζαο είλαη μχιηλε θαηαζθεπή, αλαδεηήζηε θαηαθχγην ζε γεηηνληθφ θηηζηφ 

ζπίηη.  

 Αλ δηαηαρζεί ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζζε, 

αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα ζαο δνζνχλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 
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Μόιηο πεξάζεη ε ππξθαγηά 

 Μφιηο πεξάζεη ε ππξθαγηά βγείηε έμσ απφ ην ζπίηη ζαο θαη ζβήζηε ακέζσο ηηο 

κηθξνεζηίεο πνπ παξακέλνπλ.  

 Διέγρεηε γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ πεξίκεηξν 

θαη φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηίζκαηνο γηα πηζαλέο κηθξνεζηίεο θαη 

αλαδσππξψζεηο. 
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Παράρηημα Ε. Πίνακας Γιανομής 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΖ 

α. Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα 

  Γ/νζη Σσεδιαζμού & Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηων Αναγκών 

  ΚΔΠΠ  

β. Γπαθείο Υθςποςπγού  

δ. Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Γημόζιαρ Τάξηρ 

γ. Απσηγείο Πςποζβεζηικού Σώμαηορ  

 Γπαθείο Απσηγού  

 Γπαθείο Υπαπσηγού 

 Γ/νζη Πςπόζβεζηρ-Γιάζωζηρ 

 Γ/νζη Γαζοπςπόζβεζηρ 

δ. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

 Γπαθείο Απσηγού 

 Γ/νζη Φειπιζμού Κπίζεων 

 Γ/νζη Γενικήρ Αζηςνόμεςζηρ 

ε. Απσηγείο Λιμενικού Σώμαηορ 

 Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ  

 Γπαθείο Απσηγού 

 Γ/νζη Λιμενικήρ Αζηςνομίαρ 

 Γ/νζη Δπισειπηζιακών Μέζων & Διδικών Μονάδων (ΓΔΜΔΓ) 

2. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΛΗΘΖ ΑΚΤΛΑ 

α. Γπαθείο κ. Υπαπσηγού Σηπαηηγείος ΓΔΔΘΑ  

β. ΓΔΔΘΑ/Α΄ΚΛΑΓΟΣ/ΓΔΠΙΦ/5 

γ. ΓΔΔΘΑ/Σηπαηηγείο/Γ9 

3. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Γημόζιαρ Υγείαρ 

β. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

γ. Γενική Γ/νζη Ππόνοιαρ 
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δ. ΔΚΚΑ/Γ/νζη Κοινωνικών Παπεμβάζεων 

ε. ΔΚΑΒ/Γ/νζη Ιαηπικών Υπηπεζιών 

ζη. ΔΚΔΠΥ 

4. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΔΛΔΡΓΔΗΑ & ΘΙΗΚΑΣΗΘΖ ΑΙΙΑΓΖ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Γενική Γ/νζη Ανάπηςξηρ Πποζηαζίαρ Γαζών & Φςζικού Πεπιβάλλονηορ  

γ. ΓΔΗ Α.Δ / Γιεςθύνων Σύμβοςλορ  

 Γενική Γ/νζη Γιανομήρ 

 Γενική Γ/νζη Μεηαθοπάρ 

 Γενική Γ/νζη Ανθπωπίνων Πόπων & Οπγάνωζηρ 

δ. ΓΔΣΜΗΔ Α.Δ/ Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 

 Δπισειπηζιακή Γιεύθςνζη Λειηοςπγίαρ & Δλέγσος Σςζηήμαηορ 

5. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ & ΣΟΤΡΗΚΟΤ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Γενική Γ/νζη Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

6. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ & ΑΛΘΡΩΠΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΩΛ 

α. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα  

β. Γενική Γ/νζη Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

7. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΘΡΑΣΟΤ 

α. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα 

β. Γ/νζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

8. ΛΟΚΑΡΥΗΑΘΔ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΔΗ 

α. Γπαθεία κ.κ. Νομαπσών 

β. Γπαθεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

9. ΟΣΑ Α’ ΒΑΘΚΟΤ 

α. Γπαθεία κ.κ. Γημάπσων 

β. Γπαθεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

γ. Γπαθεία κ.κ. Πποέδπων Κοινόηηηαρ 

δ. Γπαθεία Κοινόηηηαρ 



Παράρηημα Η 
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Πσροπροζηαζία Αρταιολογικών Χώρων 

 

   Σηο πίλαθα ποσ παραηίζεηαη αλαθέροληαη, οη σπερεζίες ηοσ Υποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη 

Τοσρηζκού  ζηε δηθαηοδοζία ηωλ οποίωλ σπάγοληαη Αρταηοιογηθοί Φώροη, ποσ βρίζθοληαη 

εληός δαζώλ ή δαζηθώλ εθηάζεωλ, ή θαη πιεζίολ ασηώλ, ζύκθωλα κε ηο 

ΥΠ.ΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ/1787/7-5-2008 έγγραθο ηες Δ/λζες Εθηέιεζες Έργωλ Μοσζείωλ θαη 

Ποιηηηζηηθώλ Κηηρίωλ. 

   Θέκαηα ποσ αθορούλ ηελ προζηαζία ηωλ κλεκείωλ, αρταηοιογηθώλ τώρωλ, κοσζείωλ 

θαζώς θαη δεηήκαηα ποσ απαηηούλ ηελ οργαλωκέλε αποκάθρσλζε επηζθεπηώλ από ηοσς 

αλωηέρω τώροσς ζε περίπηωζε θηλδύλοσ από επερτόκελε Δαζηθή Πσρθαγηά ρσζκίδοληαη από 

ηης θαηά ηόποσς Υπερεζίες ηοσ Υποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη Τοσρηζκού. 

 



ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 
ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

1η ΔΒΑ Παλόο 16 Αζήλα 210 3213571 Η. Μνλή Αγ. Αζαλαζίνπ, Η. Ναόο Τπαπαληήο ζηνλ Κνπβαξά, 
Η.Ν. Πξνθήηε Ζιία ζηε ζέζε «ηξνγγύιε» ζην Κνξσπί Αηηηθήο, 

Μνλή Γαθλίνπ ζην Υατδάξη, Μνλή Καηζαξηαλήο θαη Μνλή 
Αζηεξίνπ ζηνλ Τκεηηό, Μνλή Αγ. Ησαλ. Θενιόγνπ ζηνλ 

Παπάγν, Μνλή Αγίνπ Ησάλλε Κπλεγνύ ζηελ Αγία Παξαζθεπή, 
Μνλή Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζηελ Παιαηά Πεληέιε, πειηά 

Πεληέιεο, Μνλή Σαμηαξρώλ, Μνλή Παληνθξάηνξνο – Νηανύ ζην 
Πεληειηθό Όξνο, Μνλή Οζίνπ Μειεηίνπ θαη παξαιαύξηα ζηνλ 

Κηζαηξώλα, Μνλή Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο ζην 
Αιεπνρώξη, Μνλή Αγίνπ Ηεξνζενπ ζηα Γεξβέληα Μεγάξσλ θαη 

Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Λετκόλα ζηε αιακίλα. 

     
2η ΔΒΑ Κιεςύδξαο 2 Αζήλα 210 3218 075 Καηαθόκβεο Μήινπ 

     
4η ΔΒΑ Οδόο Ηππνηώλ Ρόδνο 22410 25500 ύμη : Οηθηζκόο ηεο ύκεο σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν νηθηζηηθό 

ζύλνιν Σήλος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε Μεζαξηά -

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηνλ Άγην Αληώλην - Μεγάιν Υσξηό - 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηα Λεηβάδηα -Καζηέιν 

Κάρπαθος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πεγαδηώλ, Αξθάζαο, 

Λεπθνύ, Ν. αξίαο, Βόξεηαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Καξπάζνπ 

Ρόδος: Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηα Σξηάληα κε ην ιόθν 

Φηιεξήκνπ ζην Γήκν Ηαιπζνύ Δξεκόθαζηξνπ ζην Γήκν 

Καιιηζέαο Θενιόγν Υαξάθη Μαιώλαο ζην Γήκν Αξραγγέινπ 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

Λίλδνπ θαη ζηηο πεξηνρέο Ππιώλαο θαη Λάξδνπ ζην Γήκν 

Ληλδίσλ, Αξραηνινγηθή δώλε ζηε Μεγάιε Γε Γελλαδίνπ ζην 

Γήκν Νόηηαο Ρόδνπ, θ.ι.π. 

     
5η ΔΒΑ Αγεζηιάνπ 59 πάξηε 27310 25363 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μπζηξά, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο 

Αθξόπνιεο ηεο Αξραίαο πάξηεο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ 
Κάζηξνπ ηνπ Γεξαθίνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο Κάζηξνπ 

Μνλεκβαζηάο, Κάζηξν ηνπ Μεζνρσξίνπ Νεάπνιεο, Κάζηξν 
ηνπ Λνγθαλίθνπ, Κάζηξν Γνπιάδεο Μαπξνβνπλίνπ, Κάζηξν ηνπ 

Παζζαβά, Κάζηξν ηνπ Κειεθά. 

     
7η ΔΒΑ Άλζηκνπ Γαδή 46 Λάξηζζα 2410 627930 ΛΑΡΙΑ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Άδσξνο Διαζζόλαο, Ληβάδη 

Διαζζόλαο ζην Καζηξί, 

ΜΑΓΝΖΙΑ: αξραηνινγηθόο ρώξνο Παιαηώλ ζην Βόιν, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Νέαο Αγρηάινπ αξραηνινγηθόο ρώξνο 

Πιαηαλίδηα, Θενηόθνπ ζηε επηάδα άθξα Πξνκύξη, 

     

10η ΔΒΑ Πνιύγπξνο 

ζεζζαινλίθεο 

ζεζζαινλίθε 23710 22060 Αρναία: Αξραίνο Οηθηζκόο θαη βπδαληηλή εγθαηάζηαζε 

     
11η ΔΒΑ Αλη. Κακάξα 3 Βέξνηα 23310 29737 Αξρ/θόο ρώξνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ - θεθηά Αξρ/θόο ρώξνο 

Αγίνπ Παηαπίνπ - Βέξνηα 

Ν. Πέλλας: Υξπζή, θάζηξν 

     
12η ΔΒΑ Κύπξνπ 14 Καβάια 2510 224716 Βπδαληηλή αθξόπνιε εξξώλ, 

     
13η ΔΒΑ Αξεηήο Νηώηε θαη 

θνξδηιώλ 24 

Ζξάθιεην 2810 288394 Ν. Ζρακλείοσ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γόξηπλαο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Λύπνπ Γ. Καζηειίνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μηθξήο 

Δπηζθνπήο Γ. Αξθαινρσξίνπ, Τδξαγσγείν Morosini Φξνύξην 

ΣέκελνοΦξνύξην Castel Nuovo, Φξνύξην Καηαιαγαξίνπ, 

Φξνύξην Μειεζώλ 



ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

14η ΔΒΑ Γηάλλε Γειή 11 Μπηηιήλε 22510 40135 Καζηέιη πεπθόθπηνο ιόθνο Αγηάζνο, 

     
15η ΔΒΑ σθξάηνπο 11 Κνκνηελή 25310 35870 Ν. Ροδόπης: Παπίθην όξνο, ε Μαμηκηαλνύπνιε, ε κεζαησληθή 

Γέθπξα ζηνλ Πνιύαλζν, ε Αλαζηαζηνύπνιε, ην Ηνπζηηληάλεην 

Τδξαγσγείν, Γέθπξα ζηα Πάηεξκα 

Ν. Έβροσ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο Φνληά, ζπήιαην Αγίσλ 

ζεσδώξσλ, ηα κεζαησληθά θξνύξηα Άβαληα θαη Πνηακνύ 

Ν. Ξάνθης: Κάζηξν Κηκκεξίσλ, θάζηξν Κνκλελώλ Κάζηξν 

ζεξκώλ θαη θάζηξν ζηα Φίιηα. 

     
19η ΔΒΑ ΣέξκαΠξνθήηε 

Ζιία 
Σξίθαια 2431076647 Αξρ/θόο ρώξνο Μεηεώξσλ, Νεξόκπινο Αγ. Βεζζαξίσλνο ζηε 

ζέζε Νηδεξόο 

     
20η ΔΒΑ Πι. νισκνύ 3 Εάθπλζνο 26950 

42714 
Κάζηξν Εαθύλζνπ, Φξνύξην Άζνπ θαη Υεξζόλεζενο ηνπ 

Φηζθάξδνπ 

     

21η ΔΒΑ Παιαηό Φξνύξην Κέξθπξα 26610 48310 Δλεηηθόο λαύζηαζκνο Γνπβηώλ Νεζίδα Αγ. 

Νηθνιάνπ Παμώλ 

     
28η ΔΒΑ νπξκειή 24 Υαληά 28210 53033 Δλεηηθό θξνύξην λεζίδαο Ήκεξεο Γξακβνύζαο Γήκνπ 

Κηζάκνπ , Βπδαληηλό θξνύξην ζηελ Πνιπξξήληα δήκνπ 

Κηζάκνπ. Βπδ/λό θξνύξην (Κάζηειινο) ζηαΚπξηαθνζέιηα 

Γήκνπ Αξκελσλ, Δλεηηθό Φξνύξην Φξαγθνθάζηειιν Γήκνπ 

θαθίσλ, Βπδαληηλό θξνύξην ζηελ Μαιάζπξν Γήκνπ 

Μπζήκλεο, Βπδαληηλό θξνύξην ζην Βαξύπεηξν Γήκνπ 

Θεξίζνπ, Δλεηηθό θξνύξην ζηελ Παιαηόρσξα Γήκνπ 

Πειεθάλνπ. 

     

Β'ΔΠΚΑ Πνιπγλώηνπ 13 Αζήλα 210 3213122 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Βξαπξώλαο Ακθηαξείνπ Λαπξίνπ θαη 

Ρακλνύληα 

     
Γ ΔΠΚΑ Αηόινπ θαη 

Πεινπίδα 

Αζήλα 210 3313343 Ηεξό Αθξνδίηεο ζηελ Αθαία θαξακαγθά, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Διεπζίλαο 

     
Γ' ΔΠΚΑ Μνπζείν 

Ναππιίνπ 
Ναύπιην 27520 27502 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Δπηδαύξνπ θαη Μπθελώλ 

     

Δ'ΔΠΚΑ Κ. Παιαηνόγνπ 
133 

πάξηε 27310 23315 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Αθξόπνιεο πάξηεο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο πεξηνρήο Ακπθιώλ, Αξραίν πδξαγσγείν Γπζείν, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Βαιηαθίνπ θαη ειηλίηζαο Γπζείνπ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ πήιεησλ ηνπ Γηξνύ. θ.ι.π. 

     
Σ' ΔΠΚΑ Αι.Τςειάληνπ 

197 
Πάηξα 2610276207 Αηγείξα ζην Γήκν Αηγείξαο, ε Μακνπζηά ζην Γήκν Γηαθνθηνύ, 

ε Σξάπεδα ζην Γήκν Αηγίνπ θαη νη Λνπζνί ζην Γήκν 

Καιαβξύησλ 

     

Ε' ΔΠΚΑ Αξραία Οιπκπία Αξραία 
Οιπκπία 

2624022529 Αξραία Οιπκπία, Ήιηδα, Ναόο Δπηθνύξεηνπ Απόιισλα δ.δ. 

Φηγάιεηαο, αξρ.ρώξ. Αιίθεηξαο,θηγάιεηαο, Πιαηάλαο, ακηθνύ, 

Λεπξένπ, Καθνβάηνπ δ.δ. Καιίδνλαο, Κάζηξνπ δ.δ. ζεηζόαο, 

Δπηηαιίνπ, Βξεζηνύ, Ρηθνβνπλίνπ θαη Αγξηιηάο δ.δ. Καπθαληάο, 

Κάζηξνπ Κνπθνπβίηζαο δ.δ. Κνξπθήο, σζηίνπ, Φεηάοδ.δ. 

Καηαθόινπ, Λνπηξώλ Κπιιήλεο δ.δ., Κάζηξνπ, Κακπεξίνπ, 

Παιαηνκπνπθνπβίλαο, Σξππεηήο, ηαθηδνθάκπνπ, Σξαγαλίνπ 

δ.δ. Βαξζνινκηνύ 

     

     



ΔΦΟΡΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

Ζ'ΔΠΚΑ Βξάηια 1 Κέξθπξα 26610 38124 Λόθνο ησλ Δξκόλσλ ζέζε Αη Νηξηάο, πήιαην Γξάβαο 

Γαξδηθίνπ 

     
Θ'ΔΠΚΑ ζξεςηάδνπ 1 & 

Πι. 

Κεξακνπνύιινπ 

Θήβα 22620 27913 Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Καβεηξίνπ, ηνπ Γιά, ηνπ Πηώνπ, ηεο 

Γαύιεηαο 

     
1' ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Γειθώλ 

Γειθνί 22650 82313 Γελθοί: Ηεξό Απόιισλνο, ηάδην, Καζηαιία Πεγή, 

Γπκλάζην θαη Ηεξό Αζελάο Πξνλαίαο Παξλαζζόο: Κωρύκειο 

άνηρο, Λιβάδι (ιείςαλα Πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ) Άμθιζζα: 

Κάζηξν, Λπθόηξππα 

     

ΙΑ'ΔΠΚΑ Δι. Βεληδέινπ 13 Υαιθίδα 22210 25131 Αξραηνινγηθόο Υώξνο Απιίδνο, Πύξγνο Απιίδαο (Γήκνο 

Απιίδαο), Αξραίν ζέαηξν, Αξραία Αθξόπνιε-Καζηέιιη, Άλσ 

θαησ Γπκλάζην, Μαθεδόληθνο ηάθνο ζηε ζέζε Σνύκπα, 

Μαθεδόληθνο ηάθνο ζηε ζέζε Κνηξώλε (Γήκνο Δξέηξηαο), 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πνηακηάο, νρπξώζεηο "Καζηξί" θαη "La 

Cuppa" ζην ιόθν Γξαγνλάξα ηνπ όξνπο Κνηύιαηνλ 

     
ΙΒ'ΔΠΚΑ Πιαηεία 25εο 

Μαξηίνπ 6 

Γηάλλελα 26510 01053 αξραηνινγηθόο ρώξνο Γσδώλεο 

     
ΙΓ'ΔΠΚΑ Αζαλαζάθε 1 Βόινο 24210 25349 Αξραηνινγηθόο ρώξνο έζθινπ, Ακθαλώλ ζηε ζέζε σξόο, 

Γνξίηζαο, Άινπ, Πξνθήηε Ζιία (Γιαθπξώλ), Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Κεξακηδηνύ , Γηαθόπη θαη Κάζηξν ηεο θνηλόηεηαο Σξηθεξίνπ, 

Οιηδώλαο ζην Γήκν επηάδνο, Λεθόθαζηξν ζην Γήκν 

Αξγαιαζηήο, θ.ι.π. 

     
ΙΓ'ΔΠΚΑ Κάζηξν Λακίαο Λακία 22310 46106 Νέο Μοναζηήρι: Αξραία Πξνέξλα (Ορύξσζε - νηθνδνκήκαηα), 

Αγιος Κων/νος: ζέζε "Ατζώκαηα" (αξρ. Γαθλνύο)   

Λιβανάηες: ζέζε "Πύξγνο" (αξρ. Κύθλνο), Γλύθα: ζέζε 

"Φαλόο" (αξρ. Αληξώλ" Αθξόπνιε λεθξνηαθεία ΤΔ - ΡΧΜ. 

ρξόλσλ , Οερμοπύλες, Λαμία: Λόθνο Κάζηξνπ 

     
IE' ΔΠΚΑ 23εο Οθησβξίνπ 

66 68 

Λάξηζα 2410 
288082 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γόλλσλ - Οκνιίνπ - Διάηεηαο, Αηγάλεο - 

Καιιηζέαο Ναξζαθίνπ Φαξζάισλ, Δξέηξηαο Φαξζάισλ, 

Αθξόπνιε Φαξζάισλ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο θηαζά 

Αγηνθάκπνπ, Αγ. Ησάλλε ζενιόγνπ ζηε Βειίθα Κόθθηλνπ 

Νεξνύ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξαληαπόξνπ, Ππζίνπ, Αδώξνπ, 

Γακαζίνπ, παξκνύ, Ληβαδίνπ, Φιάκπνπξνπ, Βαιαλίδαο, 

     

ΙΣ' ΔΠΚΑ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ 

έλαληη 

Πνζεηδσλίνπ 

Θεζζαινλίθε 2310 801402 Γεξβέλη, Σάθνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Σάθνο Αγίαο Παξαζθεπήο, 

Σνύκπα Αζζήξνπ, Σξάπεδα Θέξκεο, Αξραία 

Καιηλδνηα,Παιιαηηαλό, Δπξσπόο, Σνύκπα Παηνλίαο, 

Γπλαηθόθαζηξν, Σνξώλε, Όιπλζνο, ηάγεηξα, Άθαλζνο, 

Καιιηζέα, Πνζείδη, Μέλδε, θηώλε, Κξηαξίηζη, Σάθνο 

Πνηείδαηαο 

     
ΙΕΈΠΚΑ Αξηζηνηέινπο 16 Έδεζζα 23820 31160 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πέιιιαο, Αιώξνπ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο 

Λόγγνπ Δδέζζεο, Γξνζηάο, Σξηιόθνπ Ζκαζίαο ζέζε Μπαο 

Καξηέξ, Ηεξό Μεηξόο ησλ Θεώλ Απηόρζνλνο ζηνλ Αξραηνινγηθό 

ρώξν Λεπθόπεηξαο, Ν. Νηθνκήδεηαο (Μεγάιε Σνύκπα) Βεργίνα 

(αλάθηνξν Αηγώλ, αθξόπνιε Αηγώλ, λεθξνηαθείν ηεο επνρήο 

ζηδήξνπ, νηθνδνκηθά ιείςαλα θηηξίνπ ηνπ 4νπ αηώλα, ζέαηξν 

Αηγώλ θ.ι.π.) 



ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, 

ΓΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

ΙΘ' ΔΠΚΑ Λ. πκεσλίδε 4 Κνκνηελή 25310 21517 Αξραηνινγηθόο Υώξνο Αβδήξσλ (Ν. Ξάλζεο) Αξραίν 

Θέαηξν Μαξώλεηαο (Ν. Ρνδόπεο), Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Μεζεκβξίαο Εώλεο, Πισηηλόπνιεο, Ηεξό 

Μεγάισλ Θεώλ ακνζξάθεο, Αξραία Πόιε 

ακνζξάθεο (Ν. Έβξνπ) 

     

Κ'ΔΠΚΑ απθνύο 22 Λέζβνο 22510 22087 Αθξόπνιε Αξίζβεο, Αθξόπνιε Δξεζνύ Ορπξό 

Ξεξνθάζηξνπ, Ορπξό Ξεξνθαζηξηλήο Ορπξό ζηηο 

έιιεο, Ορπξό Ράρσλα Πξντζηνξηθόο Οηθηζκ'ον 

Μύξηλαο, Ηεξό Αξηέκηδνο ζηνλ Απιώλα Πξντζηνξηθόο 

Οηθηζκόο Πνιηόρλεο, Ηεξό Καβείξσλ, Αξραίν Θέαηξν 

Ζθαηζηίαο, Ηεξό Φαλαηνύ Απόιισλνο, Ηεξό Ναγνύ, 

Τπαίζξην Ηεξό Κπβέιεο ζηε Γαζθαιόπεηξα, Μαύξε 

Ράρε 

     
ΚΑ'ΔΠΚΑ Δπακεηλώλδα 10 Αζήλα 210 3250148 Ικαρία: Ναο, Κάκπνο Ιος: θάξθνο Κέα : Καξζαία, 

Αγ. Δηξήλε Πύξγνο Αγ. Μαξίλαο Κύθνος: 

Βξπόθαζηξν Μήλος: Αξραία Πόιε - Θέαηξν 

     
KB' ΔΠΚΑ Οδόο Ηππνηώλ Ρόδνο 22410 25550 Κως: Αξραηνινγηθόο Υώξνο Αζθιεπηείνπ, Γπηηθόο 

αξραηνινγηθόο ρώξνο, Αλαηνιηθόο αξραηνινγηθόο 

ρώξνο θαη Αξραηνινγηθόο Υώξνο Ρσκατθνύ Χδείνπ. 

     
ΚΕ΄ ΔΠΚΑ Παξκελίσλνο 32 Καηεξίλε 23510 47883 Ζξάθιεην-Κάζηξν Πιαηακώλα 

Πεξηνρή Λεβήζξσλ (αξραία Αθξόπνιε λεθξνηαθεία, 
ηαθηθή ηύκβνη), Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γίνπ, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο πάζεο. 

     

Λ΄ ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν Αηαλήο 

Αηαλή Κνδάλεο 24610 98551 Γξεβελά: Αξραηνινγηθή ζπιινγή Γξεβελώλ, 
Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζέζεο Κξεκαζηνύ Νίδεο 
Γξεβελώλ, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζην Καζηξί 

Πνιπλεξίνπ – Αιαηόπεηξαο. 

     

ΛΒ΄ ΔΠΚΑ Κύπξνπ 68 Ζγνπκελίηζα 26650 29177 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Λπγηάο, Νηνιηάλεο Γηηάλεο, 
Αξραίνο νηθηζκόο ζηε ζέζε Μαζηηιίηζα, 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο Διέαο, Αξραίν θηήξην ζην 
Ππξγί Μαξγαξηηνπ, Αξραίνο νηθηζκόο ζηε ζέζε 
Παιηόθαζηξν Μόξθεο, Αξραίν θάζηξν ζην δ.δ. 

Μαδαξαθηάο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γπκνθάζηξνπ 

     

ΛΓ΄ ΔΠΚΑ Κνλάθη 
Πξνδξόκνπ 

Πξόδξνκνο 
Καξδίηζαο 

24410 61564 Ννκόο Σξηθάισλ: Ορπξσκέλε ζέζε θιαζηθήο θαη 
ειιεληζηηθήο επνρήο ζην Γ.Γ. Φήθεο, Αξραηνινγηθόο 

ρώξνο Φηιύξαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξραίαο 
Πειηλλαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο αξραίαο 

Φαξθαδώλαο, Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε ζέζε 
Κάζηξν θαη Αξραηνινγηθόο ρώξνο Πεηξσηνύ. 

     

ΛΔ΄ ΔΠΚΑ Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν 

Αξγνζηνιίνπ 

Αξγνζηόιη 26710 28300 Αξραία Κξάλε, Πάζηξα, Λαθήζξα, Μεηαμάηα, 
Καξδαθάηα, Αξραία Πάιιε, Αξραία άκε, Πόξνο, 

Ππξγί Γηγαιέην Κνπινπξάηα, Πιαγηά, Πύξγνο 
ηαπξόο, Πίζσ Αεηόο 

     

ΛΣ΄ 
ΔΠΚΑ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
4 

Μεζνιόγγη 26310 55654 Αξραία νρπξσκέλε πόιε Οηληάδεο, Αγηνο Θσκάο 
Μεζνινγγίνπ – αξραία νρπξσκέλε πόιε Αιίθπξλα, 

Δπελνρώξη – αξραία πόιε θαιπδώλα, ιόθνο Κάζηξν 
Κπξά Ρήλεο αξραία πόιε Νέα Πιεπξώλα, Ηεξό ην 

Γξπκώλ Αξρνληνρσξίνπ, Παιαηνθαζηξν Νεάπνιεο – 
αξραία πόιε Θεζηηνλ (νρύξσζε, αθξόπνιε, 

λεθξνηαθαθείν), Σζηπξνβνύλη Φξαγθόζθαιαο, 
Αξραίνο πύξγνο γλσζηόο σο «Κνπιόπνπξγνο». 



ΔΦΟΡΔΙΑ ΟΓΟ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ΔΝΣΟ ΓΑΩΝ, 

ΓΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΖΙΩΝ ΑΤΣΩΝ 

ΛΕ΄ ΔΠΚΑ Αξραία Κόξηλζνο Αξραία Κόξηλζνο 27410 32630 Αξραηνινγηθόο ρώξνο Αξραίαο Κνξίλζνπ, 
Αξραηνινγηθόο ρώξνο Ηζζκίαο 

     

ΛΖ΄ ΔΠΚΑ Μπελάθε & 
Παπάδνγινπ 6 

Καιακάηα 27210 26410 Αλάθηνξν Νέζησξνο Υώξαο, Αξηζηνκέλεο 
(ζαιακνεηδήο ηάθνο), Αξραία Μεζζήλε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηζώκεο θαη ησλ ηεηρώλ) 
Βντδνθνηιηά (ιόθνο Πξνθήηε Ζιία  πήιαην) Γηόδηα 

(ζνισηόο ηάθνο) Διιεληθά Αλζείαο (κπθελαίθό 
λεθξνηαθείν & αθξόπνιε αξραίαο Θνπξίαο, Θνπξία 
(Παλαγίηζα Αίπεηαο) θάκπνο Αβίαο (ζνισηόο ηάθνο) 
Καξπνθόξα-Ρηδόκπινο (νηθηζκόο ησλ Πξντζηνξηθώλ 

& Ηζηνξηθώλ ρξόλσλ), Κάησ ξνύγα ρώξαο 
(ζαιακνεηδήο ηάθνη), Κνπθνπλάξα Ππιίαο (ζνισηνί 
ηάθνη), Λνπηξά Αλζείαο (ξσκαηθό ινπηξό), Μάιζε 

(ζνισηόο ηάθνο & αθξόπνιε) Παπνύιηα (κπθελαηθόο 
ηύκβνο) Πεξηζηέξηα Μύξνπ (ζνισηνί ηάθνη), 

Πιαηαλόβξπζε Υαλδξηλνύ (ζνισηόο ηάθνο) Ράρεο 
Αλζείαο (ζνισηόο ηάθνο) ηάζηκν Καθαιεηξίνπ 

(αξραία νρύξσζε) Υαιθηάο (ζνισηνί ηάθνη) Φάξη 
(ζνισηόη ηάθνη) Αξραία πόιε Λεπθάδαο 

     

ΛΘ΄ ΔΠΚΑ Καιαβξύησλ 211 Σξίπνιε 2710 225243 Γήμος Μανηινείας: Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθόο 
ρώξνο αξραίαο Μαληηλείαο, Πεξηθξαγκέλνο ρώξνο 
Ηεξνύ Ηππίνπ Πνζεηδώλνο, αξραίν νρπξό, αξραία 
αθξόπνιε Γήμος Σεγέας: αγνξά αξραίαο Σεγέαο 

ζηελ παιαηά Δπηζθνπή, Γήμος Βόρειας Κσνοσρίας: 
Αξραία ηείρε, λεθξνηαθείν ξσκαηθώλ ρξόλσλ, 

Έπαπιε Ζξώδε Αηηηθνύ, Λνύθνπ, Γήμος Λεωνιδίοσ: 
Σπξόο (αξραία νριπξό αξραίαο νρπξκέλνο νηθηζκόο 
αξραίν ηεξό) Γήμος Βσηίνας: Παιαηόθαζηξν Γήμος 

Γόρησνος: Αθξόπνιε θαη ηεξά αξραίαο Γόξηπλνο 
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