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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 176098/258

Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
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ΠΡΟΣ: Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε
ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/29-6-2015 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 176092/2211/23-6-2015 έγγραφο του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ.72/29-6-2015 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ενημέρωση σχεδίου
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε
σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 176089/256/23-6-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η
οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης ,
7)Αυγέρης

Σάββας,

6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,

8)Βεργοπούλου

Παρασκευή,

Κωνσταντίνος,

10)Δριβίλας Δημήτριος,

12)Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης,

14)Καπράλος

Σπυρίδων,

9)Γαβριηλίδης

11)Ευθυμίου

Απόστολος,

13)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Αδαμαντία,

15)Καρδάρα

Ευσταθία,

16)Καρπέτας

Κωνσταντίνος, 17)Κατσακούλης Ευάγγελος, 18)Κελεπούρης Ανδρέας,
19)Κολοβός

Ιωάννης,

20)Κοτοπούλης Σπυρίδων,

21)Κοτσιλιάνος
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Κωνσταντίνος, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία ,

23)Λύτρας Ιωάννης,

24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 26)Μπούνιας
Χρήστος

,

27)Μπράμος

Παναγιώτης,

28)Νασιώτης

Θεόδωρος,

29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 30)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
31)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 32)Πλατανιάς Παναγιώτης ,
Χρήστος,

34)Σιαμπλής

Δημήτριος,

35)Σώκος

Ευθύμιος,

33)Ρήγας
36)Τσόγκας

Γεώργιος, 37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων, 39)Χαροκόπος
Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ

(δικαιολογημένα απών), Δεσύλλας Δημήτριος (δικαιολογημένα απών),
Κατσανιώτης

Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης

(Τάκης)

(δικαιολογημένα απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα),
Κωσταριάς Δημήτριος, Λαλιώτης Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών),
Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος και
Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κος Νικόλαος Γυφτάκης, υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Απούσας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κας
Τογιοπούλου Αναστασίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης την αναπλήρωσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Κανέλλης Γεώργιος.
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ.72/2015
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Ενημέρωση σχεδίου αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

και έδωσε το λόγο στον

εισηγητή του, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα που
αναφέρθηκε στην υπ’ αριθ. πρωτ. 176092/2211/23-6-2015 γραπτή εισήγησή του
λέγοντας τα εξής:
«Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της υγείας και της
περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που είναι δυνατόν να
συμβούν σε ειρηνική περίοδο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εκπονούνται σχέδια πρόληψης
και αντιμετώπισης ανά κατηγορία κινδύνου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελείται από τα μέρη I-VI του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (3η αναθεωρημένη έκδοση) της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων Α, Β, Γ, ΣΤ και της
προσθήκης Δ10 του παραρτήματος Δ καθώς και του επικαιροποιημένου παραρτήματος Ι που έχει
συνταχθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Περιλαμβάνει τα επιμέρους μνημόνια
των ΠΕ Αχαΐας, Αιτ/νίας και Ηλείας που αφορούν προσωπικό, μέσα και υλικά που είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Το επισυναπτόμενο σχέδιο της ΠΔΕ περιγράφει όλες τις φάσεις κινητοποίησης του
μηχανισμού της Πολ. Προστασίας που είναι:
1. συνήθης ετοιμότητα με μέτρα και ενέργειες που συμβάλλουν στην προετοιμασία για τα
επόμενα στάδια ενεργειών με καταγραφή, έλεγχο και καταλληλότητα μέσων και υλικών.

2. αυξημένη ετοιμότητα με ευρύτερη κινητοποίηση, λήψη προληπτικών μέτρων μετά από
προειδοποιητικό σήμα δεύτερου σταδίου επικινδυνότητας από τη Γεν. Γραμ. Πολ.
Προστασίας.

3. Άμεση κινητοποίηση – επέμβαση με υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος με μέσα και
υλικά για ενίσχυση του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

4. Αποκατάσταση – αρωγή με εκτίμηση ζημιών και αρωγή στους πληγέντες

Το σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» της ΓΓΠΠ, έχει εξειδικευτεί ως προς το προσωπικό
και τα μέσα, έχει υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και έχει ως βασική αρχή τη
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη συντονισμένη δράση τους προκειμένου
να επιτευχθούν οι σκοποί της Πολιτικής Προστασίας που είναι η προστασία της ανθρώπινης
ζωής, του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος».
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Πριν τη λήψη της απόφασης αυτής είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Ρήγας και Γεώργιος Κανέλλης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
2015
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ιστορικό Σύνταξης
Το έτος 2010 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού
ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11
του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 4044/7-62010 έγγραφό μας, για την εφαρμογή του κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Το έτος 2011, μετά τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές από την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου.
Στα πλαίσια αυτά η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε στην αναθεώρησή του και εξέδωσε τη 2η έκδοσή
του, η οποία στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό μας για την
εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 2η
έκδοση του σχεδίου και μέχρι σήμερα επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες
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αφορούσαν φορείς της κεντρική διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων,
αλλαγές στις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ), έκρινε αναγκαία την
επικαιροποίηση του ανωτέρω σχεδίου.
Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ζήτησε από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο να την ενημερώσουν για τυχόν τροποποιήσεις
που έχουν επέλθει στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους και εν συνεχεία, προχώρησε σε όλες τις
απαραίτητες τροποποιήσεις και εξέδωσε την παρούσα 3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Σημειώνεται ότι με την παρούσα 3η έκδοση δεν τροποποιείται ο σχεδιασμός και οι δράσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας.
Για το λόγο αυτό με το 1521/21-3-2013 έγγραφό μας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών» οι ανωτέρω κλήθηκαν να
επικαιροποιήσουν έγκαιρα για το έτος 2013 το Ειδικό Παράρτημα Ι΄ με το οποίο προσδιορίζονται το
ανθρώπινο δυναμικό και οι πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου
Από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας συμμετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος οι εξής:


Φοίβος Θεοδώρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών



Δημήτριος Αλεξανδρής, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών



Ανδρέας Αντωνάκος, Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Νοείται ότι στην ολοκλήρωση και πληρότητα του παρόντος σχεδίου συνέβαλαν και όλα τα στελέχη της
Κεντρικής Διοίκησης των Φορέων που εμπλέκονται (Αρχηγείο ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΓΕΕΘΑ, Υπουργείο
Υγείας, ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) χωρίς την συνεργασία των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η
έκδοσή
του.
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2. Ιστορικό Αναθεωρήσεων:

2.1 Πίνακας Αναθεωρήσεων:
α/α
αναθεώρησης

Τμήματα & Σελίδες που
επηρεάστηκαν

Ημερομηνία έγκρισης
αναθεώρησης

Παρατηρήσεις
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2.2 Φύλλο Αναθεωρήσεων:
α/α
αναθεώρησης

Σκοπός

Περιγραφή

Όνομα

Υπογραφή
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3. Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4. Πίνακας Διανομής
Παρατίθεται στο Παράρτημα Z΄.

5. Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (3η έκδοση) ορίζεται η 26/06/2013
Tο παρόν σχέδιο, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις του, αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των
Περιφερειών και των Δήμων και η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό του
ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των
δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
Συνεπώς, για την εξειδίκευση του παρόντος σχεδίου οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες
καθώς και οι Δήμοι, επιβάλλεται να επικαιροποιήσουν το ειδικό Παράρτημα Ι΄ το οποίο αφορά το
ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του.
Πιο αναλυτικά στο Παράρτημα Ι΄ θα περιγράφονται τα κάτωθι:
• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα
πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία
επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ)
• κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας τους, για την υλοποίηση των
δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου (μηχανήματα έργων,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ)
• μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του
έργου τους
Αναλυτικότερες οδηγίες για τη δομή και τα περιεχόμενα των σχεδίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας παρέχονται στο Παράρτημα Ε΄ του παρόντος.
Για τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στο παρόν σχέδιο (Αρχηγείο ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΓΕΕΘΑ, Υπουργείο Υγείας, ΥΠΕΚΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), οι Διοικήσεις τους προβαίνουν στην
υλοποίησή του, με την έκδοση σχετικών οδηγιών, ή διαταγών προς τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες
τους.

6. Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου
Η ενεργοποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
γίνεται όταν ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης βρίσκεται στο στάδιο επιχειρήσεων: «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση (ΦΑΣΗ 3)», οπότε τα
Όργανα Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων του Στρατηγικού επιπέδου τίθενται σε «Αυξημένη
ετοιμότητα». Η γνωστοποίηση της αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης
Ελέγχου και Συντονισμού επιχειρήσεων γίνεται μέσω του ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καθώς και τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων,
ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση στο στάδιο επιχειρήσεων «Αυξημένη
Ετοιμότητα (ΦΑΣΗ 2)», λαμβάνοντας υπόψη το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται
καθημερινά από τη ΓΓΠΠ. Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο διοίκησης, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας
καθορίζονται με βάση τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου, καθώς και τον ημερήσιο δείκτη
επικινδυνότητας του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για κάθε περιοχή.
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Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου η
έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άλλης σχετικής
απόφασης των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠΠ, κλπ).
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) με κριτήρια κλιμάκωσης, όπως αυτά
περιγράφονται στην παρ. 4.3.1 του παρόντος.

7. Κατάλογος Εποπτευόμενων Οργανισμών & Ιδρυμάτων, Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων υπόχρεων σχεδίασης


Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας



Όλες οι Περιφέρειες της χώρας



Όλοι οι Δήμοι της χώρας
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
1. Σκοπός
Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση
και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Επιτελικό (Στρατηγικό – Πολιτικό),
Διευθύνσεως κρίσεων (Επιχειρησιακό) και Εκτελεστικό (Τακτικό) Επίπεδο


για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών
πυρκαγιών



για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την
άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της
υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. 1

2. Αντικειμενικοί Στόχοι
Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε επίπεδο



Διοίκησης σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του



έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού
με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω



δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών για την αποκατάσταση της
καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας
του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών.
Παροχή πρότυπου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών με



οδηγίες για την περαιτέρω εξειδίκευση του σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών
και Δήμων της χώρας, για λόγους τυποποίησης και εναρμόνισης καθώς και άμεσης εφαρμογής του.

3. Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – ΠροϋποθέσειςΠαράμετροι Σχεδιασμού
3.1. Ανάλυση Κινδύνου
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές
εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν.
998/1979 και απεικονίζονται στον χάρτη 1 (Παράρτημα Β).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που
αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει
άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου.
1

Η

περίοδος

αυτή

προσδιορίζεται

ως

αντιπυρική

περίοδος

(αρθ.

1,

ΚΥΑ

Θέματα που συνδέονται με αρμοδιότητες των Περιφερειών για τη συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των

εναέριων και επίγειων μέσων για τη δασοπυρόσβεση, δεν αποτελούν αντικείμενα του παρόντος σχεδίου.
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12030Φ.109.1/1999).

3.2. Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
Κατάσταση: Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών.
Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες
(κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες
δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην
παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις
αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα
θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η
εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη
ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και
συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση
των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές: Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:


Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.



Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά
προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού,
τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.



Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.

Προϋποθέσεις: Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών είναι οι
ακόλουθες:


Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε επίπεδο
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και
την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ του παρόντος.



Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των
Δήμων της χώρας για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου.



Η σύνταξη μνημονίων ενεργειών όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων εκ του θεσμικού πλαισίου
Φορέων, είτε για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτοί που
αναφέρονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, είτε για τη διαχείριση των συνεπειών της
καταστροφής σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.



Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων σε κάθε στάδιο
επιχειρήσεων



Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων για την
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

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

4. Ιδέα Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών διακρίνονται δύο κατηγορίες δράσεων:
Α) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του ίδιου του συμβάντος Δασικής
Πυρκαγιάς (καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) που γίνεται καταρχήν σε τοπικό επίπεδο από τις κατά
τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια
αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα ως αρμόδιος φορέας για την αναγγελία του συμβάντος Δασικής
Πυρκαγιάς ειδοποιεί τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς σε τοπικό επίπεδο. Οι Φορείς που βάσει
του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να συνδράμουν σε δυναμικό και μέσα το έργο της κατάσβεσης το
οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος [Δημόσιοι (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Περιφέρειες, Δήμοι, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις
εκπαιδευμένες από το Πυροσβεστικό Σώμα κλπ] συμμετέχουν μετά από αίτημα του επικεφαλής
Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων κατά το
μέρος που τους αφορά και φροντίζουν για τη διαθεσιμότητα και κλιμάκωση των ιδίων πόρων
(ανθρώπινο δυναμικό και μέσα).
Β) Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών,
διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, που
αναλαμβάνεται από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Κεντρικό επίπεδο και αναλόγως της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.
Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο.
Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και η διαχείριση των συνεπειών σε τοπικό
επίπεδο γίνεται αρχικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ, του Δήμου, της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
καθώς και των λοιπών υπηρεσιών (Τομέας Υγείας, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), στη χωρική αρμοδιότητα των
οποίων έχει εκδηλωθεί και αναπτύσσεται η Δασική Πυρκαγιά.
Ο συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο αφορά στη διασύνδεση των
επιμέρους δράσεων των Φορέων, στην εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων προς


υποβοήθηση του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που εκτελείται από το Π.Σ.,
καθώς και



στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην αποτελεσματική
διαχείριση των συνεπειών.

Οι ανωτέρω Φορείς και Υπηρεσίες συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
(ΣΤΟ). Το ΣΤΟ, ασκεί υποστηρικτικό ρόλο στο έργο του Δημάρχου και αφορά στο συντονισμό όλων
των δράσεων διαχείρισης της έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτή παραμένει σε επίπεδο Δήμου.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Δήμου, είτε λόγω έκτασης, είτε λόγω έντασης της καταστροφής, ο
συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του
παρέχει ο Περιφερειάρχης. Οι Υπηρεσίες και Φορείς που υποστηρίζουν το έργο της αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας, συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
της Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο συγκαλείται με εντολή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και
εισηγούνται τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από
τον Περιφερειάρχη ο οποίος υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και τις
επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα των Δήμων.
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Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Περιφέρειας, ο συντονισμός των δράσεων αναλαμβάνεται από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και όργανα
των Περιφερειών και των Δήμων.
Στην περίπτωση που η διαχείριση των εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο συντονισμός αναλαμβάνεται από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
(ΚΣΟΠΠ).

4.1. Βασικές Αρχές
Βασική αρχή εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως
αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε
Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη
ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα διαγράμματα ροής
πληροφοριών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ΄ του παρόντος.

4.2. Στάδια Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών τα στάδια επιχειρήσεων νοούνται ως οι φάσεις
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η χρονική εξέλιξη του οποίου μπορεί να ενταχθεί γενικά στις
τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη
ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση- αρωγή) όπως ορίζονται στο Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας (ΥΑ 1299/2003).
Στο Παράρτημα Δ΄ αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των επιχειρησιακά εμπλεκομένων
Φορέων καθώς και των Οργάνων Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο
Διοίκησης (Επιτελικό – Επιχειρησιακό – Τακτικό) και για όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης
Πολιτικής Προστασίας.

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

4.2.2. Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα
σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου
καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Για την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επιλογή επιπέδου
ετοιμότητας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει καθημερινά Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς (ΥΑ 1299/2003 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). Στο Χάρτη
απεικονίζονται πέντε (5) επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας. Στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εμφανίζονται τα
διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό
διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Μετά την έκδοσή του, ο χάρτης αποστέλλεται σε όλους
τους αρμόδιους Φορείς και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης και αποστολής του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς καθορίζονται σε ετήσια βάση με σχετικό έγγραφο της ΓΓΠΠ.
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου Φορέα
στη φάση αυτή.

4.2.3. Φάση 3η Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών στην 3η φάση του Συστήματος
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία προϋποτίθεται η εκδήλωση του φαινομένου,
αντιμετωπίζονται τα εξής:
1. Έλεγχος - καταστολή του φαινομένου με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και βάσει
των Επιχειρησιακών του Σχεδίων.
2. Διάθεση μέσων από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς προς ενίσχυση του έργου της
καταστολής, κατόπιν ενημέρωσης και υποβολής σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού
Σώματος.
3. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών κατά τη
φάση εξέλιξης του φαινομένου και μέχρι τον έλεγχό του.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής πληροφοριών για την
αναγγελία εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού
Σώματος (Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου Φορέα
στη φάση αυτή, που συνδέονται με τις ανωτέρω δράσεις (2) και (3).
Προς αποφυγή συγχύσεων διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται
με τη γενικότερη κλιμάκωση του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο
Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά στάδια επιχειρήσεων, όπως
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προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και τον
πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-06-2008 έγγραφό μας):

1. Αναγγελία
2. Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
3. Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση
4. Μερικός Έλεγχος
5. Έλεγχος - Φύλαξη
6. Πλήρης Κατάσβεση
7. Αποτίμηση
Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης του
καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια επιχειρήσεων.
Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία ακολούθως οι
κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών και
περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών.
Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της Διοίκησης
για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης πληροφορίας με την
οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της
βλάστησης που καίγεται.
Το

στάδιο

επιχειρήσεων

«Κινητοποίηση

Δυνάμεων-Αρχική

Εκτίμηση

Κατάστασης»

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

4.2.4. Φάση 4η Αποκατάσταση - Αρωγή
Στη φάση αυτή γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της κατάστασης, παρέχεται άμεση αρωγή στους
πληγέντες και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.
Στο Παράρτημα Δ΄ περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενου φορέα
και στη φάση αυτή.

4.2.5. Φάκελος Καταστροφής
Στον ειδικό φάκελο καταστροφής που τηρεί η ΓΓΠΠ βάσει του θεσμικού πλαισίου, περιέχονται τα
στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την
αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την
αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους
αρμόδιων Φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων
φαινομένων καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων.
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών, τη διαχείριση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να
καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση
ανάλυση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και το μετριασμό των
επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Στις περιπτώσεις Γενικής, Περιφερειακής και Τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, ο φάκελος της
καταστροφής συμπληρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις Περιφερειακών ή Τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών εξ αιτίας πυρκαγιών όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με το φάκελο καταστροφής συγκεντρώνονται από τις Δ/νσεις
Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις Γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται
με το φάκελο καταστροφής γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
προς τους εμπλεκόμενους Φορείς.
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4.3. Κλιμάκωση Επιχειρήσεων
Στο παρόν Γενικό Σχέδιο Δασικών Πυρκαγιών προσδιορίζεται η γενικότερη κλιμάκωση για το σύνολο
του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αυτή ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2, και καθορίζονται
τα κριτήρια και τα συνολικά επίπεδα κλιμάκωσης
Σημειώνεται ότι στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων καθώς και στα επιχειρησιακά σχέδια
των υπολοίπων εμπλεκομένων Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Ενόπλων Δυνάμεων, ΕΚΑΒ κλπ) περιγράφεται η
κλιμάκωση του κάθε εμπλεκόμενου Φορέα, η οποία είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές
φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις
αρμοδιότητες του.

4.3.1. Κριτήρια Κλιμάκωσης
Α) Κριτήριο κλιμάκωσης για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων στο πλαίσιο του παρόντος
Σχεδίου είναι το ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου υπό μορφή
θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται συνολικά πέντε (5) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, όπως
αυτές εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.
Οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούνται αντίστοιχα με
αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, που κατά κανόνα εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη,
αντιστοιχεί σε κατάσταση Συναγερμού.
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του κινδύνου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη
των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που
εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά
των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο
σχεδιασμό των εμπλεκομένων Φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του ημερήσιου Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως
μπορεί να οδηγήσει τους Φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου ετοιμότητας.
Οι δράσεις που δρομολογούνται σε κάθε επίπεδο κλιμάκωσης ετοιμότητας ορίζονται με
πάγιες διοικητικές πράξεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου του κάθε
Φορέα.
Β) Κριτήρια κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση της καταστροφής στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου
είναι:


Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής και των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο (ανεπάρκεια διατιθέμενων πόρων).



Η εξάπλωση της Δασικής Πυρκαγιάς πέραν των διοικητικών ορίων κάθε διοικητικού
επιπέδου από το κατώτερο προς το ανώτερο (έκταση καταστροφής).



Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία
των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές, στο περιβάλλον και στις υποδομές
(ένταση της καταστροφής).

4.3.2. Επίπεδα Κλιμάκωσης
Τα επίπεδα κλιμάκωσης κάθε εμπλεκόμενου Φορέα για την ετοιμότητα βασίζονται στις κατηγορίες
κινδύνου Πυρκαγιάς όπως αυτές αναφέρονται στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο οποίος
εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Τα επίπεδα κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και
διαχείρισης συνεπειών ορίζονται από το κατώτερο στο ανώτερο ως ακολούθως:
1. Τοπικό, όταν ο συντονισμός της διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης
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από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών γίνεται από το Δήμαρχο.
2. Περιφερειακής Ενότητας, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της
κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή
γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο
οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.
3. Περιφερειακό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της
κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή
γίνεται από τον Περιφερειάρχη.
4. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου
της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή
γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5. Κεντρικό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και το ΚΣΟΠΠ ή σε περίπτωση χαρακτηρισμού της καταστροφής ως γενικής από
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνται στη διάθεση του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών:
1. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα
μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός διάθεσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από
τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις
που του παρέχει ο Περιφερειάρχης
2. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού

και

μέσων

πολιτικής

προστασίας

και

από

άλλους

Δήμους,

Περιφέρειες,

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης
του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002.
3. Περιφερειακή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη.
4. Περιφερειακή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες, ή Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του
ΚΣΟΠΠ.
5. Γενική καταστροφή, η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της
Χώρας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του
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Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του
αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
συνεπειών από την καταστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.2
Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν αιτήματος των
αποκεντρωμένων κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης ή Γενικός
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σύμφωνα με τα αρ. 10-12 του Ν.3013/2002 προς το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις
περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση
τοπικής καταστροφής μικρής έντασης η έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας δύναται να λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από σχετική εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας.
Η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην κήρυξη
μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με το συντονισμό του
δυναμικού και των μέσων των Φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με
το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό
κανονικές συνθήκες.

4.4. Ρόλοι & Αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Οργανικών
Μονάδων των Φορέων
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Φορέων ανά
επίπεδο διοίκησης (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό) σε όλες τις φάσεις του Συστήματος
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίησηεπέμβαση, αποκατάσταση-αρωγή) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 4.2 του παρόντος Μέρους και
παρατίθενται στα Παράρτημα Δ΄.

4.5. Συνέργεια – Συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους Δημόσιους Φορείς,
Ιδιωτικούς Φορείς & Ιδιώτες
Για το έργο της καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος, τα θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τους Φορείς που δρουν
υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης ρυθμίζονται από την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 τ. Β΄)
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
συνεπειών κατά τη Φάση της Αντιμετώπισης και Βραχείας Αποκατάστασης η συνέργεια – συνεργασία
των Φορέων για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών περιγράφεται στις Προσθήκες Δ΄ και ΣΤ΄
του παρόντος.

4.6. Ρόλοι & Αρμοδιότητες Εθελοντικών Οργανώσεων
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εθελοντικών οργανώσεων που αφορούν τη συμμετοχή των
εθελοντικών οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών για επισήμανση πυρκαγιών προσδιορίζονται σε
συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
2

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

του Ν3852/2010.
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Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να
αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των
Δήμων.
Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να
είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των
επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.
Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται επιχειρησιακά απευθείας στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής
δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους και σε τακτικό επίπεδο στον επικεφαλής Αξιωματικό του
Πυροσβεστικού Σώματος.

4.7. Συντονιστικές οδηγίες για την ταυτόχρονη ή επακόλουθη εφαρμογή
άλλων σχεδίων.
Η εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές), όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.
Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καταστροφών,
καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να επιτελείται ταυτόχρονα με το έργο της
καταστολής της Δασικής Πυρκαγιάς και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των
συνεπειών της.
Εφόσον οι επαγόμενες της Δασικής Πυρκαγιάς καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους
(εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης - ΣΑΤΑΜΕ,
κλπ) όταν αυτό απαιτηθεί, παράλληλα με τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών
Πυρκαγιών. Η παράλληλη ενεργοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και δρομολόγηση
δράσεων πολιτικής προστασίας, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, απαιτεί την άμεση αξιολόγηση των
συμβάντων από τους αρμόδιους εμπλεκομένους Φορείς και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπισή τους.
Η αρχική ειδοποίηση, η εντολή για ενεργοποίηση των σχεδίων, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των
εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και ο έλεγχος και συντονισμός των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης των ανωτέρω επαγόμενων εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
καταστροφών, ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στα
αντίστοιχα σχέδια και μνημόνια ενεργειών των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Φορέων.
Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και Φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, ΕΛΑΣ,
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών,
της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Επικοινωνίες & Διαχείριση Πληροφοριών
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην καταστολή
Δασικών Πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση
των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε
όλα τα στάδια επιχειρήσεων.
Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων
επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία)
λόγω των Δασικών Πυρκαγιών και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους Αστυνομικές
Υπηρεσίες ή Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων,
που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με
δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών
επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται
και είναι εφικτό.
Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος το
οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο
έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2).
Οι επικοινωνίες με Διεθνείς Οργανισμούς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Μέρος ΙΙΙ κεφ. 5: Διεθνείς &
Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και νομοθεσία της Ε.Ε.

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

1.2. Αρχική Ειδοποίηση
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής
Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη
πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
αυτή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων
υπηρεσιών:


Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.



Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού



Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας



Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου

Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:


ΣΕΚΥΠΣ



Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης



Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή



Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία



Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ



Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ
.(ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ)

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες
επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα του.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο κατ΄εντολή της Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από σχετική συνεννόηση με την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των
υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του
συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

1.3. Κινητοποίηση
Η κινητοποίηση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, αναφέρεται
στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας και στη φάση της αντιμετώπισης (άμεση κινητοποίηση –
επέμβαση).
Στη φάση της αυξημένης ετοιμότητας η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων των υπηρεσιών/
ιδιωτικών Φορέων/ εθελοντικών οργανώσεων γίνεται με βάση το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς και με την εφαρμογή από την αρμόδια εξουσιοδοτημένη οργανική μονάδα κάθε
εμπλεκόμενου Φορέα σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός
Γραμματέας
Πολιτικής
Προστασίας,
Γενικός
Γραμματέας
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος).
Στη φάση της αντιμετώπισης του καταστροφικού φαινομένου των Δασικών Πυρκαγιών η κινητοποίηση
του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται
i) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη του έργου της καταστολής των
Δασικών Πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα,
ii) είτε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της
άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές
πυρκαγιές)
Στην περίπτωση (i), η κινητοποίηση του δυναμικού και μέσων γίνεται με απόφαση του αρμοδίου
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος) κατόπιν σχετικού αιτήματος του
Πυροσβεστικού Σώματος προς τις αντίστοιχες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του κάθε
Φορέα (ΚΕΠΠ, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κοινόχρηστο χώρο ή χώρο διάθεσης
απορριμμάτων οι Δήμαρχοι οφείλουν να λάβουν όλα τα κατασταλτικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη
σχετική νομοθεσία (Ν.3463/2006, αρθ.75, παρ. β4).
Στην περίπτωση (ii), η κινητοποίηση δυναμικού και μέσων


των καταλλήλων υπηρεσιών ή



των ιδιωτικών Φορέων που τους έχει ανατεθεί έργο ή



των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας για δράσεις που έχουν καθοριστεί στα
ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων,

αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας δια των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών,
όπως ανωτέρω, αναλόγως του επιπέδου κλιμάκωσης. Στην περίπτωση της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου από δασικές πυρκαγιές, η κινητοποίηση αποφασίζεται από τα
αναφερόμενα Όργανα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος
και εφαρμόζεται δια των αντιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλούνται, από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ., το
μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών αποφασίζεται από τις Διοικήσεις τους κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος.
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Τα όργανα Διοίκησης Ελέγχου και Συντονισμού επιχειρήσεων που είναι στο σημείο του συμβάντος
επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω ασυρμάτων δικτύων με τις προϊστάμενες υπηρεσίες τους και τα
Κέντρα Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα ροής πληροφοριών.
Η ροή της πληροφορίας σε αυτό το στάδιο αποτυπώνεται:


στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της
καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (Παράρτημα Γ΄), και



στο Διάγραμμα Ροής: ΔΡ2β: Κινητοποίηση Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών

λόγω

Δασικών

Πυρκαγιών

και

τη

διαχείριση

των

συνεπειών

(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης) (Παράρτημα Γ΄)

1.4. Μέσα & Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Κύρια μέσα επικοινωνίας αποτελούν τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα
ασύρματα δίκτυα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι Φορείς για την
ενδοεπικοινωνία τους.
Η επικοινωνία γίνεται αρχικά τηλεφωνικά και δύναται να συνοδεύεται με αποστολή σχετικής
τηλεομοιοτυπίας (FAX), όταν αυτό απαιτείται (αιτήματα συνδρομής κλπ).
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιλαμβάνει τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας - τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία,
ασύρματο - και τα σχετικά χρησιμοποιούμενα έντυπα καθώς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας
για την ετοιμότητα και έγκαιρη κινητοποίηση των υπευθύνων στη περίπτωση μιας επαπειλούμενης (εν
δυνάμει) ή συντελεσθείσας καταστροφής.
Κρίνεται σκόπιμο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να προσδιορίσουν στο
ειδικό Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα Μνημόνια Ενεργειών τους, τόσο το πρωτόκολλο
επικοινωνίας όσο και την αρμόδια οργανική μονάδα για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτών των
συστημάτων.

1.5. Διαγράμματα Ροής Πληροφοριών
Στο Παράρτημα Γ΄ παρατίθενται τα Διαγράμματα Ροής ως ακολούθως:
ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς &
Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα λόγω υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5) κινδύνου)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση Φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί
ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση Φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).

2. Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων
Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των
επιχειρήσεων αφορά τα όργανα που λειτουργούν στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα καθώς και τα
συστήματα και τις διαδικασίες που αυτά χρησιμοποιούν είτε για να λαμβάνουν αποφάσεις είτε για να
αξιολογήσουν και να εισηγηθούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που αφορούν α) στην αντιμετώπιση
του ίδιου του συμβάντος Δασικής Πυρκαγιάς (καταστολή Δασικής Πυρκαγιάς) και β) στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία
αποκατάσταση αυτών.

2.1 Επίπεδα & Όργανα
Η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης και
την κατηγορία των δράσεων από τα αντίστοιχα Όργανα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων.
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Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των
επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο
κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια.
Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη
διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της
άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί
ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα
οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής
προστασίας ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

2.1.1 Αποστολή
Τα ανωτέρω Όργανα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων, αναλαμβάνουν την υλοποίηση όλων
των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ανάλογα με το επίπεδο
κλιμάκωσης.

2.1.2 Σύνθεση
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου τα επίπεδα Διοίκησης καθώς και τα Όργανα Διοίκησης Ελέγχου &
Συντονισμού Επιχειρήσεων για κάθε επίπεδο Διοίκησης προσδιορίζονται ως εξής:

Α.

Επιτελικό Επίπεδο


Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη



Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



ΚΣΟΠΠ



Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης

 Αρχηγείο ΠΣ - Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού –Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων


Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης - Διεύθυνση Χειρισμού
Κρίσεων – Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων



Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας



Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
o

Ειδική Γραμματεία Δασών

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 Υπουργείο Υγείας - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν. Δ/νση Πρόνοιας
 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ)
/ Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)
 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο (ΚΣΟ)
Β.

Επιχειρησιακό Επίπεδο


Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας-ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12


199 ΣΕΚΥΠΣ / ΣΚΕΔ



Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ (ΣΠΕΚ)

 Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων - Επιχειρησιακά Κέντρα ΕΛΑΣ (Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις
Αθηνών –Θεσσαλονίκης, κλπ)
 ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ (ΓΕΑ,ΓΕΣ,ΓΕΝ)
 Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 ΕΚΕΠΥ
 ΕΚΑΒ / Κεντρική Υπηρεσία και Δ/νσεις Παραρτημάτων
 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ)
/ Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς
 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου (ΚΠΔ)
/Δ/νσεις Περιφερειών Διανομής
/ Δ/νση Διαχείρισης Νησιών
Γ.
Γ.1

Τακτικό επίπεδο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση


Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης



Αρμόδιες Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας,
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεις Δασών Νομών, Δασαρχεία
Νομών, κλπ)

Γ.2

Περιφέρεια


Περιφερειάρχης



Αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών



Αρμόδια Γενική Αστυνομική Δ/νση



Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφέρειας (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Τεχνικών
Έργων, κλπ )



Αρμόδιες

Διοικήσεις

Υπηρεσιών

του

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

(εφόσον

απαιτείται

η

κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Περιφέρειας


Αρμόδιες Διοικήσεις των Υπηρεσιών Υγείας (ΔΥΠΕ, παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ), σε
επίπεδο Περιφέρειας



Αρμόδιες διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά
το έργο της κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο
Περιφέρειας (π.χ Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ
για αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα
ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους,
κλπ.).



Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής
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Γ.3

Περιφερειακή Ενότητα


Αντιπεριφερειάρχης



Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας



Αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού



Αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Νομού



Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας, κλπ)



Αρμόδιες

Διοικήσεις

Υπηρεσιών

του

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

(εφόσον

απαιτείται

η

κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Νομού


Αρμόδιες Διοικήσεις Υπηρεσιών Υγείας (παραρτήματα ΕΚΑΒ κλπ)



Οι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Εθελοντικές Οργανώσεις



Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο
της κατάσβεσης του ΠΣ και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Νομού
(π.χ. Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για
αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροδότησης, επικεφαλής περιφερειακού τομέα
ΑΔΜΗΕ για θέση εκτός τάσης γραμμών μεταφοράς και επανασύνδεσή τους, κλπ).



Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης

Γ.4

Δήμος


Δήμαρχος



Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (σε επίπεδο Δήμου)



Αρμόδια Διοίκηση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών



Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Πρόνοιας)



Αρμόδιες Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ (Αστυνομικά Τμήματα,
Τμήματα Τροχαίας) σε επίπεδο Δήμου.



Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί εφόσον απαιτείται η κινητοποίηση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), σε επίπεδο Δήμου.



Διοικήσεις Τοπικών Υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα Υγείας, παράρτημα ΕΚΑΒ κλπ).



Διοικήσεις λοιπών Φορέων που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο
της κατάσβεσης του ΠΣ. και της διαχείρισης των συνεπειών σε επίπεδο Δήμου

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
(π.χ. Βλαβοληπτικά κέντρα ΔΕΔΔΗΕ, επικεφαλής κλιμακίου ΔΕΔΔΗΕ για
αποκατάσταση βλάβης ηλεκτροδότησης κλπ).

2.1.3 Λειτουργία
Τα μέλη που συγκροτούν τα Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων ανά επίπεδο,
εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

2.1.4 Αρμοδιότητες
Ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
συντονίζει και επιβλέπει:


Τις δράσεις προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, καθώς και τις δράσεις
ελαχιστοποίησης των συνεπειών στα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
και τις υποδομές της χώρας.



Τη διάθεση πρόσθετων μέσων και υλικών προς υποστήριξη του έργου της καταστολής του ΠΣ.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους
καθ’ ύλη αρμόδιους Φορείς.


Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης σε
προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.



Δράσεις ασφάλειας, σήμανσης και φύλαξης ζωνών προστασίας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη
μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού
Σώματος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.



Δράσεις ιατρικής υποστήριξης και διακομιδής τραυματιών-ασθενών αναλαμβάνονται και
συντονίζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ) .
Η διακομιδή γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ που έχει την ευθύνη
ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).

3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υλικών Πόρων
3.1. Διαχείριση Πόρων των εμπλεκόμενων Φορέων
Για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ως βασικοί πόροι θεωρούνται οι εξής:

3.1.1. Ανθρώπινο Δυναμικό
 Οι επικεφαλής των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου & Συντονισμού Επιχειρήσεων
 Το προσωπικό των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των αρμοδίων Φορέων σε
Κεντρικό Επίπεδο (Υπουργείων)
 Το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων.
 Το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του ΠΣ, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
του Τομέα Υγείας, του ΓΕΕΘΑ σε Τακτικό Επίπεδο.
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 Το

ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των

Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων, των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων),
καθώς και των Δήμων που θα προσδιοριστούν από τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και τα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών.
 Οι εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στα
Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερειών και
των Δήμων
 Το ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο βαθμό που απαιτείται από την
εμπλοκή της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1.2. Υλικοί Πόροι


Η υλικοτεχνική υποδομή των Κέντρων Επιχειρήσεων.



Τα δύο Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την υποστήριξη των συντονιστικών οργάνων στο σημείο του συμβάντος, λαμβάνοντας υπόψη
τους γεωγραφικούς περιορισμούς για τη μετακίνησή τους.



Τα επιχειρησιακά μέσα του ΠΣ, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του ΕΚΑΒ και του ΓΕΕΘΑ (εναέρια και
επίγεια).



Η

υλικοτεχνική

υποδομή

των

Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων,

των

Περιφερειών

(συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Δήμων όπως
αυτή προσδιορίζεται στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ καθώς και στα ανάλογα Μνημόνια Ενεργειών τους,
στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου
 Ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα μέσα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο
βαθμό που απαιτείται από την εμπλοκή της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς με τα δίκτυα με τα δίκτυα
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.2.Διαχείριση πόρων φορέων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα που
εκτελούν έργο αρμοδιότητας των εμπλεκόμενων Φορέων που τους
έχει ανατεθεί με συμβάσεις ή συμφωνίες
Η υποχρέωση ενός φορέα που έχει την ευθύνη διάθεσης πόρων για την εκπλήρωση του έργου του
σύμφωνα με το σχεδιασμό του, δεν αποκλείει τη συνεργασία του με άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν
στην κατοχή τους πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό.
Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω πόρων πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να
καθορίζεται σαφώς μέσω συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του
δημοσίου ή μέσω συμβάσεων ή συμφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα
Νοείται ότι τα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας/συμφωνίες/συμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των
εμπλεκομένων φορέων.
Ειδικότερα για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας οι
συμφωνίες, τα μνημόνια συνεργασίας ή οι συμβάσεις για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου τους περιέχονται στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄.
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3.3. Έργο εκτελούμενο από Εθελοντικές Οργανώσεις
Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από Δασικές Πυρκαγιές, μπορούν να
αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου Περιφερειών και των
Δήμων. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για
να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των
επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.
Το έργο των εθελοντών προσδιορίζεται στα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερειών και των Δήμων και είναι υποστηρικτικό (πχ. διοικητική
μέριμνα πληγέντων).

3.4. Αποκλιμάκωση
Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη του
έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική
απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής
του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:


την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών,
συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,



την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών,

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν
το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση
δυναμικού και μέσων.
Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω Δασικών Πυρκαγιών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

3.5 Καταγραφή και αποτίμηση έργου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 3013/2002, άρθρ. 6, παρ. 2στ΄, έχει
την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης
καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην καταστολή Δασικών Πυρκαγιών, τη διαχείριση
των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν το σύνολο των ενεργειών
τους, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, με χρονολογική σειρά και να τα αποστέλλουν στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται
με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους Φορείς.

4. Κατευθυντήριες οδηγίες & διαδικασίες επιχειρήσεων
4.1. Έλεγχος & Καταστολή καταστροφικού φαινομένου
Ο έλεγχος και η καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
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Για το σκοπό αυτό το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις
αρμόδιες κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις οποίες συντάσσουν τα Επιχειρησιακά
τους Σχέδια (Παράρτημα ΣΤ΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι Φορείς που δρουν
υποστηρικτικά στο Πυροσβεστικό Σώμα με τη διάθεση δυναμικού και μέσων για την κατάσβεση των
Δασικών Πυρκαγιών, ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 12030 Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713 Β΄).
Οι επιμέρους δράσεις, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και οι υπηρεσίες τους οι οποίες τα
υποστηρίζουν (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών και την βραχεία αποκατάσταση – αρωγή,
προσδιορίζονται ειδικότερα στα Παραρτήματα Δ1, Δ9, Δ10 και Δ11 του παρόντος σχεδίου καθώς και
στα αντίστοιχα Μνημόνια Ενεργειών τους.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές για τη σύνταξη αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών (Παράρτημα ΣΤ΄).
Το ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ αποστέλλει εγκύκλιες διαταγές προς τις τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις για τη
σύνταξη μνημονίων ενεργειών μέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποστέλλει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη των
Μνημονίων τοπικών Λιμενικών αρχών μέσω των οποίων καθορίζεται η παροχή υποστηρικτικών δράσεων
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποστέλλουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τις εμπλεκόμενες
υπηρεσιακές μονάδες τους, αντίστοιχα, για δράσεις α) προληπτικής διακοπής ηλεκτροδότησης για την
ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών και β) αποκατάστασης της διακοπής
ηλεκτροδότησης λόγω βλαβών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

4.2. Διαχείριση χώρου καταστροφής, Ασφάλεια Προσωπικού Επέμβασης και
Μέσων
Η διαχείριση του χώρου καταστροφής από Δασική Πυρκαγιά συνδέεται κυρίως με
α) τη διαφύλαξη του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς για την συλλογή στοιχείων από τις
αρμόδιες ανακριτικές αρχές του ΠΣ,
β) την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από
δασικές πυρκαγιές, και
γ) την άμεση απομάκρυνση, μετά την εντολή λήξης συμβάντος και πλήρη αποκλιμάκωση των
επιχειρήσεων, υλικών και μέσων που καταστρέφονται κατά το στάδιο της καταστολής του
φαινομένου, δράση που αποτελεί υποχρέωση του Φορέα στον οποίο ανήκουν.
Οι Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων διαχείρισης του χώρου
καταστροφής, εκδίδουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Για θέματα ασφάλειας προσωπικού και μέσων των Φορέων/Υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στο
έργο του ΠΣ, εκδίδονται οδηγίες από τους ίδιους τους Φορείς/Υπηρεσίες.

4.3. Ενημέρωση Προστασία Κοινού & Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
4.3.1. Προστασία Κοινού
Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από
Δασικές Πυρκαγιές αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β.
(ΚΥΑ12030/ Φ109.1/1999, αρθ 8).
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Ο συντονισμός των δράσεων προστασίας κοινού αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο, τον
Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αναλόγως του επιπέδου κλιμάκωσης. (Παράρτημα ΣΤ2΄:
Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται κατά
την οργανωμένη απομάκρυνση αλλοδαπών πολιτών, σύμφωνα με τις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες.

4.3.2 Ενημέρωση Πολιτών
Φάση 1η (Συνήθης Ετοιμότητα)
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
Δασικές Πυρκαγιές, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.3013/2002).
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, αποτελεί
υποχρέωση και των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν εντολής
των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας
των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές
οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών γίνεται σε κεντρικό
επίπεδο από Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις,
έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του
διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων (Ν.3511/2006).

Φάση 2η (Αυξημένη Ετοιμότητα)- Φάση 3η Αντιμετώπιση –Φάση 4η ΑποκατάστασηΑρωγή
Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η παροχή οδηγιών στους πολίτες με στόχο την ελαχιστοποίηση των
συνεπειών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το ΚΣΟΠΠ ανάλογα με την
κλιμάκωση του περιστατικού, με δελτία τύπου.
Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η ενημέρωση του
κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών
(αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης η ενημέρωση
του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών
(αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα
συντονισμού και επίβλεψης.
Η ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά την εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς και την παροχή
πληροφοριών από τον τόπο του συμβάντος γίνεται από τον υπεύθυνο συντονιστή Αξιωματικό του ΠΣ ή
σε περίπτωση κωλύματός του, από άλλο βαθμοφόρο του ΠΣ ορισμένο από αυτόν (ΚΥΑ12030Φ.109.1,
αρθ.1,παρ.8).
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Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω Δασικών Πυρκαγιών
(επίδραση καπνού, κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των Δασικών Πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών
(αριθμός ασθενών, τραυματιών, θανόντων από αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα, κλπ) αποτελούν
ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Η ΕΛ.ΑΣ. τηρεί συγκεντρωτικό κατάλογο των νεκρών και προβαίνει στις απαραίτητες προανακριτικές
πράξεις για την αναγνώριση και ταυτοποίησή τους, σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και
επιπλέον αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης και αναγνώρισης θυμάτων από συγγενικά ή οικεία
πρόσωπα, σύμφωνα με το ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) που συντάσσεται
κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776/Β΄/2006).
Στο Παράρτημα ΣΤ΄ επισυνάπτεται έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες
αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις Δασικών Πυρκαγιών.

4.3.3. Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Η ενημέρωση των πολιτών σε Κεντρικό Επίπεδο γίνεται από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς, ιδιωτικούς και κρατικούς, οι οποίοι οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν τις οδηγίες προς τους
πολίτες που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002,
άρθρο 18).

4.4. Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ως
πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής
τους εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη της Δασικής Πυρκαγιάς (οργανωμένη
απομάκρυνση πολιτών) ή πολίτες των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής έχει υποστεί φθορές από
την καταστροφή.
Η διοικητική μέριμνα των πληγέντων αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε
ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια ή και μετά από μια Δασική Πυρκαγιά, με στόχο την προστασία τους
και την αποφυγή έκθεσής τους στα προϊόντα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ). Οι Δήμοι
σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ΄10), έχουν ήδη
προσδιορίσει τους χώρους καταφυγής για προστασία από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί
ως προς την καταλληλότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οι οποίοι δύνανται να
διαθέτουν βασικά δίκτυα υποδομής (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, κλπ),
Προς τους ανωτέρω χώρους καταφυγής δύνανται, κατά την διάρκεια ή και μετά από μια Δασική
Πυρκαγιά, να κατευθύνονται πολίτες οι οποίοι έχουν καταφύγει σε μη ασφαλείς υπαίθριους χώρους, με
στόχο την προστασία τους.
Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις
δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους
συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη
και την προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία
διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς
Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους,
οι Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για
την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν τη κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών και
την ασφάλεια των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν
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πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί
σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και εντάσσονται εντός των διοικητικών
ορίων αρμοδιότητάς τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός
των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.
Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν
καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του
αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και
ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Ο Περιφερειάρχης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, δίνει εντολή εξασφάλισης καταλυμάτων στη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των ΟΤΑ, μεριμνούν για
την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης των πληγέντων (τουριστικές
εγκαταστάσεις κλπ), καθώς και μεταφορά τους, αν απαιτηθεί.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων,
όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών
Πρόνοιας των Δήμων.
Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή
μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την
κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι
λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας3.
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής
ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα
ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που
προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το Ν.3852/2010
στους Δήμους (Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Πρόνοιας). Η συγκρότηση των προβλεπόμενων
επιτροπών γίνεται με Απόφαση του οικείου Δημάρχου. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για την καταγραφή
και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των
πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες
3

Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί προς το παρόν λόγω περιορισμένων πιστώσεων & δεδομένου ότι σύμφωνα με

την Π2/οικ.2673/01 Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού € 586,94 ανά οικογένεια
για να καλύψει άμεσες βιοτικές ανάγκες (σίτιση - ένδεια κλπ) στις οποίες μπορεί να συμπεριληφθεί και η διαμονή τους
(Δ28/Γ.Π.25803/1457/27-3-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας).
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πολίτες απευθύνονται πλέον στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση,
καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001.
Ο γενικότερος συντονισμός των Φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων
σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι
αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Υγείας. Σε περίπτωση Δασικών Πυρκαγιών το Ε.Κ.ΕΠ.Υ εφαρμόζει, αν τούτο απαιτείται, τα
επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που έχει καταρτίσει (Ν.3370/05, ΦΕΚ
176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων αναφέρονται αναλυτικά στην
παράγραφο 4.8 του παρόντος.
Στο Παράτημα ΣΤ΄ επισυνάπτονται εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας σχετικών με τη λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

4.5 Προστασία περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου
Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται
αυτεπάγγελτα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την
έκδοση της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ) και
μεριμνούν για την προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης δια των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την άμεση διανομή ζωοτροφών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της
πληγείσας περιοχής (Άρθρο 11, Ν. 3698/2008 – ΦΕΚ 198 Α/2008).

4.6. Δημόσια Υγεία & Υγειονομικές Υπηρεσίες
Το Υπουργείο Υγείας είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση γενικών οδηγιών προστασίας των πολιτών
από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα
κατά την εξέλιξη μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Η περαιτέρω εξειδίκευση γίνεται μέσω της εμπλοκής του
ιατρικού προσωπικού του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο.
Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας / ΕΚΕΠΥ προσδιορίζεται η υποστήριξη που θα χρειαστούν οι κατά
τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες από άλλους Φορείς για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς τους
(πχ μεταφορά υγειονομικού υλικού).

4.7. Ιατροδικαστική Υποστήριξη
Για την Ιατροδικαστική Υποστήριξη εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών»,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ. 3384/2006 (ΦΕΚ 776, τ.Β) «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

4.8. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα
έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από δασικές
πυρκαγιές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον
έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συντονίζει το δίκτυο παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.
Μετά από δασικές πυρκαγιές το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων
του ΕΚΚΑ δύναται να συγκροτεί και να κινητοποιεί Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης (στελεχωμένες κυρίως
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από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς και επικουρικά από διοικητικούς υπαλλήλους), για την
παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε
ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, με στόχο τη μείωση της έντασης και την επιστροφή των
ατόμων και της λειτουργικότητάς τους σε επίπεδα προ κρίσης (Ν. 2646/1998, ΦΕΚ 236/Α΄/1998 – Ν.
3106/2003, ΦΕΚ 30/Α΄/2003 – Ν. 3402/2005, ΦΕΚ 258/Α΄/2005 – ΠΔ 22/2006, ΦΕΚ 18/Α΄/2006,
2244/22-04-2013 έγγραφο του ΕΚΚΑ).
Οι ανωτέρω Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης βρίσκονται σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
κινητοποιούνται σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών που αφορούν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με στόχο
την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Το ΕΚΚΑ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων
Ταχείας Επέμβασης και διαθέτει κινητή μονάδα η οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο.
Το ΕΚΕΠΥ ταυτόχρονα, δύναται να κινητοποιεί τις δύο ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Νοσοκομείο Ψυχικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την
περιοχή του ατυχήματος. Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηζόντων ψυχολογικής υποστήριξης, το
ΕΚΕΠΥ εξασφαλίζει ικανό αριθμό ψυχολόγων.

4.9 Εκτίμηση & καταγραφή ζημιών
Όσον αφορά στην καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και
γίνεται κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που
είχαν και την ευθύνη κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Αντίγραφα των μηχανογραφημένων
Δελτίων

Δασικών πυρκαγιών των

αρμόδιων

Δασικών

Υπηρεσιών, που συμπληρώνονται και

αποστέλλονται στη Ειδική Γραμματεία Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο 4525/28-9-2005
της ΓΓΠΠ).
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ
25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης
των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4.10 Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Θέματα που αφορούν την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων καθώς και
ζητήματα που απαιτούν την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε
περίπτωση κινδύνου από επερχόμενη Δασική Πυρκαγιά ρυθμίζονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στο Παράρτημα Η΄ δίδεται πίνακας με τους Αρχαιολογικούς Χώρους εντός κατοικημένων περιοχών
εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών ανά Εφορία Αρχαιοτήτων.

5. Διεθνείς & Περιφερειακοί Οργανισμοί, Διμερείς συμφωνίες και
νομοθεσία της Ε.Ε.
5.1. Εκτίμηση αναγκών για διεθνή βοήθεια
Η εκτίμηση των αναγκών για Διεθνή βοήθεια προς υποβοήθηση του έργου της καταστολής των
Δασικών Πυρκαγιών, γίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα και δύναται να αφορά υλικά, μέσα και
ανθρώπινο δυναμικό.
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5.2. Αίτημα για παροχή βοήθειας
Η ΓΓΠΠ μέσω του ΚΕΠΠ συγκεντρώνει τα αιτήματα διεθνούς βοήθειας και τα διαβιβάζει σε Διεθνείς
Οργανισμούς ή άλλη χώρα στο πλαίσιο διμερούς/πολυμερούς συμφωνίας.
Τα αιτήματα για διεθνή βοήθεια που υποβάλλονται στη ΓΓΠΠ πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά το
αιτούμενο δυναμικό και μέσα (τύπος, αριθμός) και τον επιχειρησιακό χώρο δράσης τους.
Η προσφερόμενη βοήθεια διαβιβάζεται για αποδοχή της στον φορέα που αιτήθηκε την συνδρομή.
Το δυναμικό και τα μέσα που προσφέρονται από άλλες χώρες, μετά την είσοδό τους στη χώρα
εντάσσονται στις δυνάμεις και στον επιχειρησιακό/τακτικό έλεγχο του φορέα που αιτήθηκε τη
συνδρομή.
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
(Πολιτική και Διαδικασίες), επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ του παρόντος.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΜΕΡΟΣ IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αναγνώριση & Διασφάλιση λειτουργιάς κρίσιμων υποδομών
Οι κρίσιμες υποδομές σε κεντρικό επίπεδο είναι:


Τηλεπικοινωνίες



Κέντρα Επιχειρήσεων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, κλπ)



Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.



Κέντρο Πληροφοριών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2. Αναγνώριση & Προστασία κρίσιμων στοιχείων
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους

3. Διοικητική Μέριμνα εμπλεκόμενου προσωπικού
Η διοικητική μέριμνα του εμπλεκόμενου προσωπικού αναλαμβάνεται από τους Φορείς τους.

4. Συνέχιση λειτουργίας
Γίνεται με ευθύνη των διοικήσεων τους
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ΜΕΡΟΣ V. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς.
Για τους υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η
εκπαίδευσή τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται με μέριμνα της ΓΓΠΠ.

2. Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, Ν.3536/2007, Ν.3613/2007) και με βάση τα οριζόμενα στο
Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, Διεξαγωγής και Αποτίμησης Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για τον έλεγχο των
διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» το οποίο
απεστάλη σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους Φορείς από τη ΓΓΠΠ με το υπ.αρ. 1764/12-032009 έγγραφό της.

3. Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται
εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:


νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο
Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται



ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,



νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,



νέα ανάλυση κινδύνου,



αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο,



αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων
στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα
επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:


Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης



Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο Σχέδιο



Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων



Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)
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ΜΕΡΟΣ VI. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ. 10, οι πιστώσεις για την κάλυψη των ειδικών
δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις
και τους λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του αρθ. 7 του Ν.2612/1998 μεταφέρονται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
στον οποίο εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των συνεργαζόμενων Φορέων για την αντιμετώπιση
των ανωτέρω δαπανών.
Για την υλοποίηση έργων και δράσεων πυροπροστασίας από τους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, το
Υπουργείο Εσωτερικών, σε ετήσια βάση εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστώσεις για την κατανομή των
οποίων λαμβάνεται υπόψη η κατ΄ άρθρ. 8 Ν. 3013/2002 σχετική εισήγηση της ΓΓΠΠ.

Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής
ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα
ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων4 (Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 - Ν.2576/1998, ΦΕΚ
25/Α΄/1998). Θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης
των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
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Αντί του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων
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Έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου (3η Έκδοση) αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Παράρτημα Α: Ορισμοί & συντομογραφίες
Παράρτημα Β: Ανάλυση Κινδύνου
Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A)

Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0:

Έγκαιρη Προειδοποίηση (Καθημερινή Αποστολή ΧΠΚΠ & Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό
Σήμα λόγω υψηλού (4) και πολύ υψηλού (5) κινδύνου

ΔΡ1:

Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση

ΔΡ2α:

Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί
ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΡ2β:

Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης)

Παράρτημα Δ: Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Δράσεις των επιχειρησιακά
εμπλεκόμενων φορέων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό
επίπεδο


Προσθήκη Δ1: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



Προσθήκη Δ2: Πυροσβεστικό Σώμα



Προσθήκη Δ3: Ελληνική Αστυνομία



Προσθήκη Δ4: Λιμενικό Σώμα



Προσθήκη Δ5: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής5- Ειδική
Γραμματεία Δασών
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Προσθήκη Δ6: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας



Προσθήκη Δ7: Υπουργείο Υγείας



Προσθήκη Δ8:
o

Δ8Α: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

o

Δ8Β: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



Προσθήκη Δ9: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις



Προσθήκη Δ10: Περιφέρειες

Αντί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπαγωγή της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών

και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ)
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Προσθήκη Δ11: Δήμοι



Προσθήκη Δ12: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Παράρτημα Ε: Πρότυπο και οδηγίες για σχέδια εποπτευόμενων Φορέων,
Παράρτημα ΣΤ: Υποστηρικτικό Υλικό
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων

Παράρτημα Ζ: Πίνακας Διανομής
Παράρτημα Η: Πυροπροστασία Αρχαιολογικών Χώρων

Παράρτημα Α. Ορισμοί & συντομογραφίες


199 ΣΕΚΥΠΣ: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.



ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας



ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας



ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία



ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη
Εταιρεία



ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων



ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων



ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη



ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης



ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων



ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων



ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)



ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας



ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας



ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων



ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης



ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας



ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας



ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή



ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης



ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα
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ΣΔΑΑ: Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών



ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο



ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας



ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)

ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργα

Παράρτημα Β.
Ανάλυση Κινδύνου
Το ΠΔ 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τευχ A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται
για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος
έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η
περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999).

Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0:

Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
& αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)

ΔΡ1:

Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση

ΔΡ2α:

Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί
ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΡ2β:

Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).
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ΔΡ0: ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
& ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Π.Σ./199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ

 ΕΛ.ΑΣ./ Δ.Γ.Α.
 ΕΛ.ΑΣ./ Ε.Κ.Ε.
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ

Υ.ΕΘ.Α.:
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
 ΕΜΥ

Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.Α.Β.

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / Κ.Π.Δ.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Συνεννόηση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5),
εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου
να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4β του Ν. 3013/2002. Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες
του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Η προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια
συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους.
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ΔΡ1 : ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΕΠΠ/ΓΓ
ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
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(ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Σ.-

ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΠΕΚ
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ ΕΚΑΒ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ.
ΝΟΜΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας
ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας

Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας
Περιφερειακής
Ενότητας
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Δρ2 : ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΓΕΕΘΑ/
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ
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ΕΚΑΒ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΜΕΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΕΠ
ΛΣ-ΛΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ

ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΗ ΔΝΣΗ
ΝΟΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(Μόνο σε
περιπτώσεις
τοπικής
αρμοδιότητας
Λ.Σ) ή

ΣΠΕΚ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ
Σ Σ Π.Υ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας
ΔΗΜΟΣ
Γραφείο
Πολιτικής
ΔΕΔΔΗΕ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΔΜΗΕ
ΚΕΝΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας

ΕΘΕΛΟΝΤΙ
ΚΕΣ

ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ
ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤ
ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΣΟΠΠ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ
ΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΙΕΣ

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

ΔΗΜΟΙ
ΣΤΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗ

Υποστηρικτικό Υλικό
Περιεχόμενα Παραρτήματος ΣΤ
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων

ΚΕΝΤΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠ.Σ
ΕΛ.ΑΣ Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ,
ΑΔΜΗΕ, κλπ)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα - Νομοθεσία
1. Ο Ν.3013/2002 "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
2. Ο Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
3. Ο Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
4. Το Π.Δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης". (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
5. Ο Ν. 3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού"
(ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 112,
τεύχ. Α΄)
8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες
διατάξεις"
(ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
9. Ο Ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
10.Ο Ν. 3208/2003 "Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων
δικαιωμάτων
επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
11.O N. 998/1979 "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας" (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
12.Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως
επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
13.Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
14.Ο Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 200, τεύχ.
Α΄)
15.Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με
τις Ένοπλες
Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και
άλλους φορείς
και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών"
(ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
16.Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με
το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
17.Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
18.Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών "Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με
τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» " (ΦΕΚ
776, τεύχ. Β΄)
19.Το Π.Δ 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
20.Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
21.Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων
Πολιτικής
Προστασίας.
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22.Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας "Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα
πλαίσια του
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» "
23.Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 για την πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα.(ΦΕΚ 724, τεύχ. Β΄)
24.Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών σε δασικές
και αγροτικές εκτάσεις".(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
25.Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ. 9/2000
Πυροσβεστικής
Διάταξης "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και
αγροτικές εκτάσεις"
(ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
26.Οι "Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
27.Η "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους
Κώδικές
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
28.Ο Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ" (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
29.Ο Ν. 1481/1987 "Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης" (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
30.Το Π.Δ. 210/1992 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του
Πυροσβεστικού Σώματος" (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
31.Το Ν.Δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και
καταργήσεως των
διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων" (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
32.Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί
παροχής
Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄).
33.Το Ν.2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και
άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
34.O N 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ" (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
35.Ο Ν 3613/2007 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ" (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
36.Ο Ν. 3585/2007 "Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148, τεύχ.
Α΄)
37.Το Π.Δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
38.Ο Ν. 3481/2007 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την
εκτέλεση συμβάσεων
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
39.Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων
τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της
Γ.Γ.Δ.Ε. " (
ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
40.Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141
Α'/2012)
41.Ο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 35 Α'/04-03-2011).
42.Το Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149
A'/27-06-2011).
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43.Το Π.Δ. 4/2008 "Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης
Έργων
Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
44.Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την
επωνυμία
«Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχέιριση δημοσίων έργων με συμβάσεις
παραχώρησης"
(ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
45.Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
46.To Π.Δ. 26/2011 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΕΚ 75, τευχ. Α΄)
47.Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
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Περιφέρειες
Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Γ. Τακτικό Επίπεδο
Γ1. Περιφερειάρχης
 Έκδοση διοικητικών πράξεων μεταβίβασης, κατά την κρίση του, της άσκησης συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που προβλέπονται από το παρόν, σύμφωνα με το άρθ. 160 του Ν.3852/2010 (όπως για την
υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών - 2795/29-4-2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ, κλπ)
 Έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν.
 Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) τα οποία εμπλέκονται
βάσει του σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ της Περιφέρειας (ανθρώπινο δυναμικό

και πόροι που θα

χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του
παρόντος σχεδίου), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας και έχει συνταχθεί και
επικαιροποιηθεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
 Εντολή συγκρότησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
Ειδικότερα,

για

την

Μητροπολιτική

Περιφερειακή

Ενότητα

Θεσσαλονίκης

και

τις

δράσεις

μητροπολιτικού χαρακτήρα, πλέον
των ανωτέρω:
 Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.210, Ν.3852/20106.
Ειδικότερα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και τις δράσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα,
πλέον των ανωτέρω:
 Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής για την
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο αρθ.210, Ν.3852/20107.
6

Οι αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ασκούνται από 1-7-2011 σύμφωνα με το αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010
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Οι αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ασκούνται από 1-7-2011 σύμφωνα με το αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010
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 Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής για την
επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών2.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
για την

επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση

εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και
τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.
Ειδικότερα, για την Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τις δράσεις μητροπολιτικού
χαρακτήρα, πλέον των ανωτέρω:
 Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης8 για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών2.

Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)
 Με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και κατόπιν εντολής Περιφερειάρχη
συγκροτούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων καθώς και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής
Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών,
όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις
Πολιτικής Προστασίας.
 Με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εντολής του
Περιφερειάρχη συγκροτείται το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.210, Ν.3852/2010. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους
ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Περιφερειάρχη Αττικής και εφόσον αυτός το κρίνει
αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που
προβλέπονται από το παρόν.
 Καταγραφή και επικαιροποίηση των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (δυναμικού και μέσων) της
Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), οι οποίοι είναι

8

διευρυμένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα σε σχέση με το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
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απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.9
 Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό

και πόροι που θα

χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του
παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας προκειμένου να
εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη.
 Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε΄ του παρόντος

10

, και

εσωτερική διανομή αντιγράφου στους υπευθύνους των οργανικών μονάδων που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι΄(Γραφείο Περιφερειάρχη, Γραφεία αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ).
 Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος Ι΄, που έχει συνταχθεί
στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται
από δασικές πυρκαγιές, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβούν όλες οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας για την υλοποίηση των
δράσεων που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.11
 Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄ της Περιφέρειας, καθώς και των μνημονίων
ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής
Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
 Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν υλικά
και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, για την
υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο από την ΓΓΠΠ σχέδιο της Περιφέρειας και για
τις οποίες δεν επαρκούν οι πόροι της Περιφέρειας.
 Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε
επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την
κεντρική διοίκηση
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Για το σκοπό αυτό η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Περιφέρειας οι οποίες

διαθέτουν τέτοιους πόρους (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ).
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Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τις Περιφέρειες αποτελείται από τα

Μέρη Ι – VI του παρόντος εγκεκριμένου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ10
του Παραρτήματος Δ’, καθώς και του Παραρτήματος Ι΄
11

Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του

φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας
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 Εντολή στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την επιλογή, σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω
δασικών πυρκαγιών..
 Τήρηση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και που δύναται να υποστηρίξουν τις επιμέρους δράσεις της
Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών.
 Μεριμνά για τη συνεργασία των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας (Δ/νση Τεχνικών
Έργων, κλπ. - συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων) που διαθέτουν μέσα
προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ, με τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων.
 Εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρθ. 12, Ν.3013/2002 και στο αρθ.160 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύνταξη
καταλόγων κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών τους ορίων, συνοδευόμενο με
πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών.
Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων
 Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται
από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβεί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας για την υλοποίηση των δράσεων
που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.12
 Καταγραφή και υποβολή στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας των επιχειρησιακά
διαθέσιμων πόρων (δυναμικού και μέσων) όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του
παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εξασφάλιση επικοινωνίας με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και των λοιπών
εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την
κεντρική διοίκηση και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας

12

Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του

φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας
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 Επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και κατόπιν σχετικής εντολής από τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών
πυρκαγιών. Σύνταξη και υποβολή σχετικής αναφοράς στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, στην οποία να περιγράφονται η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές των ανωτέρω
χώρων
 Καταγραφή και ενημέρωση της Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας των εθελοντικών
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 Σύνταξη και τήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, καταλόγου κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και
Αρχηγών αυτών. Με την έναρξη λειτουργίας τους, διαβιβάζει στις Διοικήσεις αυτών έγγραφα και
εγκυκλίους της ΓΓΠΠ τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών και με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αρθ.12, παρ.2β
Ν.3013/2003), καθώς και τυχόν εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
συνδέονται με την λειτουργία τους.
Γ6. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας13
 Προβαίνει σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) των Περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την ανακούφιση πληγέντων.
 Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Διεύθυνση, κλπ) για την διευκρίνηση ζητημάτων
σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση
πληγέντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ
265/Α/1966, άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).
 Ενημερώνει τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το έτοιμο προς διάθεση αποθηκευμένο υλικό (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) των Περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την ανακούφιση πληγέντων.

13

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης,

και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων της παρ. Γ6 του παρόντος.
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Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Γ. Τακτικό Επίπεδο

Γ1. Περιφερειάρχης
 Θέτει τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των
Περιφερειακών Ενοτήτων) σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά
σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό. Ενημερώνει σχετικά τον ή τους αρμόδιους
Αντιπεριφερειάρχες.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας
σε δάση και ευπαθής περιοχές της Περιφερειακής τους Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
των συνεδριάσεων των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 Ειδικότερα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και τις δράσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα,
πλέον των ανωτέρω ο Περιφερειάρχης Αττικής δύναται να συγκαλέσει το Συντονιστικό Μητροπολιτικό
Όργανο (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας
Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής 14.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Συντονίζει και εποπτεύει σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης, τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια
της Περιφερειακής Ενότητάς του, οι οποίες έχουν τεθεί με εντολή Περιφερειάρχη σε ετοιμότητα
Πολιτικής Προστασίας.


Εντολή σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της
Περιφερειακής τους Ενότητας.

 Συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθής
περιοχές στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων
των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων
 Ειδικότερα, για την Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τις δράσεις μητροπολιτικού
χαρακτήρα, πλέον των ανωτέρω ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης δύναται
να συγκαλέσει το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας.

Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)
 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας (ή το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο

14

Οι αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ασκούνται από 1-7-2011 σύμφωνα με το αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010
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(ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων
μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
 Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το Συντονιστικό
Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη
επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του
προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας.
 Ενημέρωση, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
των οικείων Δήμων για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σύμφωνα
με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ.
 Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας (ή του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου
(ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης),
 Μεριμνά, στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν σχετικής εντολής του Περιφερειάρχη
Αττικής, για τη σύγκληση του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Μεριμνούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκληση του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας (ή του Συντονιστικού
Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την Περιφερειακή
Ενότητας Θεσσαλονίκης).
 Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, των εθελοντικών
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις
αποφάσεις των σχετικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
Περιφερειακής Ενότητας (ή του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την Περιφερειακή Ενότητας Θεσσαλονίκης), στη λήψη πρόσθετων μέτρων
επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών.
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Φάση 3η Άμεση Αντιμετώπιση – Επέμβαση
Γ. Τακτικό Επίπεδο

1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία
Γ1. Περιφερειάρχης
 Εντολή, μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για άμεση
κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε
αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων
από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη για κινητοποίηση, ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει
την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα
όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας και που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, σε συνεννόηση με την
αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Μόλις η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση
για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε:
 Άμεση ενημέρωση του Περιφερειάρχη, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και του αρμόδιου Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
 Άμεση ενημέρωση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, των αρμόδιων οργανικών μονάδων
της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της
οποίας εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση
κινητοποίησή τους.
 Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του οποίου έχει δοθεί η αναγγελία
της πυρκαγιάς, με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και με τη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα πλαίσια ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων
 Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.


Στις περιπτώσεις που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά τόπους
Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε άμεση ενημέρωση
του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
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Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του έχει δοθεί η αναγγελία της
πυρκαγιάς και με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα πλαίσια ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.

3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
Γ1. Περιφερειάρχης
 Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας προς
συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια
εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας προς
συνδρομή του έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού
αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999
 Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους οικείους
Δήμους (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους
αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης προσωπικού και μέσων,
των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας, στους οικείους Δήμους (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), προς
υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
 Εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πληγείσας περιοχής, εφόσον συντρέχει λόγος.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος συνδρομής με
υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή
της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18
του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το σκοπό αυτό.


Στις περιπτώσεις που η περιοχή στην οποία εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και η

καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο

Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που
αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση),
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
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Εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής για σύγκληση του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ)
Περιφέρειας Αττικής προς υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη, εφόσον κρίνεται απαραίτητο15.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών
της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας προς συνδρομή του
έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών
της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους,
στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής
τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη για επιπλέον πόρους προς ενίσχυση του έργου του στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της
Περιφερειακής του Ενότητας.
 Λήψη απόφασης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον οικείο Περιφερειάρχη, για την οργανωμένη
απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από
επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και
των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το
σκοπό αυτό.
 Εντολή για σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής
τους Ενότητας, προς υποβοήθηση του έργου τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ, ΣΜΟ)
 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφερειακής του Ενότητας (ή το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης), στο οποίο και προεδρεύει, εφόσον συντρέχει λόγος για την υποβοήθηση του
έργου του στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής συγκαλείται το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ)
Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο και προεδρεύει, εφόσον συντρέχει λόγος για την υποβοήθηση του
έργου του στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
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Οι αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ασκούνται από 1-7-2011 σύμφωνα με το αρθ.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010
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Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας


Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και για την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

 Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την
αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν
από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη
και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής,
που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση
του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (στα όρια των οποίων εξελίσσεται η
δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.16
 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο ενεργειών για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Περιφερειάρχη.
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να
Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002
αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην
απόφαση ένταξής τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των
επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των
Δήμων.
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Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να
προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
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 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από
σχετική συνεννόησή τους με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, να προβούν, εφ όσον συντρέχουν
λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία,
ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων
που βρίσκονται σε αυτά.


Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας (ή του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου
(ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης),



Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφέρειας Αττικής
κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Αττικής

 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με
την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο
ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την
αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να
προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας.
 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την
ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί
ζητηθούν από το ΠΣ.
 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
 Αιτούνται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από σχετική εντολή
Αντιπεριφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.
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 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του
έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση του φαινομένου.
 Ενεργοποιούν, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και επιβάλλεται από την υφιστάμενη
κατάσταση, τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική
εντολή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο Αντιπεριφερειάρχη.
 Μεριμνούν,

εφόσον

έχουν

εξουσιοδοτηθεί

προς

τούτο

και

μετά

σχετικής

εντολής

του

Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφερειακής Ενότητας (ή το Συντονιστικού Μητροπολιτικού Οργάνου (ΣΜΟ) Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης).
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα
κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27.
 Ενημερώνουν, με εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και σε συνεννόηση με την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και εφ όσον συντρέχουν λόγοι, τους υπευθύνους λειτουργίας
εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την
ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός
έλεγχος
Γ1. Περιφερειάρχης
 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που
έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των Δήμων
για τον σκοπό αυτό.


Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η

καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής

έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για
ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω
συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων
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αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση
με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και
μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας, στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής
τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους
Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια
της Περιφερειακής του Ενότητας.

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου
από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη
αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη


Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.



Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.

 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς
ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίες έχουν πληγεί
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από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.17
 Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να
Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002
αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην
απόφαση ένταξής τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των
επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των
Δήμων.
 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με
την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο
ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του
φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που
προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας.
 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
 Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

17

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να
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 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του
έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την εκδήλωση του φαινομένου.
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα
κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη
Γ1. Περιφερειάρχης
 Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ,
μετά από σχετική συνεννόησή του με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που
έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των Δήμων
για τον σκοπό αυτό.


Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η

καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής

έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για
ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω
συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
 Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση
με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και
μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους
Ενότητας, στους οικείους Δήμους (οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.
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Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής
τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια
της Περιφερειακής του Ενότητας.
 Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους
Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας


Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.

 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους
επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση
των πόρων τους.


Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.

 Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς
ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίες έχουν πληγεί
από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.18
 Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να
Ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002
αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην
απόφαση ένταξής τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των
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Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να
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Πολιτικής Προστασίας.
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επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των
Δήμων.
 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με
την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν
εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά
από σχετική εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για μερική ή ολική
αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν
εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
του φαινομένου.
 Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα
κριτήρια του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης
Κατάσβεση
Γ1. Περιφερειάρχης


Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν
διατεθεί με ευθύνη του για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόησή του με
τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν. Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη.



Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
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και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη.
 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που
έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των Δήμων
για τον σκοπό αυτό.


Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η

καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής

έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για
ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το το άρθ. 282 του Ν.3852/2010.
 Εντολή προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για αναζήτηση διαθέσιμων καταλυμάτων
ανά Περιφερειακή Ενότητα, μετά από ενημέρωση των οικείων Δημάρχων σχετικά με την πρώτη
εκτίμηση του αριθμού των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην
περιοχή ευθύνης τους.
 Συνεργάζεται με τους Αρμόδιους Δημάρχους για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από
την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής
τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).
 Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια
της Περιφερειακής του Ενότητας.

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας


Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.

 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους
επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, για ολική αποκλιμάκωση των
πόρων τους.
 Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
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διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά
υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Μεριμνά για την εύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τους πολίτες οι
κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων Δήμων και
ενημερώνει σχετικά τον Περιφερειάρχη.
 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με
την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

 Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν
εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά
από σχετική εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για ολική αποκλιμάκωση των
πόρων τους.
 Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας
που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν
εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
του φαινομένου και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
 Συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για την εύρεση, διαθέσιμων
καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην
περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη.
 Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
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Φάση 4η Αποκατάσταση – Αρωγή
Γ. Τακτικό Επίπεδο

Γ1. Περιφερειάρχης
 Εντολή προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για εξασφάλιση καταλυμάτων, μετά από
ενημέρωση των οικείων Δημάρχων σχετικά με τον συνολικό αριθμό των πολιτών οι κατοικίες των
οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους.
 Εντολή προς τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας19 για την εξασφάλιση σκηνικού υλικού για την ανακούφιση
των πολιτών οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους
 Εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας (οδικό
δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας, τα οποία
βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών.
 Εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε
κατοικίες, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών
από δασικές πυρκαγιές.
 Συνεργάζεται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη άμεση διανομή ζωοτροφών,
εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής.

Γ2. Αντιπεριφερειάρχης
 Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής
τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, βάσει των οδηγών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160
του Ν.3852/2010).

Γ4. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Κινητοποιεί με εντολή Περιφερειάρχη τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για άμεσο έλεγχο και
αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των
οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών
 Εξασφάλιση καταλυμάτων, μετά από εντολή Περιφερειάρχη, των πολιτών οι κατοικίες των οποίων
έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεργασία με τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων
ΟΤΑ και ενημερώνει σχετικά τον Περιφερειάρχη

19

Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης,

και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων των παρ. Γ6 του παρόντος.
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 Μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, μετά από εντολή Περιφερειάρχη, για τη συγκρότηση
συνεργείων καταγραφής ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές
διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από δασικές πυρκαγιές.
 Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.


Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με
την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών.

Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων


Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.



Συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για την εξασφάλιση
καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην
περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη.



Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της
Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Γ6. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας20

 Με εντολή Περιφερειάρχη αιτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γενική Δ/νση Πρόνοιας - Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης τη διάθεση σκηνικού υλικού των
Περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την ανακούφιση πληγέντων.
 Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, κλπ) για την διευκρίνηση ζητημάτων σχετικών με
την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ 265/Α/1966,
άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).
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Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης,

και Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί ως αρμόδια για τα Περιφερειακά Αποθηκευτικά Κέντρα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως αρμόδια η Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, η οποία και είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων της παρ. Γ6 του παρόντος.
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Κατευθυντήριες Οδηγίες & Διαδικασίες Επιχειρήσεων
Περιεχόμενα Προσθήκης ΣΤ2

Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2015
Αρ. Πρωτ. 2195/3-4-2015 της Γ.Γ. Π.Π.
Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2015
2933/6-5-2015 της Γ.Γ. Π.Π.
Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)»
Α4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011

2934/6-5-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση
πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών
πυρκαγιών»
5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Α6 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς
•

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

•

Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά
χόρτα.

•

Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις,
χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

•

Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.

•

Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

•

Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
•

Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε
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ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
•

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση
των κλαδιών τους.

•

Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.

•

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια.
Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας.

•

Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να
απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης
ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη
βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

•

Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

•

Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

•

Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη
στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα
από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

•

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και
απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.
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Νοείται ότι η οδηγία αυτή δεν προσκρούει σε διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας ή σε κάποια άλλη διάταξη νόμου.
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•

Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του
κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η
πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι
μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
•

Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

•

Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά
για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

•

Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα
και τις εξωτερικές πόρτες.

•

Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο
εσωτερικό του κτιρίου.

•

Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

•

Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

•

Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το
ηλεκτρικό ρεύμα.

•

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

•

Αν διαταχθεί η οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή στην οποία βρίσκεσθε, ακολουθήστε
πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν από τις αρμόδιες αρχές.

•

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του

κτίσματος.
•

Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από
μη εύφλεκτα υλικά.

• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο,
συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.
• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε
σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας
νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.
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Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
•

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς
πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για
την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

•

Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

•

Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

•

Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
•

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

•

Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα
σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση
της πυρκαγιάς στο κτίριο.

•

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες
να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

•

Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το
κτίσμα.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
•

Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που
παραμένουν.

•

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους
εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

Το Παρόν σχέδιο αποτελείται από τα μέρη Ι έως VI του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ιούνιος 2013 3η
έκδοση) συμπεριλαμβανομένων των παρατημάτων Α’,Β.’Γ, ΣΤ’, της προσθήκης Δ10 του Παρατήματος Δ’
καθώς και του επικαιροποιημένου παραρτήματος Ι’ που περιλαμβάνει τα μνημόνια των ΠΕ Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης ΠΠ ΠΔΕ

Γυφτάκης Νικόλαος

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
2015
Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Τακτικό Επίπεδο
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας
2) Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Τμήμα Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο από ΓΓΠΠ σχέδιο.
3) Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθεσίμων πόρων (δυναμικού και μέσων) της ΠΕ Αχαΐας οι οποίοι
είναι απαραίτητοι , βάσει του σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Κοινοποίηση των καταλόγων αυτών στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικίας Περιφέρειας.
4) Εξασφάλιση επικοινωνίας με τη Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και
των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το παρόν
σχέδιο.
5) Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από
την κεντρική διοίκηση και τη Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
6) Επιλογή σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και κατόπιν σχετικής εντολής από τη Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση
πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σύνταξη και υποβολή σχετικής αναφοράς στην Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στην οποία να περιγράφονται η θέση, τα χαρακτηριστικά
και οι υποδομές των ανωτέρω χώρων.
7) Καταγραφή και ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας των
εθελοντικών οργανώσεων Π.Π. που δραστηριοποιούνται στα όρια της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών
Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
8) Σύνταξη και τήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας, καταλόγου κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπεύθυνων λειτουργίας και
Αρχηγών αυτών. Με την έναρξη λειτουργίας τους, διαβιβάζει στις Διοικήσεις αυτών έγγραφα και
εγκυκλίους της ΓΓΠΠ τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών και με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αρθ..12, παρ.2β
Ν.3013/2003), καθώς και τυχόν εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που συνδέονται με την λειτουργία τους.

Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Τακτικό Επίπεδο
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό
του παρόντος σχεδίου.
2) Μεριμνά κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, για τη
σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής
Ενότητας.
3) Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, των
εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές,
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σύμφωνα με τις αποφάσεις των σχετικών συνεδριάσεων του ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας,
στη λήψη πρόσθετων μέτρων επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών.

Φάση 3η Άμεση Αντιμετώπιση - Επέμβαση
Τακτικό Επίπεδο
1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το
σκοπό του παρόντος σχεδίου.
2) Στις περιπτώσεις που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά
τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά
σε άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
3) Επικοινωνία με το γραφείο ΠΠ του Δήμου, εντός του οποίου έχει δοθεί η αναγγελία της
πυρκαγιάς και με τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών
σχετικών με το συμβάν.
3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό
του παρόντος σχεδίου.
2) Ενεργοποιεί το εγκεκριμένο από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο
ενεργειών της ΠΕ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
3) Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου
με την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν
ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς
σε επίπεδο ΠΕ και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και την Δ/νση ΠΠ της
Περιφέρειας.
4) Εισηγείται στη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με
ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του
έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν
από το ΠΣ.
5) Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία ΠΠ των οικείων Δήμων και τη Δ/νση ΠΠ της
οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
6) Αιτείται από τη Δ/νση ΠΠ της οικείας Περιφέρειας, μετά από σχετική εντολή
Αντιπεριφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
7) Εισηγείται στη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με
ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
8) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί
προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
9) Ενεργοποιεί, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και επιβάλλεται από την υφιστάμενη
κατάσταση, τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από
σχετική εντολή του εξουσιοδοτημένου προς τούτου Αντιπεριφερειάρχη.
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10) Μεριμνά, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και μετά σχετικής εντολής του
Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκληση του ΣΟΠΠ της ΠΕ.
11) Ενεργοποιεί, κατόπιν σχετικών εντολών, τις ΕΟ της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του
Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ.27.
12) Ενημερώνει, με εντολή της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας και σε συνεννόηση με την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, τους υπεύθυνους λειτουργίας
εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για
την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
13) Ενημερώνει τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση
ΠΠ της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της ΠΕ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
4ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
2) Ενεργοποιεί, το εγκεκριμένο από την Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας, μνημόνιο ενεργειών της ΠΕ
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω των δασικών
πυρκαγιών.
3) Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του
φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που
προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο
ΠΕ και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας.
4) Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία ΠΠ των οικείων Δήμων και τη Δ/νση ΠΠ της
οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
5) Εισηγείται στη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με
ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
6) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί
προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
7) Ενεργοποιεί, κατόπιν σχετικών εντολών, τις ΕΟ της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια
Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ.27.
8) Ενημερώνει τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση
ΠΠ της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της ΠΕ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
2) Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία ΠΠ των οικείων Δήμων και τη Δ/νση ΠΠ της
οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
3) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας που με εντολή του
Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνει τους
επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας, για
μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
4) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας που έχουν εμπλακεί
προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
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5) Ενεργοποιεί, κατόπιν σχετικών εντολών, τις ΕΟ της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια
Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ.27.
6) Ενημερώνει τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση
ΠΠ της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της ΠΕ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
2) Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία ΠΠ των οικείων Δήμων και τη Δ/νση ΠΠ της
οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση
πόρων.
3) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας που με εντολή του
Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνει τους
επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας, για
μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
4) Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας που με εντολή του
Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους,
μετά από σχετική εντολή της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση
των πόρων τους.
5) Συνεργάζεται με τη Δ/νση ΠΠ της οικείας Περιφέρειας για την εύρεση διαθέσιμων
καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές
στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής του Ενότητας και ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχη.
6) Ενημερώνει τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση
ΠΠ της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της ΠΕ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Φάση 4η Αποκατάσταση - Αρωγή
Τακτικό Επίπεδο
1) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης ΠΠ της Περιφέρειας για την
υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.
2) Συνεργάζεται με τη Δ/νση ΠΠ της οικείας Περιφέρειας για την εξασφάλιση διαθέσιμων
καταλυμάτων για τους πολίτες οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές
στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών τους Ενοτήτων και ενημερώνουν σχετικά τον
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
3) Ενημερώνει τη Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση
ΠΠ της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της ΠΕ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3: ΔΗΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ ΠΠ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤ 2015
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6: ΚΤΕΛ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 8: ΜΗΧ ΔΤΕ ΠΔΕ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑ 2015
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 10: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 11: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 13: ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 14: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 15: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΠΠ 2015
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 16: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΔΕ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17: ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΑΓΜ. ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΓΠΠ

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

1: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
Ερμού 95, Τ.Κ. 26110, Πάτρα
E-mail: adaxaias@hellenicpolice.gr
Διευθυντής
2610 6952000
ΣΕΪΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
2610 695202, Fax: 210 6991791
Υπασπιστής
2610 226150
Τηλεφωνικό Κέντρο
2610 695000
Γραφείο Αστυνόμευσης
2610 695225, 2610 695226
Ασφάλειας
Γραφείο Αλλοδαπών
2610 695231
Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου 2610 695074
Γραφείο Διαβατηρίων
2610 695271, 2610 695272
2610 695333, 2610 695327, 2610
Τμήμα Άμεσης Δράσης
695328

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑTA
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΒΡΗΣ 26240 81204
Α΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημίου 138, T.K. 26110, Πάτρα
Διοικητής: Παναγιώτης Πετσίνης
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία

2610 420715
2610 420716
2610 465514, Fax: 2610 420612

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Ερμού 95, 26110, Πάτρα
Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

2610 695280,
Fax: 2610 277708

Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία
Γραφείο Αστυνομικού της Γειτονιάς

2610 695282, 2610 695283
2610 695288
2610 695287, Fax: 2610 220841

Γ΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Δημ. Γούναρη 52, T.K. 26110, Πάτρα
Διοικητής: Τσαπικούνης Ανδρέας
Κιν: 6972019475

2610 323508,
Fax: 2610 323508

Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία

2610 695034, 2610 328201
2610 310416

Δ΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
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Ακτή Δημαίων 118, Τ.Κ. 26333, Πάτρα
Διοικητής: Ντεμίρης Χρίστος
Κιν: 6944672762

2610 529 – 650 ,
Fax: 2610 528696

Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία

2610 527151
2610 529641

Ε΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Φιλίππου Ολυμπιάδας & Νικοπόλεως. Τ.Κ. 26332, Πάτρα
2610 322705
Διοικητής: Κυριακόπουλος Ιωάννης
6974745543
Αξιωματικός Υπηρεσίας
2610 324866
Γραμματεία

2610 365551

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τ.Κ. 25001, Καλάβρυτα
Διοικητής Κουτσουπιάς Χρήστος
69773018435
26920 23333
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Fax: 26920 22213

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ
Σολωμού 26, Τ.Κ. 25100, Αίγιο
Διοικητής: Νούσης Δημήτριος
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
Νικ. Σουλιώτη, Τ.Κ. 25006, Ακράτα
Διοικητής: Τσίρκας Παντελής Κιν: 6949323228

26960 22496
Fax: 26960 22495

Αξιωματικός Υπηρεσίας

26960 22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Τ.Κ. 25007, Κλειτορία
Διοικητής: Πάνου Καλλιόπη Κιν: 6974603384
Αξιωματικός Υπηρεσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. 25008, Χαλανδρίτσα
Διοικητής: Χριστόπουλος Θεόδωρος
26940 22170 fax
Κιν: 6976870029
26940 22202
Αξιωματικός Υπηρεσίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Δασκαλοπούλου & Μαχαίρα 1, Τ.Κ. 25200, Κάτω Αχαΐα
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Διοικητής: Σταθόπουλος
Ηλίας Κιν: 6932377456
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δ. Υπεύθυνος Π.Π 6906462308, 6932377456
Αξιωματικός Υπηρεσίας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημίου 138, T.K. 26110, Πάτρα
Διοικητής: Παναγοπούλου
Ιωάννα
2610 436705
Κιν: 6936756185
2610 433181
Fax: 2610 433853

Αξιωματικός Υπηρεσίας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Σολωμού 26, Τ.Κ. 25100, Αίγιο
Διοικητής: Τσεκούρα
Νικολίτσα

26910 68750
6977508799

Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία
Γραφείο Αδειών Κυκλοφ. Μοτ/των

26910 68756
26910 68751, Fax: 26910 68758
26910 68753

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
Πλ. Εργ. Κατοικιών Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 25100, Αίγιο
Διοικητής: Οικονομόπουλος 26910 68711
Μιχαήλ
6974993783
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Γραμματεία
Τηλεφωνικό Κέντρο

26910 68713, Fax: 26910 60339
26910 68714
26910 68710

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
2: ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Γεν. Δ/ντής Κανταρτζόπουλος Αντώνιος Κιν:
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 69-71 ΤΚ 264 42 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.2610-490331 Fax: 2610-490339
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
Αγ.Ανδρέου 140 ΤΚ 261 10 ΠΑΤΡΑ Πρ. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Κιν: 6972883174 Τηλ.2610-310654 Fax: 2610-310639
3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Αγ.Ανδρέου 140 ΤΚ 261 10 ΠΑΤΡΑ Πρ. Βαρβατσούλης Σταύρος
Κιν: 6948584476 Τηλ.2610-310666 2610-311 824
Fax: 2610-317108

e-mail: dasratras@ditikiellada.gov.gr

4. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Δεσποτοπούλου 25 ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ Πρ. Χρονόπουλος Γεώργιος
Κιν: 6980132240 Τηλ.26910-23781 26910-27648
Fax: 26910-24464

e-mail: dasaigio@ditikiellada.gov.gr

5. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Δ/ΝΤΗΣ Τσαγιαννίδης Γεώργιος Κιν:6944 670348
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΚ 250 01
Τηλ.26920-22227 Fax: 26920-23820

e-mail: das-kal@otenet.gr
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3: ΔΗΜΟΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πελετίδης Κων/νος
Γρ.2610 2613610300-380
Μαιζώνος 104 ΤΚ262 23
fax 2610 623562
Email: mayor@patras.gr
Αντιδήμαρχος
Μελάς Π. 6981201909
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ .Θεοδωρακόπουλος Ανδ.
Τηλ. 2610 – 339 – 452 fax 2610 310744
Υπάλ, Π,Π, Καρδάρα 6974477691, Χάλαρης Ι.6974477689 .
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παναγόπουλος Αθανάσιος
Γρ. 26910-22200,24444 FAX : 26910 62614
Ανδρέα Λόντου 34 ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ
www.dymsymv@yahoo.gr
Αντιδ. Π.Π Ψυχράμη Βασιλική 6973394 394 .
ΤΗΛ. 26910 25 555 ,118
Στεφανίδης Χ Προϊστάμενος Π.Π
6972 70 4390 ,6976 148979
FAX : 26910 68 610 ,
15101 χωρίς χρέωση από ΑΧΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6932441763, 6974373734, 26923 60401 Γρ.Δημάρχου 26923
60400-60404
Αντιδήμαρχος ΠΠ Φλογεράς Ευθύμιος 6974308584
Ευσεβίου Κηπουργού ΤΚ 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
mayor@1363.syzefxisv.gr
Τηλ: 26920-22380 26920-22390
fax 26920 23330
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Νικολάου Χρ. 6975900169
Γρ.26930 25000
Πλατ.Δημοκρατίας 1ΤΚ 252 00 Κ.ΑΧΑΪΑ
26930-25000 26930-23577
fax 26930 22076
www.dmobr.@rat.fothnet.gr
ΑΝΤΙΔ. Π.Π
Ραφτακόπουλος Αθ. 6936806370
Κανελλόπουλος Β .2693360 412 6936 818 148
Τ. κέντρο 2693 360 100 FAX 26930 61 900
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΗΣ ΘΑΝΟΣ 6974495831
γρ.26943 60310-311-312
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΤΚ 250 08
difarron@otenet.gr
fax 26940 22930 , 26943-60331 Τηλ: 26943-60300
Γιαρκιάς Αντιδήμαρχος ΠΠ Κιν: 6908676756
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4: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤ 2015

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ ΚΥΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣ
ΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΤΗΛ.ΟΔΗΓΟΥ

- κυβικά 1

ΚΗΙ 3862
(1800)

MERCEDES

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
Σ

6974790259

2

ΚΗΙ 7104
(2000)

SUZUKI GRAND
VITARA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Π. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ

6977268989

3

ΚΗΙ 7127
(2000)

TOYOTA - RAV4 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧ
ΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

6972036260

Π. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ

6977268989

SUZUKI GRAND Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
VITARA
ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

6984606353

(κ. Γρ. Αλεξόπουλος)

4

ΚΗΙ 7481
(1600)

5

ΚΗΙ 7105
(2000)

6

ΚΗΟ 6873
(1600)

SCODA
OCTAVIA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Β.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

6937628811

7

ΚΗΙ 5987
(1600)

SCODA
OCTAVIA

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6945640422

8

ΚΗΟ 6866
(1600) Ανώτατο όριο
(112 λ)

TOYOTA
AVENSIS

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6945640422

9

ΚΗΟ 6876
(1600)

SCODA
OCTAVIA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

έχει παραχωρηθεί
στην Π.Ε. Ηλείας

SCODA
OCTAVIA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SCODA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

έχει παραχωρηθεί

SCODA
OCTAVIA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανώτατο όριο (112 λ)
10

ΚΗΙ 5986
(1600)
Ανώτατο όριο (112 λ)

11

ΚΗΟ 6874

6974476051
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12

Ανώτατο όριο (112 λ)

OCTAVIA

ΚΗΟ 6860
(1800)

MITSUBISHI
PAJERO

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ

6977910627

SCODA
OCTAVIA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Β.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

6937628811

SUBARU
FORESTER

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
Σ

6974790259

Ανώτατο όριο (116 λ)
13 ΚΗΟ 6875

(1600)

στην Π.Ε. Ηλείας

Ανώτατο όριο (112 λ)
14

ΚΗΙ 7488
(2000)
Ανώτατο όριο (136 λ)
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5: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2015

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
1. Τεχνική Εταιρεία Αφοι Μπαλασόπουλοι ΕΕ Μητρ. Δέρκων 16 ΤΚ 262 23 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.2610-461799 6974998241 fax: 2610 439980
Φορτωτής 950 (1)
Φορτωτής 950 Ε (1)
Αυτοκίνητα 4αξονικά (4)
Υδροφόρες (2)
Εκσκαφείς cat 225 (2)
2. RENDINA SAB ANNAMARIA Κανάρη 1 Ακταίο Ρίου
Τηλ. 2610-910817 6944555833 Γιαλούσης Ανδρέας 6938453261 Γιαλούσης Ιωάννης
Χορτοκοπτικά (καταστροφέας) τεμ.2
Χορτοκοπτικά (κοπή κλαδιών) τεμ.1
Καλαθοφόρα τεμ. 2
Σάρωθρο τεμ.1
Φορτηγά τεμ.4 (από 10 τόνους μέχρι 40 τόνους μικτοβαρές)
Χορτοκοπτικά (φορητά) τεμ.10
Εκχιονιστικό τεμ.1
3. Τεχνική Λατομική Β. Λαδόπουλος ΑΕ Μαιζώνος 178 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610-310348, 336298 6977781945 6937954610 fax: 2610-311984
Φορτωτής CATERPILLAR 966C ME 43655
Φορτωτής CATERPILLAR 930C ME 79816
Εκσκαφέας CATERPILLAR 215 ME 79817
Εκσκαφέας J.C.B. ME 82837
Εκσκαφέας J.C.B. ME 84291
Φορτηγό ανατρεπόμενο MERCEDES AXH8989
Φορτηγό ανατρεπόμενο MERCEDES AXH 8907
Εκσκαφέας CATERPILLAR 322L ME 119617
4. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος ΕΔΕ Τεχνικά Έργα Αυτοκρ. Βασιλείου 2 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.2610-314740 6942985955
Καταβρεχτήρας - Υδροφόρα 11.500 λίτρα (1)
Φορτωτής 950 CAT (1)
Μπουλντόζα D6 (1)
Τετραξονικό φορτηγό (1)
5. Φιλιόπουλος Κ..Αθανάσιος Εμπόριο Υλικών Οικοδομών Εργολάβος Εκσκαφών
Ανω Συχαινά Πατρών Τηλ.2610-452212 6972407937
CAT 330 τσάπα (1)
CAT 966 φορτωτής (1)
CAT 950 φορτωτής (1)
CAT 920 φορτωτής (1)
OR 6.5 τσάπα (1)
OR 6 τσάπα (1)
304,5 CAT τσάπα (1)
TSB (1)
Φορτηγά τετραξονικά (4)
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6. Αργυρόπουλος Παναγιώτης ΕΔΕ Νέο Σούλι Πατρών
Τηλ.2610-640224, 6947027412 fax: 2610-226025 e-mail: ergogeon@otenet.gr
Μπουλντόζα D-8 CAT ΜΕ31360 ΙΧ
Φορτωτής 930 CAT (κουβά & μαχαίρι) ΜΕ 74569 ΙΧ
Φορτωτής 920 CAT (κουβά & μαχαίρι) ΜΕ 74590 ΙΧ
Τσάπα εκσκαφέας ερπυστριοφόρα Volvo 40 tn ΜΕ 112407 ΙΧ (σε αντιστοιχία με μηχάνημα
ερπυστριοφόρας τσάπας 345 τύπου Caterpillar)
Τσάπα εκσκαφέας ερπυστριοφόρα Ο&Κ 28 tn
Τσάπα εκσκαφέας ελαστιχοφόρα Akerman 19 tn ΜΕ 71093 ΙΧ (σε αντιστοιχία με μηχάνημα
τσάπας ελαστιχοφόρας 320 τύπου Caterpillar)
Τσάπα – εκσκαφέας (μικρός) komatsu PC-40 (3.5 tn) ME-78222 IX
Φορτηγά τετραξονικά*3
7. Τόγιας Ιωάννης Χωμ/κές Εργασίες Μονής Φιλοθέου 19 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610-523805 6936950958
Εκσκαφέας JCB
Εκσκαφέας JCB
Φορτηγό ανατρεπόμενο
Φορτωτής 966
8. Συριόπουλος Θεόδωρος Μακρυγιάννη 8 Άνω Οβρυά 6948079493
Καταβρεχτήρας 13.000 λίτρα
Καταβρεχτήρας 22.000 λίτρα με αυτοφόρτωση
9. Συριόπουλος Χρήστος Μακρυγιάννη 8 Άνω Οβρυά 6948079493
Καταβρεχτήρας 22.000 λίτρα
10. Αϊβαλής Μιχαήλ & ΣΙΑ ΟΕ Φιλελλήνων 5 Πάτρα έδρα Οβρυά-Μιντιλόγλι
Τηλ.6937047057 2610-520648
CAT 345 BLME τσάπα 1
CAT 330 BLME τσάπα 2
CAT 330 BLN τσάπα 1
CAT 320 BS τσάπα 1
CAT M312 VA WHEEL EXCAVATOR τσάπα 1
CAT 302.5 MINI τσαπάκι 2
CAT M318 τσάπα 1
CAT 966 F II φορτωτής 1
CAT 966 G φορτωτής 1
CAT 963 TRACK LOADER φορτωτής ερπ.1
CAT 438 JCB φορτωτής 2
CAT 242 SKID STEER LOADER φορτωτάκι 1
CAT D6 μπολντόζα 1
CAT D7μπολντόζα 1
CAT D8 μπολντόζα 1
CAT D9 μπολντόζα 1
CAT 14 H γκρειντερ 1
CAT 12 E γκρειντερ 1
BOMAG 251 (12t-2.30m) δονητικό 2
BOMAG 121 (5t-1.30m) δονητικό 1
BOMAG BW 219DH-3 (21t) δονητικό 1
GROUP MARATHON 3.5 ton ON CAT 330 (Hydraulic) σφύρα 1
OCM 3t on CAT 330 (Hydraulic hammers) σφύρα 1
OCM 700 Kg on CAT 312 (Hydraulic hammers) σφύρα 1
OCM 100 Kg on JCB (Hydraulic hammers) σφύρα 1
CAT 302.5 (MINI) (Hydraulic hammers) σφύρα 1
Reinforced concrete crusher with seperatos for steel ψαλίδι μπετού 1
TIPPING TRUCKS MAN MERCEDES ASTRA 8X4 φορτηγά 8
ROAD WATER TANKER 20m3 υδροφόρα 3
FIAT 100HP ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΙΩΝ τρακτέρ 1
11. Αφοί Ν ΤΑΚΟΥΛΑ Ι.Γκούρα 10 Πάτρα
Τηλ.2610-322851 6979223779
CAT 235 C
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Ερπυστριοφόρος DKR H 8
CAT 966 C
CAT 936 E
JCB 3CX
Τσαπάκι 5 τόννους 8052 JCB
BOBCAT 353
Φορτηγό 4ξονικό 15 m3
Η τριαξονικό 13 m3
Λαστιχοφόρα CAT 212 B
12. Σουβαλιώτης Ηλίας του Άγγελου Μιντιλόγλι Πατρών 6977006805 2610 523406
Γεωργικό ελκυστήρα 4X4 με συρόμενο βυτίο 8 τόνων
13. Σακελλαρόπουλος Ευάγγελος 6944602048 2610 640294
Εσκαφείς LIEBRELI 942 ερπυστριοφόρα
Εσκαφείς LIEBRELI 912 λαστιχοφόρα
Προωθητήρας LIEBRELI 721
Τσαπάκι CAT 3-6 τον
Φορτωτής CAT 966
Φορτωτής CAT 7 τον
Φορτηγό 33 τον MAN
Φορτηγό 33 τον MAN
Φορτηγό 17 τον BENZ
Υδροφόρα 22.000 lit VOLVO σύστημα για τροφοδοσία πυρ. με αυτόνομες αντλίες
Υδροφόρα 20.000 lit MAN
»
14. ΠΗΓΑΣΟΣ Πλούμης Ιωάννης 6977284376
Υδροφόρα 16.500 λίτρα τριαξονικό MAN 280 HP αυτόνομη τροφοδοσία και μετάγγιση
Υδροφόρα 10.500 λίτρα διαξονικό MAN 190 HP »
Υδροφόρα 3.000+1.800 λίτρα MITSUBISHI μικρό και ευέλικτο
15. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πολυτεχνείου 219 ΚΡΗΝΗ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ.2610 521122 697736 79
Φορτωτής εσκαφέας JCB
Φορτηγό
Μπολντόζα ερπυστριοφόρα
Ερπυστριοφόρα μικρή τσάπα
16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Νικηταρά 10 ΠΑΤΡΑ Τηλ.6977226550 fax 2610328831
Μπολντόζα 320 hp CAT D8 K
Φορτωτής 270 hp CAT 980 C
Φορτωτής 270 hp CAT 980 C
Φορτωτής 170 hp CAT 966 C
Φορτωτής 170 hp CAT 966 C
Γκρεϊντερ 150 hp CAT 14 D
Υδροφόρο 12 m3 MERCEDES 2534
Οδοστρωτήρας Δονητής 14 tn HAMM 14
Οδοστρωτήρας στατικός THOMAS GREEN
Κομπρεσέρ Τρακτέρ STAYER με κρουστικό και περιστροφικό πιστόλι
Κομπρεσέρ συρόμενο DEMAC με κρουστικό και περιστροφικό πιστόλι
Φινισερ HOES 12000
JCB 3CX
Μπετονιέρα αυτοκινούμενη 3 m3 MERLO 3000
Σπαστήρας αδρανών υλικών οδοστρωσίας αυτοκινούμενος
ΦΟΡΤΗΓΑ
Τετραξονικό 17 m3 MERCEDES ACTROS 4143 IHZ-3487
Τετραξονικό 17 m3 MERCEDES 3535 AXN-4061
Τριαξονικό 14 m3 MAN 26-320 AXT-2265
Μονό 11 m3 MERCEDES 1624 PZ-9792
17. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ερπυστριοφόρα τσάπα Ο & Κ
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Λαστιχοφόρος φορτωτής Caterpillar 966
Ερπυστριοφόρο τσαπάκι Hitachi 3.5 τόνους
Λαστιχοφόρος φορτωτής Caterpillar 246 C 4.5 Τονους
Τετραξονικό Φορτηγό
Μονό φορτηγό
18. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Ι & ΣΙΑ ΟΕ
Τηλ. επικοινωνίας Μωραϊτης Δημήτριος 6937065208
Κοκολάκης Ιωάννης 6976086366
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΕΣ ΤΣΑΠΕΣ
Τσάπα CAT 330 CLN 2003
Τσάπα CAT 345 C 2004
Τσάπα CASE 170C 1994
Τσάπα HITACHI 200 1996
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΕΣ ΤΣΑΠΕΣ
Τσάπα CAT 318 2004
Τσάπα CAT 318 2000
Τσάπα ZEPELLIN 19C
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
Φορτωτής CAT 966 FII 1995
Φορτωτής CAT 950 G 2001
Φορτωτής CAT 930 C 1984
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ CAT D6 2001
ΦΟΡΤΩΕΣΚΑΦΕΑΣ CAT 4320
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
CAT 14 G
CAT 12 G
VOLVO 120
ΔΟΝΗΤΙΚΑ
HAM 12 ΤΟΝΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ
21/2 ΤΟΝΩΝ
1100 ΚΙΛΑ
350 ΚΙΛΑ
19. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΑΝΔΡΕΑΣ
Αγ.Παρασκευής 7 Πάτρα Τηλ.2610 620795 6932323845
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΙΩΝ
1. CAT D9G 55 τόννων
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1. CAT 980G 5.7m3 30 τόννων
2. CAT 950 F II 3.5 m3 18 τόννων
ΤΣΑΠΑ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ
1. JCB 330 JS 2 m3 34.5 τόννων
ΤΣΑΠΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΕΣ
1. CAT 212 1m3 15 τόννων με υδραυλική σφύρα 1 τόνου
2. CAT 318 M 1.2 m3 18.5 τόννων
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1. JCB 3 CX τηλεσκοπικό
2. Μini φορτωτής CAT 257B ερπυστριοφόρο 4,5 τόννων
3. Μini εκσκαφέας (τσαπάκι) PEL JOB 3.8 τόννων
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1. Δύο καταβρεχτήρες Μ.Ε 18 τόννων (υδροφόρες)
Και με εξαρτήματα πυρόσβεσης έως 10 bar PSI
ΔΟΝΗΤΙΚΑ DYNAPAC CC 122 3.5 τόννων
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ
1. Δύο τετραξονικά 33 τόννων μεικτό βάρος
2. Ένα τετραξονικό 8 τόννων ανατρεπόμενο
20. ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ-ΑΦΟΙ Ι..ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΟΕ Π.Μελά 28 ΠΑΤΡΑ Τηλ.2610
314574 6944551916 fax 2610 315039
1. Ερπυστριοφόρα τσάπα
ΜΕ 85045
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2. Λαστιχοφόρα τσάπα – σφυρί Caterpillar 212 ΜΕ 86082
3. Φορτωτής 966 Caterpillar
ΜΕ 22357
4. 3CXT GBC
ME 103682
5. Φορτωτής bobcat 853
ME 68057
6. Τσάπα – σφυρί GCB 5 t
ME 120611
7. Ανατρεπόμενο Τετραξονικό
ΑΧΜ 8368
8. Ανατρεπόμενο Τριαξονικό
ΕΡΕ 3541
9. Οδοστρωτήρας 10 t
ΜΕ 72936
10. Οδοστρωτήρας 3 t
ΜΕ 120612
11. Τσάπα Ερπυστριοφόρα Caterpillar 235 45 t ME 72907
12. Φορτωτής Caterpillar 939
ME 52427

21. ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΠΑΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΔΕ
Φωκαίας 76 ΠΑΤΡΑ Τηλ.6945 706260
Φορτωτής λαστιχοφόρος Caterpillar 950 H ISX;YW 200 Hp
22. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αλεποχώρι Αχαΐας και Οβρυά Πατρών τηλ. 6978651680
1. Caterpillar φορτωτής λαστιχοφόρος 950 ME 22376
2. Caterpillar φορτωτής ερπυστριοφόρος 977 ΜΕ 43547
3. Caterpillar φορτωτής ερπυστριοφόρος D 9 Η αρ.κυκλ. 30847
4. JCB εκσκαφέας φορτωτής λαστιχοφόρος αρ. κυκλ. 45161
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΤΕ
Καραισκάκη 140-144 ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610 620460 6944885142
Ελαστιχοφόρος φορτωτής CATERPILLAR 966 C ME 52258
Ελαστιχοφόρος φορτωτής CASE 721 C
ME 109593
Ελαστιχοφόρο γκρεϊντερ Ο & Κ F156
ME 115760
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέα – φορτωτής CASE 580 SLE ME 87915
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) O & K RH 2.8
ME 64404
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) O & K RH 12 LC ME 59281
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) FIAT-HITACHI EX 215 WH ME 106506
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) SCHAEFF ZM 100 ME 106512
Ελαστιχοφόρος καταβρεχτήρας MAN K.B.A. ME 69738
Φορτηγό τετραξονικό MERCEDES AXT 2783
Φορτηγό τετραξονικό 414 ΑΖΒ 2577
24. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκσκαφέας O & K RH 12.5 ερπυστριοφόρος
ΜΕ 89866
Εκσκαφέας CAT M320 τροχοφόρος
ΜΕ 101741
Εκσκαφέας / φορτωτής CAT 442 D τροχοφόρος ΜΕ 87920
Φορτωτής CAT 962 G τροχοφόρος
ΜΕ 100706
Ισοπεδωτής (γκρεϊντερ) CAT 140 H τροχοφόρος ΜΕ 109580
25. ΡΑΘΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δύο JCB 2005 μοντέλο
Τρία τσαπάκια 8 τόννους-4 τόννους-3 τόνους
Δύο φορτωτές CAT 928 G-936 B
Τρείς περιστρεφόμενες 22 τον-22 τον-18 τον
Γκρεϊντερ σπαστό με μαχαίρι
Τρείς οδοστρωτήρες 10 τον-3 τον
Τρία τετραξονικά 33 τον μικτό
Δύο μονά 18 τόνους μικτό
Ένα μονό 8 τόνους
Υδραυλική σφύρα 1 τόνο—300 kg

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
26. ΜΠΑΛΤΊΚΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Εκσκαφέας λαστιχοφόρος ΜΕ 64405
Φορτωτής λαστιχοφόρος ΜΕ 17046
Οδοστρωτήρας ΜΕ 64403
Ισωπεδωτής γαιών ΜΕ 59265
Τετραξονικό φορτηγό ΑΧΡ-6663
27. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σολωμού 101 Πατρα αφμ 040912321 τηλ. 6980740906
Τσαπάκι μικρό ερπύστρια
Φορτωτής λαστιχοφόρος 950
Τσάπα λαστιχοφόρα 924
JCB
BOB CAT 843
Φορτηγό τετραξονικό
28. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κιάτου 15 ΠΑΤΡΑ
Ερπυστριοφόρα τσάπα CAT 325 CLN
Λαστιχοφόρα τσάπα ΙΗΙ 55 J
Φορτωτής – εκσκαφέας JCB
ΦορτωτL 4640 T
29. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (έχει απογραφεί με Νο 14)
Νικηταρά 10 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 6977226550
Προωθητήρας 320 ΗΡ CAT D8
Φορτωτής λαστιχοφόρος 170 hp CAT 966
Φορτωτής λαστιχοφόρος 170 hp CAT 966
Φορτωτής λαστιχοφόρος 270 hp CAT 980
Φορτωτής λαστιχοφόρος 270 hp CAT 980
Γκρεϊντερ 150 hp CAT 14
Φορτηγό τετραξονικό μεικτό 33 τον MERCEDES 3535
Αεροσυμπιεστής τρακτέρ με κρουστικό και περιστροφικό πιστόλι STEYER
Αεροσυμπιεστής συρόμενο με κρουστικό και περιστροφικό πιστόλι DEMAG
Οδοστρωτήρας δονητής 14 τοννων HAMM 14
Οδοστρωτήρας στατικός 7 τον THOMAS GREEN
30. Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΤΡΑ συνεργασία με Λαζάρου Νο 26
Ερπυστριοφόρα τσάπα 942
Λαστιχοφόρα τσάπα ΖΜ 19
Φορτωτής CAT 930
Τσαπάκι
JCB
31. ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
Μιαούλη 12 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610 321480 ΦΑΞ 2610 314786
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας RUSTON
Eκσκαφέας LIEBHERR ME 51659
Εκσκαφέας Ο & Κ ΜΕ 21838
JCB ME 43625
32. ΟΚΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χατζή 27 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610 324-714
Κιν. 6945222667
Κιν. 6947041721
Φορτηγό Ανατρεπόμενο ΑΧΥ 1493
Φορτηγό Ανατρεπόμενο ΑΧΧ 2184
Εκσκαφέας Τσάπα Λάστιχο Ο.Κ. 6
Φορτωτής 226 Λάστιχο
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Εκσκαφέας Μικρό Ερπυστριοφόρο
Εκσκαφέας CATERPILLAR 215 Ερπυστριοφόρο
Φορτωτής 926 Λάστιχο

1.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τσούκνος Λάζαρος Χωματουργικά ΕΔΕ Μελισσια Αιγίου 6944428392
Φορτωτής 950 Β (1)
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος CAT 225 (1)
Φορτηγό τετραξονικό (1)
Υδροφόρα (1)

2.

Τσούκνος Γεώργιος Χωμ/κά ΕΔΕ Μελίσσια Αιγίου 6974325760
Φορτωτής 966 (1)
Εκσκαφέας LIBIER 912 (1) (ανήκει στην 1η κατηγορία)
Φορτηγά όλων των τύπων (3)
Υδροφόρο (1)

3.

Θεοδούλης Παναγιώτης Διακοπτό 6944347121
Φορτωτές λαστιχοφόρους 950/920 τεμ.2
Φορτωτής ερπυστριοφόρους 955 τεμ 1
Φορτηγό τετραξονικό τεμ.1

4.

Γεωργιλάς Δημήτριος Διακοπτό 6977405969
Εκσκαφέας περιστρεφόμενος τύπου 200 τεμ.1
GCB τεμ.1
Ερπυστριοφόρο τσαπάκι τεμ.1
Φορτωτάκι μικρό (BOBCAT) τεμ.1
Φορτωτής 950 ελαστιχοφόρος τεμ.1
Φορτωτής 920 ελαστιχοφόρος τεμ.1
Φορτηγό 10 τόνων τεμ.1
Υδροφόρα τεμ.1

5.

Ρόζος Αγ. Ρόζος & Υιοί ΟΕ Αιγείρα 26960-32248 6974122278 6972576646
Εκσκαφέας φορτωτής KOMATSU WB 93R-5 τεμ.1
Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CXSM4T τεμ.1
Φορτωτής & με μαχαίρι αποχιονισμού CATERPILLAR 920 τεμ.1
Εκσκαφέας & με υδραυλική σφύρα ORK MH6 τεμ.1
Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB 3CO τεμ.1

6.

Γλωσσίδης Λουκάς του Βασιλείου
936 Ε Λαστιχοφόρος φορτωτής
961 C Ερπυστριοφόρος φορτωτής
JCB 3CX Εκσκαφέας φορτωτής
BOBCAT 753 Φορτωτής
Τσάπα λαστιχοφόρα 17 τόννων
Τσάπα ερπυστριοφόρα 6 τόννων

7.

ΑΠΟΣΤΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ρήγα Φεραίου 21 Άβυθος Αιγίου
Φορτωτής 950 2
Φορτηγό τετραξονικό 2
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
Διακοπτό τηλ. 6944351543
Φορτωτής Caterpillar λαστιχοφόρος 950 ΜΕ 29479
Φορτηγό 10 τλόννων ΜΕΑ 4482

8.

9.

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Γέφυρα Σελινούντος Αίγιο Τηλ.26910 27598 6973220518
Εκσκαφέας φορτωτής τροχοφόροςJCB 4CX974 TR ME 100712 IX
Φορτωτής τροχοφόρος CATERPILLAR 950 G
ME 108682 IX
Φορτωτής τροχοφόρος CATERPILLAR 920
ME 106513
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Φορτηγό ανατρεπόμενο ΕΚΒ 1036
Φορτηγό ανατρεπόμενο ΕΚΑ 2571
Φορτηγό ανατρεπόμενο ΕΚΑ 8060
10.

Ντρίβας Χαράλαμπος του Βασιλείου Ζαρούχλα
Τροχοφόρος φορτωτής CATERPILLAR 950 B ME 59276
Ερπυστριοφόρος προωθητήρας γαιών CATERPILLAR D 4 D ME 36738

11.

Σκαλιώτη Αφοι ΟΕ
Τηλ.26910 31719 6944656683 6944307076 Αίγιο
CAT 966 H φορτωτής λαστιχοφόρος 280 HP
CAT 980 C φορτωτής λαστιχοφόρος 280 HP
CAT 950 F2 φορτωτής λαστιχοφόρος 180 HP
CAT 953 C φορτωτής ερπυστριοφόρος 140 HP
CAT 438 Β φορτωτής λαστιχοφόρος 80 HP
ROBOT 65 BOB CAT 50 HP
O & K με σφύρα Μ6 λαστιχοφόρος εκσκαφέας τσάπα 180 ΗP
POCLAIN P-75 λαστιχοφόρος εκσκαφέας τσάπα100 HP
CAT 438 B λαστιχοφόρος εκσκαφέας τσάπα 80 HP
CAT 330 CLN ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 250 HP
CAT 325 BLME ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 165 HP
CAT 235 CME ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 250 HP
CAT 225 CLM ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 130 HP
CAT 325 CLN ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 165 HP
HAMM 35:20 Πατητήρι 20 τον. Ισοπεδωτής
18 φορτηγά τετραξονικά
1 τριαξονικό
1 υδροφόρα 15 κυβικά πλήρης με αντλίες

12.

Παναγιωτόπουλος Ανδ. Μιχαήλ
Φορτηγό ΜΑΝ ΑΖΕ 3888
Φορτηγό MERCEDES AXT 2554
Φορτωτής CAT ME 36785 τροχοφόρος 132 hp
Φορτωτής CAT ME 114164 τροχοφόρος 186 hp
Φορτωτής CAT ME 31314 τροχοφόρος 130 hp
Εκσκαφέας/Φορτωτής CAT ME 43775 τροχοφόρος 85 hp
Εκσκαφέας Ο & κ με 43774 τροχοφόρος 94 hp

13.

1.

2.

3.
4.

Λάσκος Κων/νος του Αργυρίου
ΚΑΜΑΡΕΣ Τηλ.6974321999
Εκσκαφέας φορτωτής 85 hp GX3
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ντούκας Νικόλαος Σανταμέρι 69 CAT 966 H φορτωτής λαστιχοφόρος 78936957 6976373254
Φορτωτής CLARK 125 B 1η κατηγορία
Εκσκαφέας JEPELIN 216 1η κατηγορία
Γεώργιος και Νικόλαος Κυριαζόπουλος ΟΕ Βασιλικό 6977978635 6974355328
Υδροφόρα χωρητικότητας 15 m3
Υδροφόρα χωρητικότητας 9 m3
Διαμορφωτήρας γαιών (γκρεϊντερ CAT 140 G)
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Φορτηγό χωρητικότητας 7 τόνων ωφέλιμου φορτίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (βλέπε Δήμο Πατρέων)
Παπαλεξόπουλος Χρήστος Χαλανδρίτσα
ΑΦΜ 102198125 ΤΗΛ.6945261888
Τσάπα ερπυστρ. 35 τον
Τσάπα λαστιχοφόρος 24 τον.
Φορτωτής 950 F2
Φορτωτής ερπυς. 941 Β
Φορτηγά τετραξονικά 3
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1.

2.

1.

2.

Μίνι τσαπάκια 2
Μίνι φορτωτάκια 2
Δονητικό 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Μέρμηγκας Παναγιώτης Καλάβρυτα 6972275846
Φορτωτές μαχαίρια προωθητήρες Δ66 και 936 (2)
Φορτηγά λεπίδα αλατιέρες (2)
JCB (2)
Καταστροφέας (1)
Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Σπ. Λεχούρι 6976776095
Γεωργικούς ελκυστήρες με μαχαίρι αποχιονισμού (2)

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Βλάχος Αντώνιος του Νικολάου τηλ.6974805570 Άρλα Αχαίας
Τροχοφόρος εκσκαφέας CAT M320 ME 100748
Τροχοφόρος φορτωτής CAT 938 G ME 109565
Τροχοφόρος φορτωτής DRESSER 530 C ME 72940
Ερπυστριοφόρος φορτωτής KOMATSU B 6651 ME 103847
ΔΙΔΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Δύο εκσκαφείς περιστρεφόμενους
Δύο φορτωτές (ο ένας έχει μαχαίρι)
Ένα (1) JCB
Δύο φορτηγά
Μία νταλίκα
Ένα βυτίο υδροφόρα 20 μ2
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6: ΚΤΕΛ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡ.ΡΗΓΑΣ
Διεύθυνση: Αγίου Διονυσίου 4, 262 23 Πάτρα
Γραφείο Προέδρου : 2610 279089
ΓΡ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2610 273936
Κιν: 6945070179 Χατζιελευθερίου Αθανάσιος Κιν: 6948306633
ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ
ΖΑΪΜΗ 2 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΠΡ. 2610 240250
ΤΗΛ. ΓΡΑΜ. 2610 623881, 2610 623888
ΦΑΞ 2610 270780
ΔΙΑΘΕΣΗ 3-5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Ριζαρείου 2, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα
Κέντρο Ελέγχου 2634039000, 39010-11
Προϊστάμενος Λειτουργίας Κωσιόνης Κων/νος
Tηλ: +30 210 68.58.196
Fax: +30 210 68.58.786
E-mail info@gefyra.gr
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλ: 22960 95651-52 (Πέραμα )
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης : 1025, 6948301050, 6948301051
Γαλάνης Ανδρέας 6948301012, Ευαγγελίδης Δημήτρης 6940473273
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7: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
ΠΑΤΡΑ
Λιμενάρχης Πλοίαρχος Κοροντζής 6936083309
Τηλ. Γραμματείας: 2613615403Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ
Διεύθυνση: ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ, Τ.Κ. 26110
Τηλ: 2613615400
Fax: 2613615421 patra@hcg.gr
ΑΙΓΙΟ
Λιμενάρχης Κορίζης Κωνσταντίνος 6932567779
Υ/Χ ΑΙΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΓΑΡΗ 2 ΨΑΡΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, Τ.Κ. 25100
Τηλ: 26910-28888 Fax:
2691061540

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

8: ΜΗΧ ΔΤΕ ΠΔΕ

Πίνακας μηχανημάτων έργων, οχημάτων μεταφοράς και υπεύθυνοι χειριστές για
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ΔΤΕ ΠΔΕ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΑΡΑΔΡΟΥ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΗΗ 5351

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΗ 5352

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΗ 5353

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ)

ΚΗΗ 5354

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

(ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ)

ΚΗΗ 5355

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

(ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

ΚΗΗ 4881

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

(ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

ΚΗΗ 4889

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

(ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ)

ΚΗΗ 4882

ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) - ΦΕΡΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ &
ΑΛΑΤΙΕΡΑ

ΚΗΗ 4883

ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΣΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - ΦΕΡΕΙ ΑΝΕΜΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΗΗ 4886

ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ)

ΚΗΗ 5357

ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

ME 123960 IX

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 12 ΤΟΝΟΥΣ (ΣΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΜΕ 123045 ΙΧ

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 9 ΤΟΝΟΥΣ (ΜΑΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΕ 123047 ΙΧ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

(ΜΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΕ 123045 ΙΧ

ΤΣΑΠΑ (JCB)

(ΜΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΕ 123044 ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΜΕ 123050 ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΑΡΑΔΡΟΥ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Ε΄

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Γ΄ / ΟΜΑΔΑ Ι΄
( ΣΚΟΥΠΕΣΝΟΤΑΡΑ 141-143
ΠΑΤΡΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ)

6948 870505

3 ΜΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Β΄ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ( ΦΟΡΤΩΤΕΣΠΑΠΑΝΤΗΣ 19
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΙΩΝ)

6981 425088

4 ΜΑΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Γ΄ / ΟΜΑΔΑ Ι΄
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΠΙΔΙΑΡΑΣ &
( ΣΚΟΥΠΕΣΣΚΟΥΠΑΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΚΙΩΝΑΣ 4 ΠΑΤΡΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ)

1 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΣΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

6 ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΟΔΗΓΟΣ

8 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Π.

ΟΔΗΓΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6985768729
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 42
2610 323264

ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ 34
ΠΑΤΡΑ

5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ –

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Ι΄
( ΣΚΟΥΠΕΣΚΑΜΑΡΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ)

2610 625095
6974795920

6937 055735

6974 770788 26910 31811

6996626922
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

6977 196883

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
9: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑ 2015

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΗΡ

416

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ
6986146961

1.

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)

ΜΕ 124627

2.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

ΜΕ 124629

136

ΦΟΡΤΩΤΗΣ (Λαστιχοφόρος)

ΜΕ 123966

104

6974730194
6974730194
6986146961

3.

6974730194
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

4.

5.

6986146961
ΜΕ 123965

190

( Ερπυστριοφόρος)
ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
(Λαστιχοφόρος)

6974730194

ΜΕ 124626

85

ΜΕ 123975

200

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
6.

7.

8.

( Ερπυστριοφόρος)

ΦΟΡΤΩΤΗΣ (Λαστιχοφόρος)

ΦΟΡΤΩΤΗΣ (Λαστιχοφόρος)

ΜΕ 123967

ΜΕ 123974

-------------

-----------

Τσαπικούνης Αντώνιος

6986146961

Μαντάς Ιωάννης

6974730194

Τσαπικούνης Αντώνιος

6986146961

Μαντάς Ιωάννης

6974730194

ΟΔΗΓΟΣ

6986146961

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

6974730194

190

151

6977009159

9.

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ μικτού
βάρους 19ton

ΚΗΙ 7473

Τσαπικούνης Αντώνιος

6937628811

Μαντάς Ιωάννης

6974476051

----

6972036260
6977009159

10.

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ μικτού
βάρους 26ton

6937628811
ΚΗΗ 4873

279

Μαντάς Ιωάννης
6974476051
6972036260
6977009159

11.

ΡΥΜΟΥΛΚΟ μετά
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ
(νταλίκα)

Τσαπικούνης Αντώνιος
ΚΗΙ 7474

6937628811
Μαντάς Ιωάννης
6974476051
6977009159
6937628811

PICK UP
Τσαπικούνης Αντώνιος
12.

ημιφορτηγό

ΚΗΙ 3700

6974476051
Μαντάς Ιωάννης

διπλοκάμπινο 4Χ4

6972036260
6986146961

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
6984606353

PICK UP
13.

14.

15.
16.

Βογιατζής Γεώργιος

6977009159

Χριστοδούλου Βασίλειος

6937628811

Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος

6974476051

Διαμαντής Νικόλαος

6972036260

Τσαπικούνης Αντώνιος

6986146961

Κλουκινιώτης Ιωάννης

6984606353

Βογιατζής Γεώργιος

6977009159

Χριστοδούλου Βασίλειος

6937628811

Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος

6974476051

Διαμαντής Νικόλαος

6972036260

Κλουκινιώτης Ιωάννης

6984606353

ΚΗΟ 6853
ημιφορτηγό 4Χ4

ΤΖΙΠ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4

ΚΗΙ 7105

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 4Χ4

ΜΕ 93548

215

Μαντάς Ιωάννης

6974730194

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)

ΜΕ 123968

113

----------------

----------------

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
10: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κιν.: 6977710603
Τσερτίδου 1 ΤΚ 260 00 ΠΑΤΡΑ 2610 227860
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2613 601000 2613600500-1,2
Fax. : 2613 601893, 2610227892
Γραμματεία Διοικητή :
Τηλ. : 2613 601880
Fax. : 2613 601893
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΚ 265 04 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ 2613603000-1
Τηλ. Γραμματείας Διοικητή : 2613 603770-771
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κιν: 6932751175
Τηλεφωνικό Κέντρο
2613 603000
Γενική Γραμματεία
2613 603411, 2613 603784
Γραμματεία Πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων
2613 603509
Γραμματεία Ολοήμερων Ιατρείων
2613 603636
Γραφείο Κίνησης Ασθενών
2613 604015
3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κιν.: 6977710603
Γηροκομείου 118 ΤΚ 262 26 ΠΑΤΡΑ 2610 623535
2610 622568 Φαξ: 2610 272828
4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Υπεύθυνη Γατοπούλου Κατερίνα Κιν:6938500788, 2610635191
Ερυθρού Σταυρού 40 ΤΚ 263 31 ΠΑΤΡΑ 2610 622222, 2610621952
Φαξ: 2610 220511
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Άνω Βουλωμένο ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ 26910 22222 26910 26320-21705-59100 Φαξ: 26910 29678
6. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 26940 31301
ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΜΑΝΕΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ 26933 60000
ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΛΟΥΣΙΚΩΝ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ,ΜΕΤΟΧΙΟΥ,
ΜΙΧΟΪΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ, ΡΙΟΛΟΥ, ΣΑΓΕΪΚΩΝ, ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ
8. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 26940 22222, 26943 60100
Φαξ:26940 22444
ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΑΝΟΥ, ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

9. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 26960 22222

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΔΑΦΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΕΛΙΚΗΣ,
ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ (ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ),ΚΑΜΑΡΩΝ, ΛΑΚΚΑΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
10. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ομογενών Αμερικής 4 ΤΚ 250 21 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 26920 22724-22166-22862-22863-22226
Φαξ:26920 22861
ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ,
ΦΙΛΙΑΣ, ΨΩΦΙΦΟΣ
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας
Κανάρη 44, Πάτρα, 26222
Τηλ: 2613-620704
Φαξ: 2610-316759
ΕΚΑΒ – Εθνικό κέντρο Άμεσης Βοήθειας Πατρών
Ρίο, Τ.Κ,26504, ΑΧΑΪΑΣ
Μπαράκος Γρηγόρης Τηλ.: 2610635910, Τηλ: 2610635900
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11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015
1. ΑΧΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 6944605526, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6937906645
ΤΗΛ. 2117054226 2691098140 2691098141 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 6972013270
ΦΑΞ 2691098141
2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΥΝΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΤΗΛ. 26910 25555/ 23914 2691360602,3,4 ΦΑΞ 26910 68610
3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΣ
ΤΗΛ.2610 323728
4. ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ
ΤΗΛ. 2610 325244 / 422627
ΧΑΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – «ΑΓΚΥΡΑ» ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ
ΤΗΛ.2610337312 6946022540 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 6942970221
ΦΑΞ 2610278993 ΤΗΛ.2610931975
6. ΤΟ ΟΡΑΜΑ = ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΤΗΛ. 26920 22100 / 22473 ΖΗΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΞ 26920 23065
7. ΓΕΧΑ ΑΙΓΙΟΥ – ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΗΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26910 28159/ 6944 881838
26910 68064 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ – ΜΙΧΑ , ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ
ΤΗΛ.2610 277509
9. ΡΟΔΕΑ ΣΚΟΥΡΑΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΜΑΝΕΣΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΗΛ. , ΦΑΞ :2610 343131 2610 336538
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6945079436 ΣΚΟΥΡΑΣ 6973393928
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ 6976400876
ΣΚΕΝΤΖΟΣ 6973393329

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
12: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κιν: 6936909238, 6936173409

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ματθαιόπουλος Β Κιν: 6936909211, 6944968898 Τηλ. 2610 461680
FAX 2610-461685
Διεύθυνση: Μπιζανίου 3

Τ.Κ.: 261 10

Πόλη: ΠΑΤΡΑ
E-mail: pddell@psent.grmailto:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ρουμελιώτης Ν. Κιν: 6936 022330 Τηλ. 2613 615630, FAX2 610-439467
Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 147
E-mail

dpypatra@psnet.gr Τηλεφωνικό κέντρο 2613615615-6,
Πυρασφάλεια 2613615671, Γραμματεία 2613615674

1ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κιν: 6936022299
Διεύθυνση: Ναυαρίνου 120

ΠΑΤΡΑ

2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση: Κτίριο Λιμένα Πατρών
E-mail

ΠΑΤΡΑ

patrali@psnet.gr Τηλέφωνο
Διοικητή2610 365012

Τηλεφωνικό κέντρο 2610-331933, 2610-340506, 2610 365014
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κιν:6937210309
Τηλέφωνο 26940 22199 Fax. 26940 22881 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ TK. 250 08
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κιν: 6937210308
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ TK. 252 00 Τηλέφωνο 2610 – 647418
Τηλεφωνικό κέντρο 2610-647191 Fax. 2610-647452
E-mail patravp@psnet.gr
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π/Α ΑΡΑΞΟΥ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κιν: 6933213895
Πολεμικό Αεροδρόμιο Αράξου
TK 252 00

E-mail : araxos@psnet.gr

Τηλεφωνικό κέντρο 26930-52022 FAX. 26930-51323
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο 26910-28855 Κιν: 6937298307
Διεύθυνση: Κορίνθου 96Β
E-mail:

ΑΙΓΙΟ Τ.Κ.: 251 00

aigio@psnet.grmailto:

Τηλεφωνικό κέντρο 26910-22201 FAX. 26910 24862, 26910-68452

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κιν: 6970472030
ΑΚΡΑΤΑ Τ.Κ.: 250 06

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 26960 23199 FAX. 26960 22653 mailto:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κιν: 6937251475
Διεύθυνση: Γιάννη Κουτσοχέρα
E-mail:

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τ.Κ.25001

kalavrit@psnet.grmailto:

Τηλεφωνικό κέντρο 26920-23710 FAX. 26920-23711
6η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.)
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κιν: 6937012612
Διεύθυνση:

Νέα Εθνική οδός ΠατρώνΑθηνών 147

E-mail:

emak6@psnet.grmailto:

ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.: 260 04 | ΤΘ: 5059

Τηλεφωνικό Κέντρο 2610-432642, 2610- 462480, 2610-43466 . FΑΧ. 2610-434691

13: ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Καλαβρύτων 52-56
Τηλεφωνικό Κέντρο 2610 589100
Προϊστάμενος Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Fax: 2610390080
Τηλ: 2610 589103
Κιν: 6932159538

14: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 210 3359002-3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
112
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
100
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΗ
10500
ΕΥΔΑΠ
1022
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΗΑΣΕΩΝ 210 7793777
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΚΕΕΛ) 210 8899000

15: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΠΠ 2015
1. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Αλεξόπουλος Γρηγόριος 6973799145
2. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6977229392
Αναπληρωτής ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 6977273545
Περιφερειακός Σύμβουλος ΓΑΒΡΙΛΗΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6984243253
Αναπληρωτής ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6945904896
3. ΠΕΔ Καρπής Αθανάσιος 6974495831
Προϊστ. Αυτοτ.Δ/νσης Π. Προστασίας ΠΔΕ Γυφτάκης Νικόλαος
4. Προϊστ. Τμ. Π. Προστασίας ΠΕ Αχαΐας Γυφτάκης Νικόλαος 2613613338 698460635
69390734842
5. Ανωτ. Δ/της Φρουράς Πατρών Γεώργιος Παλαιοκαστρίτης

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
Κιν. 6937091150 ΚΕΤΧ 2610 278903
Αστ.Δ/ντής Αχαΐας ΣΕΪΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2610 6952000
Λιμενάρχης Πατρών Πλοίαρχος Κοροντζής 2613615403 6936083309
Δ/της Π.Υ Αχαΐας Αρχ/ρχος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6936022330
Προϊστ. Δ/νσης Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών ΠΔΕ Προϊστ. Δ/νσης Δασών Αχαΐας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΟΠΟΥΛΟΣ
10. Προϊστ. Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας ΚΟΡΚΟΣ ΤΕΛΗΣ 6939510779 2613613151
τμ. Συγκ.έργων ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6992940427
11. Δ/νση Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Αχαΐας Λάμπος Θεόδωρος 6977479948
12. ΠΕΣΥ Γεωργακόπουλος Σοφοκλής 6972021471 2613 603410
14. Εκπρόσωποι Εθελ. Οργανώσεων και εκπρόσωποι λοιπών κατά περίπτωση φορέων
6.
7.
8.
9.

16: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΔΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 63
e-mail: infocivilprotection@gscp.gr
e-mail: ethelontismos@gscp.gr για θέματα εθελοντών
Τηλ. εργάσιμες ημέρες και ώρες 213 1510 932
Fax: 2131510 935
Για θέματα που σχετίζονται με τρέχουσες έκτακτες ανάγκες ισχύουν τα στοιχεία του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

1.

2.

3.

4.

5.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Kρόμπα Μαρία, Μακρή Ελισσάβετ , Γραμματεία
Τηλ: 213 1510 932 , 213 1510 933
Φαξ: 210 3248122
Ε-mail: info@gscp.gr
Κουρούπης Σπύρος , Ειδικός Σύμβουλος
Τηλ :210 697 7827
Φαξ: 210 3248122
Ε-mail: skouroupis@gscp.gr
Σαΐνη Καλλιόπη, Εθνικός Εκπρόσωπος θεμάτων Π.Π στην
Τηλ: 213 1510 167
Φαξ: 210 3248122
Ε-mail: info@gscp.gr
Συκοβέλη Βασιλική , Πρόγραμμα Interreg
Τηλ: 213 1510 163
Φαξ: 210 3248122
Ε-mail: vsykoveli@gscp.gr
Nικολάου Σπύρος, Πρόγραμμα Interreg
Τηλ: 213 1510 104
Φαξ: 210 3248122
Ε-mail: snikolaou@gscp.gr

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΕΠΠ)
Ριζαρίου 1, 152 33 Χαλάνδρι
Πιερράκος Δημήτριος, Δ/ντής ΚΕΠΠ
Τηλ: 210 3359 910
Φαξ: 210 3359912
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Τηλ: 210 3359 002 , 210 3359 003
Φαξ: 210 3359912
E-mail: kepp@gscp.gr
kepp@0015.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠΠ
Δ/ντής Πιερράκος Δημήτριος γρ.2103359910 6947563731-6976922586 e-mail dkepp@gscr.gr
Ριζαρίου 1 ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
e-mail: kepp@gscp.gr
Τηλ.Κέντρο Επιχειρήσεων (24ωρη λειτουργία) 210 3359 002-3
Fax: 210 3359 930

Γ.Γ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ
Γενικός Γραμματέας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ στην Πάτρα : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158, Τ.Κ. 26442, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610-490333, 2610-490334, 2610-490352,
FAX: 2610-490359 ,
Email : gg@apd-depin.gov.gr
Γραμματείς : Ακριβή Ανδριακοπούλου, Αγγελική Πανίτσα

Α.Δ.Π.Δ.Ε. Ι. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158, Πάτρα, 26442
Τηλ. 2610-461433, 2610-461435
Fax : 2610-461434
E-mail : dpp@apd-depin.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 6976518548

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6972708387 katsifar@otenet.gr
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613500
Φαξ: 2613-613532
Email:

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
1. Αλεξόπουλος Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613350 2613-613351
Email:
Κιν: 6973799145
2. Γιώργος Γεωργιόπουλος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), Πύργος, 27100
Τηλ: 26213-60500
Email:
Κιν: 6977294246
3.

Χριστίνα Σταρακά Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Διοικητήριο (Κύπρου 30), Μεσολόγγι, 30200
Τηλ: 26313-61603 26313-61602
Email:
Κιν: 6977701266
Νίκος Υφαντής Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Κιν: 6974060804 Τηλ: 2613-613525 Φαξ: 2613-613529
Email:

4.

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας Χαράλαμπος Αριστειδοπουλος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613516 Φαξ: 2613-613519

5.

Αγγελόπουλος Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613520 Φαξ: 2613-613523
Κιν: 6974447866
Email:
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Πλατανιάς
Κιν: 6974447179
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αντώνης Χαροκόπος
Κιν: 6936577966
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων: Γιάννης Λύτρας
Κιν: 6944724202

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τογιοπούλου Αναστασία Πρόεδρος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613535
Φαξ: 2613-613538
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαράτου Διονυσία, Εκτελεστική Γραμματέας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613530
Φαξ: 2613-613533
Email:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γυφτάκης Νικόλαος Προϊστάμενος
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613118 Φαξ: 2610-490161
Email:
1.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Γυφτάκης Νικόλαος , Προϊστάμενος
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613306 2613-613338 Φαξ: 2610-490162
Email:
2.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τέγας Ιωάννης, Προϊστάμενος
Διοικητήριο (Κύπρου 30), Μεσολόγγι, 30200
Κιν. 6984606354 Τηλ: 26313-61170 Φαξ: 26310-61677
Email:
Συγγούνη Μαρία,
Διοικητήριο (Κύπρου 30), Μεσολόγγι, 30200
Τηλ: 26313-61105 Φαξ: 26310-55025
Email:
3.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος
Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), Πύργος, 27100
Κιν: 6984606355 Τηλ: 26213-60572 Φαξ: 26213-60580
Ρηγόπουλος Παναγιώτης,
Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), Πύργος, 27100
Τηλ: 26213-60365
Τσιπολίτης Αντώνιος,
Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), Πύργος, 27100
Τηλ: 26213-60254
Χριστόπουλος Δημήτριος,
Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), Πύργος, 27100
Τηλ: 26213-60365
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613602 , 2613-613600, Φαξ: 2613-613605
Email:
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Κορκός Αριστοτέλης, Προϊστάμενος
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613164, Φαξ: 2610-429763
Email:
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Φλωράτος Παναγιώτης, Προϊστάμενος
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613122, Φαξ: 2610-429763
Email:
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Γουναρόπουλος Παναγιώτης, Προϊστάμενος
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613121, Φαξ: 2610-429763
Email:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Σπυράκη Ελένη, Προϊσταμένη
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613268, Φαξ: 2610-453294
Email:
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Τζόλας Θεόδωρος, Προϊστάμενος
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613271
Email:
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Σταματελάτος Λυκούργος, Προϊστάμενος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-613610 Φαξ: 2613-613605
Email:
2.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πλώτα Γεωργία, Γενικός Διευθυντής
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Kιν: 6944626448,Τηλ: 2613-613146, Φαξ: 2610-490150
3.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ποταμιάς Χρήστος, Γενικός Διευθυντής
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Κιν: 6946258893 Τηλ: 2613-613216
Email:
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Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Προϊστάμενος
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613201 Φαξ: 2613-613212
Email:

,

,

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Οικονόμου Χαρίκλεια, Προϊσταμένη
Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613211 Φαξ: 2613-613212
Email:
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Βέρρας Σταύρος, Προϊστάμενος
Πανεπιστημίου 171, Πάτρα, 26443
Τηλ: 2610-452716, Φαξ: 2610-452259
Email:
4.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κόλλαρης Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 12, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2610-420762
Email:
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 12, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-620115
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού
Δημητρακόπουλος Σταύρος, Προϊστάμενος
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Τηλ: 2613-613310 Φαξ: 2610-490167
Email:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Μπεσαράτ Φάρες, Προϊστάμενος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 12, Πάτρα, 26441
Τηλ: 2613-620110, Φαξ: 2610-437058
Email:
5.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μέγκας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Πάτρα, 26443
Κιν: 6972274091, Τηλ: 2613-613160, Φαξ: 2610-437058
Email: i.megas@pde.gov.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Παπασταματίου Γεώργιος, Προϊστάμενος
Σταγείρων 23, Πάτρα, 26334
Τηλ: 2613-620450 Φαξ: 2610-344536
Email:
Τηλεφωνικό Κέντρο - 2613-620400, Φαξ: 2613-620456 Πληροφορίες
6.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τσολοδήμος Νίκος , Γενικός Διευθυντής
Κανάρη 44, Πάτρα, 26222
Κιν:6937425868, Τηλ: 2613-620704 Φαξ: 2610-316759
Email:
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Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
Κεφαλληνού Διονυσία, Προϊστάμενος
Κανάρη 44, Πάτρα, 26222
Τηλ: 2613-620772
Email:
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Λάμπος Θεόδωρος, Προϊστάμενος
Κανάρη 44, Πάτρα, 26222
Κιν:6977479948, Τηλ: 2613-620720
Email:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ
Μπεσαράτ Φάρες, Προϊστάμενος
Δημητρίου Υψηλάντου 1 και Ακτή Δυμαίων, Πάτρα, 26222
Κιν. 6945894366, Τηλ: 2610-328035 2613-620235 Φαξ: 2610-329452
Email:
Γονιδάκης Εμμανουήλ,
Δημητρίου Υψηλάντου 1 και Ακτή Δυμαίων, Πάτρα, 26222
Τηλ: 2610-323612
Email:
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ρόδης Αθανάσιος, Προϊστάμενος
Δημητρίου Υψηλάντου 1 και Ακτή Δυμαίων, Πάτρα, 26222
Κιν: 6972075701, Τηλ: 2610-329328, Φαξ: 2610-329452
Email:
Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Ραυτόπουλος Νίκος κιν. 6944731566
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Κορκός Αριστοτέλης, Προϊστάμενος
Κιν: 6939510779 Τηλ: 2613 620151, Φαξ: 2610490157
Email:
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Φλωράτος Παναγιώτης, Προϊστάμενος
Κιν: 6992940427 Τηλ: 2613620154 Φαξ: 2610490157
Email:
Υπεύθυνος Μηχανημάτων ΠΠ
Κλουκινιώτης Ιωάννης Υπεύθυνος Μηχανημάτων
Κιν: 6984606353 Τηλ: 2613620156 Φαξ: 2610490157

17: ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
1.
Κλειστό γήπεδο Ροιτίκων στη Δ.Ενότητα Παραλίας
2.
Κλειστό τμήμα Παμπελοπονησιακού σταδίου στο Κουκούλι
3.
Κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αγ. Αλεξιώτισσας ΚΕΤΧ έναντι πάρκου Δημόπουλου
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
1.
Τοπική κοιν. Χαλανδρίτσας: Δημαρχείο Δήμου Ερυμάνθου, Σχολικό συγκρότημα
Χαλανδρίτσας, Νέο Δημαρχείο Ερυμάνθου, Παλαιό Συγκρότημα Χαλανδρίτσας, Αποθήκες πρώην
Συναιτερισμού Χαλανδρίτσας
2.
Τοπική κοινότητα Σταυροδρομίου: πρώην Δημαρχείο Τριταίας
3.
Τοπική κοινότητα Δροσιάς: κτήριο Συνεταιρισμού
4.
Τοπική κοινότητα Καλεντζίου : κτίριο Συνεταιρισμού , Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ»
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5.
Τοπική κοινότητα Σκιαδά: Σχολικό συγκρότημα
6. Τοπική κοινότητα Σταροχωρίου: Πνευματικό Κέντρο
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
1.
Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.26910 22521
2.
Κλειστό Γυμναστήριο Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ
3.
Κλειστό Γυμναστήριο Ερινεού ΚΑΜΑΡΕΣ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
1.
Κλειστό Γυμναστήριο Κ.Αχαΐας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
1.
Μαθητική Εστία Καλαβρύτων Δ.Ε Καλ/των
2.
Μαθητική Εστία Κλειτορίας Δ.Ε.Κλειτορίας

18.ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τηλ.2610273955 +FAX .2610-277833 τηλ+φαξ
Καρόλου 8 και Αγ.Ανδρέου ΤΚ262 23 ΠΑΤΡΑ

Ορφανός Τομεάρχης 6936854191 www.samarites.gr

e-mail info@samarites.gr Ανδριόπουλος Βασίλειος Διασώστης Εκπαιδευτής 6973495244-43
Φιλοπούλου Ανδριάννα Αρχηγός Σαμαρειτών Πάτρας 6948405275 6973495246
2. Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας «Ωλενός»
Καρπενησίου 24 ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑ Τηλ.2610-279764 (Πέμπτη- Παρασκευή 8.30-10.00)
http.//www.olenos.gr e-mail patrasalpineclub@yahoo.gr Καραβασίλης Βασ. 6932455554
3. Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν.Αχαΐας Τηλ.2610 637033 fax 2610 637750
Καρυάτιδων 1 ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ Θανόπουλος Κ. 6944256697 e-mail sepyna@in.gr Μάλιος 6942792062
4. Ε.Ο.Δ Αχαΐας – Εργ. Κατοικίες Τηλ2610-425638 fax 2610 520202 e-mail eodachaias@gmail.com
www.hrtachaias.gr ΑΦΜ 099783501 Β’ Πατρών
Κρύα Ιτεών ΤΚ 265 00 ΠΑΤΡΑ Βαγγέλης Λαμπρόπουλος 6977955348
Δελδήμος Θεοδόσιος

5.Ε.Ο.Δ. Παρ/μα Αιγιαλείας -Καλαβρύτων (Ανενεργός)
Πρωτόπαππας Ανδρέας 6934979253
Σελινούντος 38 ΤΚ 251 00 ΚΟΥΛΟΥΡΑ
6. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δ.Π/νήσου Απατάγγελος Ιωσήφ. Fax 2610 -222499
ΓΡΑΦ.25ης Μαρτίου 104 ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑ Τ.Θ.12 ΤΚ 260 03 ΠΑΤΡΑ e-mail sz3p@erdyp.gr Πρ.
Κατσαργιώτης Κων 6976511180 υπευθ. ομάδας εκτάκτων αναγκών Νικολόπουλος 6976768854
Αναπληρωτής Απατάγγελος Ι 6972028131
7. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πλατάνου «ο Πήγασος»
Πρ. Μαντάς Διονύσιος 6944883667 Ζαφειρόπουλος Βασίλειος Πρ. 6974464295
Σακελλαρόπουλος Δ.6937965092 Νικολόπουλος Δήμος 2610-277787 6938135059
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ΤΚ 250 14 Πλάτανος Ακράτας

Fax210 4965063

8. Ομάδα Διάσωσης Αιγιαλείας (Ανενεργός)
ΤΚ 251 00 ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ Γιαννίκος 6977952354
9. Σωματείο Εθελοντών «ο Άγιος Βασίλειος» Γεωργακόπουλος Βασίλειος 6979830632
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ. Παπαφλέσσα 15 ΤΚ 265 00 Ανω Οβρυά Έδρα Ανθείας 153 ΤΚ 26500 ΠΑΤΡΑ
10.Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας «ΑΧΑΙΟΣ»
Πορρωβίτσα Ακράτας ΤΘ 1701
ΤΗΛ 6983124815
Πρ.Γκούμας Γεώργιος 6974900350
Λάζαρης Παναγιώτης 6979859060 φαξ 26960 22529
11.Φιλοδασικός-Πολιτιστικός σύλλογος Σαραβαλίου Πατρών «ο Άγιος Νικόλαος»
Τοντορος 6974471333
12. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Εθελοντικών Αεροπορικών και Αεροδιαστημικών
Υπηρεσιών
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 6983507628 Μακρής Απόστολος 6983520856 Καραβίδας Στέφανος
6983516877
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΑΪΟΣ 2015
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών (Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ 423/10-4-2003/τευχ. Β) .
Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.998/79. Με δεδομένο ότι , η πρόκληση δασικών πυρκαγιών
από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η μείωση των αιτιών που οφείλονται σε
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα οποία μέτρα θα καταστήσουν το έργο της καταστολής
περισσότερο αποτελεσματικό.
Το παρόν

Αντιπυρικό σχέδιο δεν υποκαθιστά το αντίστοιχο σχέδιο της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτό

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αντιπυρικού σχεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας θα είναι
κατ’ αρχήν η καταγραφή των υφισταμένων έργων και υποδομών αντιπυρικής προστασίας, η
εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών βάσει στατιστικών στοιχείων, ο καθορισμός χρονικά και
χωρικά

περιοχών υψηλού κινδύνου και τέλος η πρόταση μέτρων και έργων για την

αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συντονισμό και συνεργασία των
εμπλεκομένων φορέων καθώς και των πολιτών μου θα συνδράμουν στην πρόληψη και
καταστολή του φαινομένου.
Το παρόν μνημόνιο ενεργειών αντιμετώπισης συμφορών, αποβλέπει στην προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών και γενικώς όλων των έργων, εγκαταστάσεων,
ιδρυμάτων κ.λ.π. από συμφορές και καταστροφές που οφείλονται σε πλημμύρες από
μικρής ή μεγάλης κλίμακας βροχόπτωσης και ρυθμίζει όλα τα συναφή ζητήματα,
συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση της διατάραξης της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής και στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Αποστολή όλων των εμπλεκομένων στο σχέδιο αυτό είναι η λήψη προληπτικών μέτρων και η
παροχή κάθε είδους βοήθειας για την διάσωση και περίθαλψη των πληγέντων καθώς και η
αποκατάσταση βασικών λειτουργιών της ζωής των πόλεων και της υπαίθρου του νομού.
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για την
ισορροπία και την αναγέννηση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα
αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένα στη φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουν
συνήθως τη δυνατότητα να αναγεννηθούν άμεσα και αποτελεσματικά μετά από αυτή.
Κατά μέσο όρο σε ένα Μεσογειακού τύπου δάσος εμφανίζεται μία πυρκαγιά από φυσικά
αίτια κάθε 100-150 χρόνια. Όμως τα φυσικά αίτια ευθύνονται μόνο για το 5% των
πυρκαγιών που ξεσπούν στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 95% οφείλεται στην ανθρώπινη
δραστηριότητα και έχει σαν συνέπεια τη διατάραξη του φυσικού ρόλου των πυρκαγιών ή
την εξάντληση της φυσικής ικανότητας των οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις της μεταπυρικής αναγέννησης. Το αποτέλεσμα είναι πως οι πυρκαγιές
αποτελούν πλέον την πιο σοβαρή απειλή των Ελληνικών Μεσογειακών δασών.
Α. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα ελληνικά δάση είναι ευάλωτα στις πυρκαγιές -τα
παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, οι ήπιοι χειμώνες (χαρακτηριστικοί του
Μεσογειακού κλίματος), οι δυνατοί άνεμοι, το έντονο ανάγλυφο των δασικών εδαφών και η
εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Όταν σε αυτούς τους παράγοντες προστεθεί και η έντονη
ανθρώπινη δραστηριότητα, η ελλιπής διαχείριση των εύφλεκτων αυτών δασών και η
επικράτηση της αντίληψης ότι η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται με την
δασοπυρόσβεση, αυξάνεται ο αριθμός των πυρκαγιών όπως και οι δασικές εκτάσεις που
αυτές καταστρέφουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τη δεκαετία του ΄90 ο μέσος όρος
των καμένων εκτάσεων προσέγγισε τα 500.000 στρέμματα, ενώ μόνο κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού του 2007 το σύνολο των καμένων εκτάσεων ξεπέρασε τα 2,5 εκ.
στρέμματα.
Β. Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών








Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως η καύση ξερών χόρτων.
Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή το άναμμα φωτιάς στο δάσος.
Η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος.
Η καύση σκουπιδιών και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών.
Κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
Διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
Ατυχήματα (τροχαία, βλάβες γεωργικών μηχανημάτων, κοκ)

Οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πυρκαγιές
τόσο συχνά που οι αντοχές των οικοσυστημάτων εξαντλούνται. Επιπλέον, η αναγέννηση
και η διατήρηση των οικολογικών αξιών των οικοσυστημάτων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη
από τη διάσπαση που προκαλούν οι υποδομές -κυρίως οι δρόμοι και οι οικισμοί.
Παράλληλα, η ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού και η μείωση της μόνιμης
παρουσίας στην ύπαιθρο, η αποδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση και
τις περιοχές γύρω από αυτά και η γενικότερη υποχώρηση του κλάδου της δασοπονίας
έχουν σαν αποτέλεσμα να μην γίνεται διαχείριση του δάσους τοπικά, να χάνονται οι
ντόπιες πρακτικές και να αυξάνεται σημαντικά η βιομάζα, δηλαδή η κάθε είδους βλάστηση
στο δάσος. Έτσι οι πρακτικές πρόληψης μειώνονται, η σφοδρότητα των πυρκαγιών
αυξάνει και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.
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Γ. Χαρακτηριστικά δασικών πυρκαγιών
Πέρα από τους παραπάνω τύπους των δασικών πυρκαγιών, μία σειρά από άλλα
χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την ένταση και τη σφοδρότητα των δασικών πυρκαγιών
και συνεπώς τις επιπτώσεις τους. Αυτά περιλαμβάνουν το είδος της βλάστησης που
καίγεται, την ένταση των ανέμων, το είδος και την κλίση του εδάφους, την ταχύτητα της
πυρκαγιάς, κοκ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να διαμορφώσουν τον
ακριβή χαρακτήρα κάθε πυρκαγιάς, και συνεπώς καθορίζουν και τις επιπτώσεις που αυτή
έχει. Σημαντικά ως προς τις επιπτώσεις είναι επίσης είναι τα διάφορα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά της κάθε πυρκαγιάς (έκταση, τοποθεσία), αλλά και η χρονική της
σύμπτωση.
Δ. Οι κυριότερες επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών










Καταστροφή της βλάστησης. Τα περισσότερα δασικά είδη που απαντώνται σε χαμηλά
υψόμετρα της χώρας μας (πχ πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και
μπορούν να ανακάμψουν άμεσα με δεδομένο πάντα ότι δεν έχουν καεί επανειλημμένα
στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλές φορές μάλιστα, τα είδη αυτά μπορεί και να
ωφελούνται από την ανανέωση που προκύπτει μετά από μία πυρκαγιά. Αντιθέτως τα
περισσότερα είδη των μεγάλων υψομέτρων (πχ έλατα) δεν μπορούν να ανακάμψουν
με φυσικό τρόπο μετά από μία πυρκαγιά, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως
ωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο.
Διάβρωση του εδάφους. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μία πυρκαγιά,
μεταξύ άλλων παραγόντων, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή
του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης το αφήνει απόλυτα
εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα και μειώνει τη δυνατότητα απορρόφησης του
νερού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να
απομακρύνονται από τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό.
Ανάλογα με την κλήση του εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε
σταδιακή απώλεια της εδαφικής κάλυψης –με συνέπειες για τις δυνατότητες
αναγέννησης της βλάστησης-, ενώ η μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης νερού
μπορεί να συμβάλει σε φαινόμενα πλημμυρών.
Επιπτώσεις στην πανίδα. Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα
είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό επίπεδο. Σε
γενικές γραμμές τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά έχουν τη
δυνατότητα να διαφύγουν από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά είδη ερπετών
προφυλάσσονται από αυτήν καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια. Αντίθετα τα
μικρότερα θηλαστικά, τα αρθρόποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και μικρών
δασόβιων πουλιών δεν προλαβαίνουν συνήθως να διαφύγουν. Αντίστοιχα, οι
επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη βλάστηση ωφελούν μεγάλο αριθμό ειδών που
προτιμούν τους ανοικτούς χώρους ή βόσκουν ενώ θίγουν τα καθαρά δασόβια είδη
πουλιών και μικρών θηλαστικών. Οι επιπτώσεις μπορεί είναι σημαντικότερες εάν η
πυρκαγιά εκδηλωθεί την εποχή της αναπαραγωγής, εάν η έκτασή της είναι τόσο
μεγάλη που να καλύπτει μεγάλο μέρος της εξάπλωσης ενός είδους ή εάν η διάσπαση
του βιοτόπου από υποδομές είναι τέτοια που να εμποδίζει τη διαφυγή των ζώων και
μετέπειτα τον επανεποικισμό.
Αλλαγή του κλίματος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πυρκαγιές μπορεί να
επιβαρύνουν προσωρινά τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η καταστροφή της βλάστησης
επηρεάζει το μικροκλίμα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνει τις ευεργετικές
ψυκτικές επιδράσεις των δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση του
εδάφους.
Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Παρότι η παραγωγή μίας περιοχής θίγεται
συνολικά από την πυρκαγιά, οι επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στη
γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς αλλά και
αυτές οι οποίες αλληλεπιδρούν άμεσα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά.
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Ε. Αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Για να εξαλειφθούν οι καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στο φυσικό
περιβάλλον και την κοινωνία χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, να τονωθεί
και να αναδιαρθρωθεί η δασική διαχείριση, να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός
συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, η
κινητοποίηση και οργάνωση των πολιτών και των οργανώσεών τους, και να αναδειχθεί
σε προτεραιότητα η έγκαιρη, στοχευμένη και επιστημονικά ορθή επέμβαση σαν
επιχειρησιακή προτεραιότητα.

.
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Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιο για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση
σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και συντονισμού υπηρεσιών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων,
διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων, βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως, τηρεί
πλήρη στοιχεία προσωπικού και μέσων, που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών.
- Καταρτίζει κατάλογο αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτικού τομέα.
- Σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες προβαίνει σε μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικού τομέα

εφόσον δεν επαρκούν της Π.Ε.

Αιτωλ/νίας με εντολή

Αντιπεριφερειάρχη.
- Συγκαλεί το Σ.Ο.Π.Π όταν απαιτηθεί μετά από εντολή Αντιπεριφερειάρχη.
- Ενημερώνει τον Αντιπεριφερειάρχη, την Περιφέρεια και το Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας της Γ.Γ.Π.Π. και συνεργάζεται με οποιαδήποτε Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας για την επικρατούσα κατάσταση.
- Συντονίζει το έργο των εθελοντικών οργανώσεων εφ’ όσον κληθούν και το έργο
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ





Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία
(τηλέφωνα, κινητά, διευθύνσεις κλπ).
Τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με πλήρη στοιχεία εργολάβων χειριστών και
μηχανημάτων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Διαβιβάζει τις προηγούμενες καταστάσεις στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Μεριμνά και εισηγείται
για την
συγκρότηση συνεργείων καταγραφής
ή
αποκατάστασης ζημιών στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας.
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Μεριμνά για την συγκρότηση καταυλισμών προσωρινής
στέγασης των
πληγέντων.
Συμμετέχει δια των τεχνικών της Υπηρεσίας
στην συγκρότηση των
προβλεπόμενων επιτροπών.
Επιθεωρεί και αναφέρει τυχόν προβλήματα ή ζημιές επί των έργων των
ΤΟΕΒ του νομού.
Συμμετέχει δια του Δ/ντου ή εκπροσώπου του στο Κέντρο Επιχειρήσεων της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Συνεργάζεται άμεσα με το Τμήμα πολιτικής Προστασίας, διαθέτει τα οχήματα
και μηχανήματα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και προβαίνει σε μίσθωση εφ’ όσον
απαιτείται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ







Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία
(τηλεφώνα κινητά, διευθύνσεις κλπ)
Συγκροτεί κλιμάκια ή επιτροπές γεωτεχνικών για την καταγραφή και εκτίμηση
ζημιών.
Συγκροτεί επιτροπές και διενεργεί αυτοψίες με τους κτηνιάτρους σε απώλειες
του ζωικού κεφαλαίου
Μεριμνά και συνδράμει
την
προώθηση
ζωοτροφών σε πληγέντες
κτηνοτρόφους.
Τηρεί καταστάσεις μετεωρολογικών σταθμών και πλήρη στοιχεία των
παρατηρητών.
Ενημερώνει άμεσα με έκθεσή της το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ







Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία
(τηλεφώνα , κινητά, διευθύνσεις κλπ).
Διαθέτει προσωπικό για την οργάνωση βαρδιών, γραμματειακή υποστήριξη και
οτιδήποτε απαιτηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμύρες στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Μεριμνά για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων για μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικού τομέα, προμήθεια αναγκαίων υλικών και κάλυψη δαπανών για
δράσεις Πολιτικής Προστασίας, τόσο στο στάδιο λήψης προληπτικών μέτρων,
όσο και στην αποκατάσταση.
Μεριμνά για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων για τυχόν αποζημιώσεις
εκτός έδρας και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που ασχολήθηκε
στην Πολιτική Προστασία .

5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ




Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία
(τηλεφώνα ,κινητά, διευθύνσεις κλπ).
Μεριμνά για την οργάνωση διανομής τροφίμων προς κάλυψη των άμεσων
αναγκών των πληγέντων.
Μεριμνά για τον ορισμό υπαλλήλων του τμήματος εμπορίου που θα είναι
υπεύθυνος μαζί με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών για τις διανομές τροφίμων.
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Μεριμνά για την μεταφορά των τροφίμων στους τόπους διανομής και τον
καθορισμό του ωραρίου εργασίας της διανομής.
Μεριμνά για την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για την
μη λειτουργία σχολικών μονάδων των πληττομένων περιοχών, ύστερα από
εισήγηση των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας
και
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.




6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Τηρεί

καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας

με πλήρη

στοιχεία (τηλεφώνα ,κινητά, διευθύνσεις κλπ).


Μεριμνά για την αποκατάσταση των αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών των πληττομένων περιοχών και διαθέτει μεταφορικά
μέσα ιδιωτικού τομέα προς μίσθωση

ή επίταξη που αιτούνται οι

εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας
(τηλεφώνα κινητά, διευθύνσεις κλπ).

με πλήρη

στοιχεία

α) Για την σχεδίαση
Τηρεί καταστάσεις ,τις οποίες κοινοποιεί στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, ανθρώπινου και
υλικού δυναμικού του Νομού αρμοδιότητάς της, για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα όπως:













Καταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Καταστάσεις Κέντρων Υγείας
Καταστάσεις Κλινικών που τυχόν θα λειτουργήσουν στο μέλλον στον Νομό
Καταστάσεις Αγροτικών Ιατρείων.
Καταστάσεις Φαρμακείων.
Καταστάσεις φορείων που διαθέτει
Καταστάσεις Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού που διαθέτει.
Καταστάσεις Ιατρών.
Καταστάσεις Νοσοκόμων.
Καταστάσεις Νοσηλευτών.
Φροντίζει για την ύπαρξη αποθεμάτων φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.
Συγκροτεί Υγειονομικό κλιμάκιο απαραίτητο για την σύνθεση του συνεργείου
αποκατάστασης ζημιών.
Συγκροτεί συνεργεία:
 Διάθεσης σκηνικού και λοιπού υλικού σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
 Κινητά συνεργεία γιατρών και νοσοκόμων
 Δειγματοληψίας νερού
 Απολυμάνσεων
 Εμβολιασμών
Προβλέπει εφεδρικές πηγές ενέργειας Η/Γ και δεξαμενών νερού για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
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Προβλέπει την ενδεχόμενη εκκένωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και τους χώρους
μεταφοράς των ασθενών σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου σκηνικού και λοιπού υλικού για την παροχή
προσωρινής περίθαλψης σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων, που θα προβούν στην απογραφή των αναγκών των
πυρόπληκτων.

β) Για την αντιμετώπιση καταστροφών
 Μετέχει με τον Διευθυντή της στο Σ.Ο.Π.Π.
 Κινητοποιεί και θέτει σε λειτουργία 24ωρης βάσης όλο το προσωπικό της όταν
ειδοποιηθεί.
 Μεριμνά για την αποστολή σκηνικού υλικού σε πυρόπληκτες περιοχές του Νομού σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ.
 Μεριμνά για τη σωστή διανομή του σκηνικού υλικού αρχίζοντας από αυτούς που έχουν
τη μεγαλύτερη ανάγκη σε συνεργασία με τους ΟΤΑ..
 Μεριμνά αν απαιτείται, για την ανάπτυξη σκηνών μέσα στις αυλές και στους χώρους
των Ιδρυμάτων ή για να μεταφέρει τροφίμους σε ασφαλή οικήματα και χώρους σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ..
 Μεριμνά για την εγκατάσταση στο Διοικητήριο Κλιμακίου Πρόνοιας με 24ωρη βάρδια
που θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην Πρόνοια σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ..
 Μεριμνά για την επιδότηση των πυροπλήκτων, για την κάλυψη των αναγκών
προσωρινής στέγασης σε συνεργασία με τους ΟΤΑ..
 Μεριμνά για τη μεταφορά και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων ή διαφόρων
λειτουργιών σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους που δεν έχουν υποστεί βλάβη σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ.
 Μεριμνά για την προσωρινή και ημιμόνιμη στέγαση των πυρόπληκτων. Ενεργεί
περαιτέρω βάσει των εντολών και οδηγιών του Σ.Ο.Π.Π.
 Μεριμνά για την εισαγωγή και τακτοποίηση στα Νοσοκομεία (αν απαιτείται και σε
Νοσοκομεία άλλων Νομών), των αρρώστων ή τραυματισμένων σε συνεργασία με τον
Διοικητή του Νοσοκομείου.
 Μεριμνά για την εγκατάσταση σκηνών σε ελεύθερους χώρους, κοντά στα Νοσοκομεία
για την ανάπτυξη κρεβατιών και την εξυπηρέτηση όλων των αρρώστων ή
τραυματισμένων σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
 Μεριμνά για την ύπαρξη διαθέσιμων εφεδρικών κρεβατιών για κάθε ενδεχόμενο.
 Μεριμνά για τη σωστή αξιοποίηση των ιατρικών κλιμακίων του Νομού και τη
συμπλήρωση ελλειμματικών ειδικοτήτων γιατρών, για τη κάλυψη των αναγκών.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων απολυμαντών που θα περιέρχονται
καθημερινά τους καταυλισμούς των πυρόπληκτων και θα φροντίζουν για την
καθαριότητα και την απολύμανση των κοινοχρήστων χώρων.
 Μεριμνά για τις απολυμάνσεις δεξαμενών νερού των καταυλισμών των πυρόπληκτων.
 Μεριμνά για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε δίκτυα ύδρευσης των
πυρόπληκτων περιοχών.
 Μεριμνά για να γίνουν οι επιβαλλόμενοι εμβολιασμοί σε κατοίκους πυρόπληκτων
κυρίως περιοχών.

 Μεριμνά για την εγκατάσταση στη Νομαρχία Κλιμακίου Υγιεινής, με 24ωρη
βάρδια, που θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην
Υγεία.
 Ενεργεί περαιτέρω βάσει των εντολών και οδηγιών του Σ.Ο.Π.Π.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
α) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Τροχαίας – Λοιπές Υπηρεσίες Α/Δ)

 Ενημερώνει τα Α.Τ. να προβούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των
πυρ/κών οχημάτων και παράλληλα εφόσον υφίσταται ανάγκη να εκτραπεί η ροή των
υπόλοιπων οχημάτων μέσων άλλων οδών για την αποφυγή του εγκλωβισμού τους.
 Ενημερώνει δυνάμεις (Α.Τ.– Ο.Π.Κ.Ε.) να λάβουν μέτρα τάξης

για την για την

απαγόρευση ή τον περιορισμό της κίνησης σε σύμπλεγμα δασών και να παρέχει
οποιαδήποτε συνδρομή όπου και όταν απαιτηθεί.
 Οι Υπηρεσίες της συνδράμουν στην εκκένωση των περιοχών όταν αποφασισθεί το μέτρο
αυτό.

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 Έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας της σύνταξης των προγραμμάτων
έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις
που υπάγονται σε αυτές. (Ν. 2503/1997).
 Θέτει το προσωπικό της υπηρεσίας της σε πλήρη ετοιμότητα.
 Ενημερώνει άμεσα το Δ/ντή Δασών Ν. Αιτωλ/νίας, καθώς και τον αντίστοιχο
Δασάρχη με το προσωπικό που βρίσκεται σε επιφυλακή για την άμεση
συμμετοχή τους στην πυρκαγιά.
 Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους
Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται κατόπιν γραπτής ενημέρωσής
τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. που είχαν και
την ευθύνη κατάσβεσής τους.
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3) ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 Προβαίνουν σε έλεγχο όλων των υδροστομίων ανά Τ.Δ. σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 Παρουσιάζουν πρόταση εκτέλεσης έργων εντός δασικής και αγροτικής
έκτασης, διάνοιξη νέων και συντήρηση παλαιών αντιπυρικών ζωνών.
 Συντελούν στην κοπή δέντρων που εμποδίζουν τη διάβαση των
πυροσβεστικών οχημάτων που εφάπτονται στους αγροτικούς δρόμους και
ανήκουν σε ιδιώτες.
 Είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό οικοπέδων και ιδιωτικών δασών και της
απομάκρυνσης υπότροφης βλάστησης.
 Παρακολουθούν και ενημερώνουν τους κατοίκους από τον ημερήσιο χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
 Απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε
δασικές περιοχές σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.
 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών προβαίνουν στην σύσταση
εθελοντικών ομάδων ανά Τ.Δ. (κάθε πρόεδρος Τ.Δ. να αναρτήσει στον
πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Δ. ονομαστική κατάσταση ατόμων, που θα
είναι έτοιμα σε περίπτωση πυρκαγιάς να κατευθύνουν τις δυνάμεις της
Πυροσβεστικής στις εστίες της φωτιάς και να προσφέρουν κάθε δυνατή
βοήθεια).
 Οι δημότες κάθε Τ.Δ. να γνωρίζουν τον τόπο συγκέντρωσής

τους σε

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τους
Ο.Τ.Α.

νοείται ότι

επιβάλλεται να

ληφθούν

και στους

χώρους

μεταμόρφωσης απορριμμάτων που λειτουργούν με ευθύνη των Ο.Τ.Α.
4) ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ενημερώνεται για υδροληψία πυρ/κών Α/Φ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και λαμβάνει
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή υδροληψία.
5) 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ
Θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό και μέσα που διαθέτει για άμεση συνδρομή
όταν απαιτηθεί.
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6) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 Ειδοποιεί τη Διεύθυνση, γίνεται γενική κλήση εθελοντών και ξεκινάει η ομάδα
ετοιμότητας για το περιστατικό, με διασωστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

 Σε συνεργασία με τον επικεφαλής των πυρ/κών δυνάμεων, σε περίπτωση που
αποφασισθεί, βοηθά στην εκκένωση των απειλούμενων κατοικιών, ιδιαίτερα τα
άτομα που είναι ανίκανα να κινηθούν μόνα τους και παιδιά.

Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές
πυρκαγιές μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση
του έργου των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Ο.Τ.Α. και στο νομό Αιτωλ/νίας
δραστηριοποιούνται οι εξής :
 ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Μεσολογγίου , 2631026552 – 6973241601
 Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Ι.Π. Μεσολογγίου , 6936507037
 Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θέρμου Τριχωνίδας , 6977914957
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Τμήμα Μεσολογγίου : 2631022835
Τμήμα Αγρινίου : 2641033853
Τμήμα Ναυπάκτου : 2634025741

7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. Νοσοκομείο Μεσολογγίου : 26313-60100
2. Νοσοκομείο Αγρινίου : 26410-57333
3. Κ.Υ. Ναυπάκτου :26340-23690
4. Κ.Υ. Αιτωλικού :26320-22222
5. Κ.Υ. Αμφιλοχίας : 26420-23444
6. Κ.Υ. Βόνιτσας : 26430-22222
7. Κ.Υ. Άνω Χώρας : 26340-41344
8. Κ.Υ. Αστακού : 26463-60400
9. Κ.Υ. Χαλκιόπουλου : 26470-22380
10. Κ.Υ. Κατούνας : 26460-31236
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11. Κ.Υ. Θέρμου : 26440-22951

 Παρέχουν ιατρική βοήθεια – οργάνωση κλιμακίων από γιατρούς και
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ασθενοφόρα οχήματα όταν αυτό
ζητηθεί, ύστερα από συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας.
8) Δ.Ε.Η
 Εκτελεί προγράμματα που αφορούν προληπτικό κλάδεμα

δένδρων σε

περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης, καθώς και
ότι είναι αναγκαίο για την πρόληψη των πυρκαγιών. Οι εργασίες αυτές
απαιτούν τη συνεργασία της ΔΕΗ με τις κατά τόπους

Περιφερειακές

Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Ο.Τ.Α.
 Μεταβαίνει αμέσως με συνεργείο στον τόπο που εκδηλώνεται η πυρκαγιά
για έλεγχο του δικτύου και σε συνεργασία με επικεφαλής των πυρ/κών
δυνάμεων προβαίνει στην διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος όπου απαιτείται.
9) Ο.Τ.Ε.
 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κάνει ενέργειες για την αποκατάσταση
των τηλεπικοινωνιών.
10) Ε.Μ.Υ
 Αρμόδιος φορέας για την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου είναι η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) που έχει ως στόχο να υποδείξει
στους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τις
περιοχές με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης
πυρκαγιάς.
 Εκδίδει καθημερινά δελτία πρόγνωσης

κινδύνου πυρκαγιάς

τα οποία

προσδιορίζουν την κατηγορία κινδύνου : χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ
υψηλή και κατάσταση συναγερμού, βαθμολογημένες από το 1 έως το 5.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ

1

ΜΕΣΗ

2

ΥΨΗΛΗ

3

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

5
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2641028107

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

2632055094

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

--------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Η παραγωγική λειτουργία του εν λόγω έργου θα είναι χρήσιμο στον συντονισμό όλων των
φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και διαχείριση επικίνδυνων φαινομένων.
•
•
•
•
•

Καταχώρηση Νέων και Ανακοινώσεων για τους Πολίτες
Καταχώρηση Δελτίων Τύπου για το Κοινό
Διαχείριση Καταγγελιών Πολιτών
Καταχώρηση αρχείων για Γνωσιακή Βάση (Βιβλιοθήκη)
Έγκριση Σημείων Ενδιαφέροντος που έχουν προσθέσει οι Πολίτες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ



Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο αρθ. 1 του Ν3511/2006, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος που ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη .



Οι Αντιπεριφερειάρχες έχουν την ευθύνη συντονισμού εντός των διοικητικών τους
ορίων, για την διάθεση των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές.



Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος.



Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα
του Ε.Κ.Α.Β.).



Όταν αποφασιστεί από τον Γ.Γ.Π.Π ή τον Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Π.Υ.
και σύμφωνης γνώμης Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου η εκκένωση περιοχών που
υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστούν από τις πυρκαγιές ή κινδυνεύει η οικιστική της
περιοχή, η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει και υποστηρίζει το έργο σε συνεργασία με
την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας και το Σ.Ο.Π.Π.
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Σε αυτήν εδώ την ενότητα θα πρέπει να καθορίσουμε αναλυτικά την ευθύνη της
μεταφοράς ατόμων είτε σε μεμονωμένη βάση από πολίτες, αστυνομικές δυνάμεις, ή
της ομαδικής μεταφοράς από το ΚΤΕΛ και άλλα μέσα.


Τα μηνύματα ανάγκης διάσωσης ή ανάγκης
εμπλεκόμενος

(Πυροσβεστική,

Αστυνομία,

διοχετεύονται στην Πυροσβεστική

μεταφοράς τα λαμβάνει ο κάθε
Πολιτική

Προστασία,

Δήμοι)

και

η οποία μεριμνεί για την μεταφορά τους σε

συγκεκριμένα σημεία των Δήμων σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την
αστυνομία.


Σε περιπτώσεις ομαδικής μεταφοράς ενημερώνεται το ΚΤΕΛ και καθορίζουμε τον
χώρο που παραλαμβάνει τα άτομα και το μέρος που τα παραδίδει.

Α. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ-ΚΑΜΠΙΓΚ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.

1) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
1. Άγιος Παντελεήμων – Αντίρριο Δ. Ναυπ/κτίας – Ι.Μ. Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου – 2634027207
2. Ρίζα Δ. Ναυπ/κτίας – Ι.Μ. Αιτωλ/νίας – 26340-31318
3. ‘’Κωσταιίκα΄΄ Κ.Βασιλικής Δ. Ναυπ/κτίας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρως Ναυπάκτου –
2634-022324
4. Αγίου Βλασίου Δ. Αγρινίου – Χριστιανική Ένωση Αγρινίου -26410-81230 ,81010 , 81766
5. Μπούκα Δημου Αμφιλοχίας – 26420-51377

2) ΚΑΜΠΙΓΚ
1. «Dounis Beach» – Αντίρριο Ναυπακτίας – 26340-31665
2. «Αλυζία» - Μύτικας Ξηρομέρου -26460-81454
3. «Τσίνας Ευθύμιος» Μύτικας Ξηρομέρου – 26460-81496

3) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
Τοποθεσία - Ονομασία - Τηλέφωνο
1. Ι.Μονή Βαρνάκοβας στην Δ.Ε.Ευπαλίου Δ.Δωρίδας Ν. Φωκίδας 2634-051030
2. -//-

Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε.Ευπαλίου
Δ. Δωρίδας Ν. Φωκίδας 2634-044381

3. -//-

Νεκταρίου Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε.Ευπαλίου Δ. Δωρίδας Ν. Φωκίδας 2634-044391

4. -//-

Ρέθα Αμφιλοχίας 2642-051800
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5. -//-

Λιγοβιτσίου δυτικά της λίμνης Οζερού 2646-093300

6. -//-

Αγίας Αγάθης 7ον χιλ. από Σταμνά Αιτωλικού.

7. -//-

Αγίας Ελεούσας-στενά Κλεισούρας 2632-022386

8. -//-

Αγίου Δημητρίου – Δρυμός Βόνιτσας 2643-091230

9. -//-

Αγίου Ιωάννου –Ανάληψη Τριχωνίδος 2644-031200

10. -//-

Αγίου Συμεώνος Μεσολογγίου 2631-022515

11. -//-

Εισοδίων Θεοτόκου- Μυρτιά Τριχωνίδος 2644-051497

12. -//-

Παναγίας Συγγενά-Φλωριάδα Βάλτου

13. -//-

Παντοκράτορος -Αγγελόκαστρο 2641-093220

14. -//-

Αγίου Γεωργίου – Αστακός 2646-041396

15. -//-

Αγίου Κοσμά Αιτωλού Θέρμο 2644-024050

16. -//-

Βλοχού - Τριχωνίδος 2641-025199

17. -//-

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Τ.Κ. Σκάλας Δ.
Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας 2634-022324

18. -//-

Ι.Μ. Παναγίας Αμπελακιώτισσας, Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας
Δ.Ε. Αποδοτίας Δ. Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας 2634-041207

19. -//-

Γενεσίου της Θεοτόκου Ρόμβου Ακαρνανία –Βόνιτσα 2643-022814

20. -//-

Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς Γαβαλού Μακρυνείας 2635041244

21. -//-

Αγ. Ιωάννη Προδρόμου – Τ.Κ. Βομβοκούς Δ. Ναυπακτίας 2634-027401

22. -//-

Παναγίας Γοργουπηκόου- Δένδρο Ναυπάκτου 2634-027688

23. -//-

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παραβόλας 26410-

3) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Αρχαίο κέντρο Αιτωλών Δήμου Θέρμου
2. Θύρειον Ξηρομέρου
3. Καλυδώνα Μεσολογγίου
4. Μακύνεια Αντιρρίου Δ. Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας
5. Στράτος Αγρινίου
6. Βουκάτιο Δήμος Θεστιέων
7. Μολύκρειο Ναυπάκτου Δ. Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας
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8. Οινιάδες Κατοχής
9. Άκτιο Βονίτσης
10. Λιμναία Αμφιλοχίας
11. Καστέλι Αστακού
12. Πλευρώνα Μεσολογγίου
13. Θέρμες Άγιος Θωμάς Μεσολογγίου
14. Αρχαιολογικός Χώρος Βελβίνας Δ. Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας
15. Αρχαιολογικός Χώρος Ι.Μ Βαρνάκοβας Δ.Ε.Ευπαλίου, Δ. Δωρίδας, Ν. Φωκίδας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

1. Τ.Κ Άνω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας
2. Άγιος Βλάσιος Τριχωνίδας
3. Μακρυνεία (Όρος Αράκυνθος)
4. Δρυμώνας Τριχωνίδας
5. Ανάληψη Τριχωνίδας
6. Ι. Μονή Βαρνάκοβας, Δ.Ε. Ευπαλίου, Δ. Δωρίδας, Ν. Φωκίδας

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Από τις αρχές της περσινής αντιπυρικής περιόδου προβήκαμε σε διάνοιξη αντιπυρικών
ζωνών και δασικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου (Αρακύνθος) , στο Δήμο
Ναυπακτίας (Χάλκεια)καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ξηρομέρου, Αγρινίου και Θέρμου

ΔΙΚΤΥΟΝΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε.Η.
Κατά μήκος του δικτύου της Δ.Ε.Η στο νομό Αιτωλ/νίας και κάτω από αυτό η
βλάστηση (τύπος) είναι φυλλοβόλοι δρύς στα υψηλότερα σημεία και θάμνοι μερικώς
δασοσκεπείς στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου.
Από συνεργεία της Δ.Ε.Η , καθ’ όλο το μήκος του δικτύου γίνεται κατά εύλογα
διαστήματα κοπή των δένδρων ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος πυρκαγιάς από την
πρόσκρουση των κλαδιών στα ηλεκτροφόρα καλώδια των γραμμών.
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ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .
Δεν υφίσταται.

ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ.
Υπάρχει ένα (1) πεδίο βολής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Μεσολογγίου στην
θέση Αγριλιά εκτάσεως 890,958 στρεμμάτων.

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ-ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ.

1) Περιοχή ευθύνης Π.Υ Μεσολογγίου
α) Δήμος Μεσολογγίου - Θέση Ολλανδών πλησίον λιμνοθάλασσας Κλείσοβας
Μεσολογγίου (έχει γίνει επιχωμάτωση και δεν λειτουργεί πλέον).
β) Δ.Κ. Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου:
i Θέση Άγιος Ηλίας Τ.Δ Σταμνάς (έχει γίνει επιχωμάτωση και δεν λειτουργεί πλέον ).
ii Δ.Κ. Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου - Θέση Αστροβίτσα (έχει γίνει επιχωμάτωση και δεν
λειτουργεί πλέον ).
γ) i

Τ.Δ. Κατοχής Δήμου Μεσολογίου - Θέση Μεσολίβαδο (έχει γίνει επιχωμάτωση και

δεν λειτουργεί πλέον ).
ii Δ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Μεσολογγίου - Θέση Αμάκ (έχει γίνει επιχωμάτωση και
δεν λειτουργεί πλέον ).
δ) Δήμος Ξηρομέρου:
i Θέση Πλατυγιάλι Δ.Κ. Αστακού (Λειτουργεί ).
ii Θέση Ντζαμάρα Τ.Δ. Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου (έχει γίνει επιχωμάτωση
και δεν λειτουργεί πλέον ).
ε) Δ.K. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας- Θέση κοίτη ποταμού Ευήνου (έχει γίνει
επιχωμάτωση και δεν λειτουργεί πλέον ).
2) Περιοχή ευθύνης Π.Υ. Ναυπάκτου
α) Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου Αιτωλ/νίας-Τoπ. Κοιν. Βλαχομάνδρας (έχει γίνει
Χ.ΥΤ.Α).
β) Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας Αιτωλ/νίας -περιοχή προφήτης Ηλίας Τoπ. Κοιν. Άνω
Χώρας.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
γ Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος Φωκίδας - περιοχή νησί Τροιζόνια
δ) Δημοτική Ενότητα Πλατάνου Αιτωλ/νίας - θέσεις Ξηροβούνι Τoπ. Κοιν. Πλατάνου &
Περδίκι – Αλώνι Τoπ. Κοιν. Καστανιάς

3) Περιοχή ευθύνης Π.Υ Αγρινίου
α) Δήμος Αγρινίου Δ.Ε. Νεάπολης, Ποταμός Αχελώος
β) Δ.Ε. Παραβόλας πλησίον λίμνης Τριχωνίδας
γ) Δ.Ε. Αρακύνθου στη Θέση πόρτες πλησίον λίμνης Τριχωνίδας
δ) Δ.Ε. Αρακύνθου στη Θέση Αύλακας –Δ.Δ. Ζευγαρακίου
ε) Δ.Ε. Θεστιέων θέση Ερμίτσα
η) Δ.Ε. Μακρυνείας i Θέση Μεσάριστα Δήμου Αγρινίου
ii Θέση Κάτω Μακρινού Δήμου Αγρινίου
στ) Δήμος Θέρμου : i Θέση Μέγας Λάκκος Δ.Κ. Θέρμου, Δήμου Θέρμου
ii Σε Δασική έκταση του Τ..Κ. Νεροχωρίου
iii Σε Δασική έκταση του Τ.Κ. Δρυμώνα
iv Σε Αγροτοδασική έκταση Τ.Κ. Πετροχωρίου
v Σε Δασική έκταση του Τ.Κ. Αετόπετρας
vi Σε Δασική έκταση του Τ.Κ. Αγίας Σοφίας

4) Περιοχής ευθύνης Π.Υ Αμφιλοχίας
α) Δήμος Αμφιλοχίας : i Θέση Πλατώ (εκτός λειτουργίας)
ii Θέση Καλύβια Παλαιού Λουτρού (εκτός λειτουργίας)
iii Θέση Ρισόρια Εμπεσσού
β) Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας Θέση Σουλιώτη Ξηρομέρου .
γ) Δήμος Ξηρομέρου Θέση Μουρκάκι.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε κοινόχρηστο χώρο ή
χώρο διάθεσης απορριμμάτων (ελεγχόμενο ή μη) , οι Δήμαρχοι οφείλουν να λάβουν
όλα τα κατασταλτικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3463/2006 , αρθ. 75
παρ. β4) .
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Περιοχές αυθαίρετης δόμησης υπάρχουν στο Νησί Τουρλίδας Μεσολογγίου και στην
περιοχή Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου .

ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
Δεν έχουν καθοριστεί χώροι συγκέντρωσης . Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο
σύνταξης μνημονίων από τους Δήμους του νομού Αιτωλ/νίας . Ενδεικτικά σας
αναφέρουμε :
Στην πόλη του Μεσολογγίου και στις μεγάλες πόλεις του νομού υπάρχουν πολλοί
ανοιχτοί χώροι από όλες τις πλευρές των πόλεων , με υποδομές ,για την ασφαλή
συγκέντρωση πληθυσμού ,όπως το πάρκο «Καλά Καθούμενα» , το πάρκο στα
ανατολικά Αλίπεδα , το πάρκο Αγρινίου , το Παπαστράτειο Μέγαρο , ο χώρος
μπροστά από τον κήπο των Ηρώων κ.λ.π. , στις Δημοτικές Ενότητες υπάρχουν οι
πλατειές και περιμετρικά των πόλεων και χωριών το γήπεδα ποδοσφαίρου
Για την ασφαλή διαβίωση των πληγέντων , εκτός των υπαρχόντων ξενοδοχειακών
μονάδων , υπάρχουν και οι εξής χώροι : Νοσοκομείο Μεσολογγίου και Αγρινίου ,
Κέντρα Υγείας , Αγροτικά Ιατρεία , Γηροκομείο Μεσολογγίου και Αγρινίου , ίδρυμα
«Παναγία Ελεούσα» στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο , Δημοτικό Γήπεδο Μεσολογγίου ,
Αγρινίου κ.λ.π. πόλεων και κλειστά γυμναστήρια αυτών .
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ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΜΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

ALEXANDER HOTEL
http://www.alexanderhotel.gr/

Α

ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΓΛΗΝΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟ

30100

26410-4453, 58661

26410-58662
alexagr@hol.gr

ΕΣΠΕΡΙΑ

Β

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31

301 00

2641023033/4

26410-44641

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
http://www.galaxiashotel.gr/

Β

Γ. ΚΑΖΑΤΖΗ 19

301 00

2641023551/3

26410-23553
galaxyho @otenet.gr

ΣΟΥΜΕΛΗΣ

B

3 ΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

301 00

2641023473

26410-22380

ACROPOLE

Γ

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 1

301 00

2641022231

LETO

Γ

ΠΛΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7

301 00

2641023043

TOYRIST

Γ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51

301 00

2641026665

Η ΣΕΛΗΝΗ

Δ

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4

301 00

2641022798

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Δ

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6

301 00

2641022738

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Δ

ΑΙΤΩΛΙΚΟ

304 00

2632022248

ΑΜΒΡΑΚΙΑ

Γ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

305 00

2642022845

26420-23270

MISTRAL

Γ

ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ 37

305 00

2642022287

26420-22255

OSCAR

Γ

Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 6

305 00

2642022155

26420-22867

ΕΛΕΝΑ

Δ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

305 00

2642022509

ΖΕΦΥΡΟΣ

Δ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

305 00

2642022227

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Γ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

300 20

2634031450

HOTELL VONITSA

Γ

ΒΟΝΙΤΣΑ

2643022594
2643022565 2643022595

ΒΟΝΙΤΣΑ

2643022394
2643022563

26430-22564

300 23

2634026438
6936698104

info@althaiahotel.gr

300 23

2634041633
6972081060

26340-41100
info@dryadesxenonas.gr

300 23

2634053000
6945510000

26340-53030
info@hotel-elatou.gr

300 23

2634041111

26340-41112
xenioskh@otenet.gr

26410-26667

ΒΟΝΙΤΣΑ
HOTEL BEL MARE

ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΘΑΙΑ
http://www.althaiahotel.gr/

Επιπλωμένες
κατοικίες

ΔΥΑΔΕΣ
http://www.dryades-xenonas.gr/

Επιπλωμένα
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ
διαμερίσματα

Η ΕΛΑΤΟΥ
www.hotel-elatou.gr

ΞΕΝΙΟΣ
www.xenios-katohora.gr

Γ

ΑΝΩ ΧΩΡΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΛΑΤΟΥ

Επιπλωμένα
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ
διαμερίσματα
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γ

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΤΟ ΚΑΝΝΑΒΕΪΚΟ

Παραδοσιακός ΑΝΩ ΧΩΡΑ
Ξενώνας
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

300 23

2634041077, 26101

Fax: 26340–26233
e – mail:
info@kannaveiko.gr

VILLAGE INN
www.village-inn.gr

Επιπλωμένα
ΑΝΩ ΧΩΡΑ
διαμερίσματα
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γ

300 23

2634041433

26340-41434

300 23

2634052588

26340-52598
petrino@petrinonafpaktos.gr

2634061500
6974902776

info@ifigeneia.com

2634041555/7

26340-41558

2634053234/5
2104014210/209

26340-53236
2104327179

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ
http://www.petrinonafpaktos.gr/
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
http://www.ifigeneia.com

http://www.crystalg
CRYSTAL
uesthouse.gr/
www.crystalguesthouse.gr

Studios

Ξενοδοχείο

Γ

Λιμνίτσα Ναυπακτίας

Πλάτανος Ναυπακτίας

ΑΝΩ ΧΩΡΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

300 23

ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΗΟΤΕL
http://www.terpsithea-hotel.gr

300 23

HollisVilla's
www.holis.gr

Α

ΑΣΤΑΚΟΣ

300 06

2646042520, 42530,
6999906403

26460-42550, 38001
info@holis.gr

ΣΤΡΑΤΟΣ
http://www.hotel-stratos.com

Β

ΑΣΤΑΚΟΣ

300 06

2646041096

mailto:info@hotelstratos.com

BEACH (Akti)

Δ

ΑΣΤΑΚΟΣ

300 06

2646041135

ΔΟΥΓΡΙ

DOYGRI

Ε

ΔΟΥΓΡΙ

300 10

2641061166

ΘΕΡΜΟ

ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΕΝ. ΔΩΜ.
Α

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Γ

CALIRROE

Δ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2644024024-5

300 14

2634045493

300 26

2634043263

26440-24025

ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΤΟΥ
(ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

KASTRAKI
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
TRADITIONAL VILLAGE

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΤΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟ

www.kastrakivillage.
gr

301 00

2641098351, 98451
6932582822

26410-98434
info@kastrakivillage.gr

ΜΟΥΡΚΟΣ

A

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΑΛΑΤΑ

300 14

2631039214, 41216

PHILOXENIA HOTEL
www.philoxeniahotel.com

Α

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΑΛΑΤΑ

300 14

2631041300,
2631025794
6936177856

GLYKA APARTMENTS
www.glyka-apartments.gr

Α

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΑΛΑΤΑ

300 14

2631041392, 2631023761
6944671364

ΔΕΛΦΙΝΙ

Γ

ΜΕΝΙΔΙ

300 16

ΣΟΡΟΚΟΣ

Δ

ΜΕΝΙΔΙ

300 16

2681088213

AVRA IN

B

MΕΣΟΛΟΓΓΙ

302 00

2631022284

ΑΓΑΠΗ (Furnished
Apartments)

Β

ΕΛ.ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 46

302 00

2631022553

LIBERTY

Β

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

302 00

2631024831

26310-24832

THEOXENIA
www.theoxenia-hotel.gr

Β

ΤΟΥΡΛΙΔΟΣ ΣΤ. 2

302 00

2631022683

26310-22230
info@theoxeniahotel.gr

Πάροδος οδού Ναυπάκτου
(Ροϊδούλα) Μεσολόγγι

30200

2631025570
6972713559

26310-51759

ΜΕΝΙΔΙ

26310-25284

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΗΛΕΚΤΡΑhttp://www.elektraro Επιπλωμένα
oms.gr/
διαμερίσματα
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CAVO MITIKAS

Γ

MYTIKA

300 19

2646081323

26460-81244

ΣΙΜΟΣ

Γ

ΜΥΤΙΚΑ

300 19

2646081380

26460-81245

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Ε

ΜΥΤΙΚΑ

300 19

2646081206

Ε

ΜΥΤΙΚΑ

300 19

2646081311

LEPANTO BEACH

B

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634027798

LIDO

B

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634022501/4

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
http://hotelnaf.virtualave.net/

B

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634029551/2

ΞΕΝΙΑ

B

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634022301/3

AΦΡΟΔΙΤΗ

Γ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634029922/4

ΑΓΝΗ (Furnished Apartments)

Γ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634022448

Γ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

303 00

2634028464/5

ΑΙΓΛΗ

Δ

ΤΖΑΒΕΛΑ 75

303 00

2634027271

AMARYLLIS

Δ

ΠΛΑΤΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ 3

303 00

2634027237

ΔΙΕΘΝΕΣ

Δ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3

303 00

2634027342

ΝΙΚΗ

Δ

ΤΖΑΒΕΛΑ 67

303 00

2634028901/2

ΜΥΤΙΚΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

26340-29553
jantonop@hol.gr

26340-29924

26340-24171

26340-27262

ΠΑΝΣΙΟΝ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝ. ΔΩΜ.
Α

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

300 22

2634061424
2105713909, 5759672

ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΛΩΝΑΚΙ"

ΕΝ.ΔΩΜ.
Α

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

300 22

2634061315, 61440

PALEROS CLUB
ΠΑΛΑΙΡΟΣ

26340-23930

http://www.sunsail.com/uk/
clubs/index.html

A

Πάλαιρος - Βουνάκι

2643041893
4119041191

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Ε.

ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛΟΦ.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Προωθητήρας
(Μπουλντόζα)

ΜΕ 102693

Καλιακμάνης Γεώργιος

6972695307

2

Διαμορφωτήρας
(Γκρέϊντερ)

ΜΕ 111657

Βαρβαρέσος
Διονύσιος

6932351727

3

Φορτωτής Λαστιχοφόρος

ΚΥ 7002

Καπές Δημήτριος

6977390227

4

JCB

ΜΕ 104426

Δρίβας Νικόλαος

6987013298
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5

Ρυμουλκό – Φορτηγό

ΚΥ 7477

Αθανασόπουλος Αθ.

66972793480

6

Φορτηγό – Ανατρεπόμενο

ΚΗΥ 7500

Καψάλης Γεώργιος

6975862033

7

-\\-

ΚΗΥ 3579

Μπάνης Κων/νος

6976442322

8

Επιβατηγό αυτοκίνητο

ΚΗΥ 7483

Τσάντζαλος Χρήστος

6979445917

*** Τα ανωτέρω μηχανήματα – οχήματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν
έχουν σταθερή έδρα , αλλά είναι σε διασπορά όπου οι ανάγκες του νομού
επιτάσσουν .

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)

Υπεύθυνος των Εργοταξίων Παναγιώτης Μπρακατσέλος 2613620212 - 6986176511

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΥΗΝΟΥ – 2631039151
ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΥΤ/ΤΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ

Γιαβρούτας
Κων/νος

ΔΕ Οδηγών

Τρίκορφο
Ναυπακτίας

2634045298
6979753286

ΚΗΗ 5359 Φορτηγό

Δάφνη
Ναυπακτίας

2634500018
6973246012

ME127212 Γκρέϊντερ

Ντζελβές Γεώργιος ΔΕ Χειριστής
Μηχ/των

ME127213
Οδοστρωτήρας
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2. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 2641051095
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Αναστασίου
Μενέλαος

ΔΕ Τεχνιτών

Αγρίνιο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΥΤ/ΤΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ

6944020410

ΚΗΗ 4880 Ι.Χ

ΚΗΗ 5360 Φορτηγό
ΜΕ 123046 ΤσάπαΦορτωτής
ΜΕ 128388 J.C.B
ΚΗΗ 5363 Ημιφορτηγό

3. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - 2642022571
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ζαρμακούπης
Ιωάννης

ΔΕ Οδηγών

Ανοιξιάτικο

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΥΤ/ΤΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ

6988418158

ΚΗΗ 5373Φορτηγό

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

Πύργος Μάρτιος 2015

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Δασικές πυρκαγιές
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για την ισορροπία
και την αναγέννηση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα αυτά είναι σε
μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένα στη φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουν συνήθως τη δυνατότητα
να αναγεννηθούν άμεσα και αποτελεσματικά μετά από αυτή. Κατά μέσο όρο σε ένα
Μεσογειακού τύπου δάσος εμφανίζεται μία πυρκαγιά από φυσικά αίτια κάθε 100-150 χρόνια.
Όμως τα φυσικά αίτια ευθύνονται μόνο για το 5% των πυρκαγιών που ξεσπούν στην Ελλάδα.
Το υπόλοιπο 95% οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει σαν συνέπεια τη
διατάραξη του φυσικού ρόλου των πυρκαγιών ή την εξάντληση της φυσικής ικανότητας των
οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της μεταπυρικής αναγέννησης. Το
αποτέλεσμα είναι πως οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον την πιο σοβαρή απειλή των Ελληνικών
Μεσογειακών δασών.
Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα ελληνικά δάση είναι ευάλωτα στις πυρκαγιές -τα
παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, οι ήπιοι χειμώνες (χαρακτηριστικοί του
Μεσογειακού κλίματος), οι δυνατοί άνεμοι, το έντονο ανάγλυφο των δασικών εδαφών και η
εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Όταν σε αυτούς τους παράγοντες προστεθεί και η έντονη
ανθρώπινη δραστηριότητα, η ελλιπής διαχείριση των εύφλεκτων αυτών δασών και η
επικράτηση της αντίληψης ότι η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται με την
δασοπυρόσβεση, αυξάνεται ο αριθμός των πυρκαγιών όπως και οι δασικές εκτάσεις που αυτές
καταστρέφουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τη δεκαετία του ΄90 ο μέσος όρος των
καμένων εκτάσεων προσέγγισε τα 500.000 στρέμματα, ενώ μόνο κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού του 2007 το σύνολο των καμένων εκτάσεων ξεπέρασε τα 2,5 εκ. στρέμματα.

Ανθρωπογενή αίτια δασικών πυρκαγιών
Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι:








Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως η καύση ξερών χόρτων.
Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή το άναμμα φωτιάς στο δάσος.
Η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος.
Η καύση σκουπιδιών και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών.
Κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
Διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
Ατυχήματα (τροχαία, βλάβες γεωργικών μηχανημάτων, κοκ)

Οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πυρκαγιές τόσο
συχνά που οι αντοχές των οικοσυστημάτων εξαντλούνται. Επιπλέον, η αναγέννηση και η
διατήρηση των οικολογικών αξιών των οικοσυστημάτων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από τη
διάσπαση που προκαλούν οι υποδομές -κυρίως οι δρόμοι και οι οικισμοί.
Παράλληλα, η ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού και η μείωση της μόνιμης παρουσίας
στην ύπαιθρο, η αποδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση και τις περιοχές γύρω
από αυτά και η γενικότερη υποχώρηση του κλάδου της δασοπονίας έχουν σαν αποτέλεσμα να
μην γίνεται διαχείριση του δάσους τοπικά, να χάνονται οι ντόπιες πρακτικές και να αυξάνεται
σημαντικά η βιομάζα, δηλαδή η κάθε είδους βλάστηση στο δάσος. Έτσι οι πρακτικές
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πρόληψης μειώνονται, η σφοδρότητα των πυρκαγιών αυξάνει και η έγκαιρη αντιμετώπισή
τους γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Μάθετε περισσότερα για τις δασικές πυρκαγιές
Τύποι δασικών πυρκαγιών Πυρκαγιές εδάφους ή υπόγειες, οι οποίες καίνε την οργανική ύλη
κάτω από την επιφάνεια του φυλλοστρώματος του δάσους. Συχνά δεν παράγουν καπνό, οπότε
γίνονται δύσκολα αντιληπτές, και η καταπολεμησή τους δεν είναι εύκολη. Επιπλέον, μπορεί
να προκαλέσουν φωτιές επιφανείας. Η καύση των ριζών των δέντρων μπορεί να συνεχίζει επί
μέρες χωρίς να γίνεται αντιληπτή, με αποτέλεσμα την επέκταση ή την αναζωπύρωση
πυρκαγιών.
Πυρκαγιές επιφανείας ή έρπουσες, οι οποίες καίνε την ξερή οργανική ύλη και τη χαμηλή
βλάστηση. Είναι οι πιο κοινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας.
Πυρκαγιές κόμης ή επικόρυφες, οι οποίες καίνε την κόμη των δένδρων και των θάμνων.
Συνήθως προέρχονται από τις πυρκαγιές επιφανείας.
Σαρωτικές πυρκαγιές, οι οποίες προκαλούνται από τη συνύπαρξη δύο ή τριών από τις
προαναφερθείσες πυρκαγιές.
Χαρακτηριστικά δασικών πυρκαγιών
Πέρα από τους παραπάνω τύπους των δασικών πυρκαγιών, μία σειρά από άλλα
χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την ένταση και τη σφοδρότητα των δασικών πυρκαγιών και
συνεπώς τις επιπτώσεις τους. Αυτά περιλαμβάνουν το είδος της βλάστησης που καίγεται, την
ένταση των ανέμων, το είδος και την κλίση του εδάφους, την ταχύτητα της πυρκαγιάς, κοκ.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να διαμορφώσουν τον ακριβή χαρακτήρα κάθε
πυρκαγιάς, και συνεπώς καθορίζουν και τις επιπτώσεις που αυτή έχει. Σημαντικά ως προς τις
επιπτώσεις είναι επίσης είναι τα διάφορα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε πυρκαγιάς
(έκταση, τοποθεσία), αλλά και η χρονική της σύμπτωση.
Οι κυριότερες επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι:






Καταστροφή της βλάστησης. Τα περισσότερα δασικά είδη που απαντώνται σε χαμηλά
υψόμετρα της χώρας μας (πχ πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και μπορούν
να ανακάμψουν άμεσα με δεδομένο πάντα ότι δεν έχουν καεί επανειλημμένα στο
πρόσφατο παρελθόν. Πολλές φορές μάλιστα, τα είδη αυτά μπορεί και να ωφελούνται
από την ανανέωση που προκύπτει μετά από μία πυρκαγιά. Αντιθέτως τα περισσότερα
είδη των μεγάλων υψομέτρων (πχ έλατα) δεν μπορούν να ανακάμψουν με φυσικό
τρόπο μετά από μία πυρκαγιά, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως ωφελούνται με
οποιονδήποτε τρόπο.
Διάβρωση του εδάφους. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μία πυρκαγιά,
μεταξύ άλλων παραγόντων, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή
του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης το αφήνει απόλυτα
εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα και μειώνει τη δυνατότητα απορρόφησης του
νερού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να
απομακρύνονται από τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό.
Ανάλογα με την κλήση του εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε
σταδιακή απώλεια της εδαφικής κάλυψης –με συνέπειες για τις δυνατότητες
αναγέννησης της βλάστησης-, ενώ η μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης νερού μπορεί
να συμβάλει σε φαινόμενα πλημμυρών.
Επιπτώσεις στην πανίδα. Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα
είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό επίπεδο. Σε

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12





γενικές γραμμές τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά έχουν τη
δυνατότητα να διαφύγουν από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά είδη ερπετών
προφυλάσσονται από αυτήν καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια. Αντίθετα τα
μικρότερα θηλαστικά, τα αρθρόποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και μικρών
δασόβιων πουλιών δεν προλαβαίνουν συνήθως να διαφύγουν. Αντίστοιχα, οι
επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη βλάστηση ωφελούν μεγάλο αριθμό ειδών που προτιμούν
τους ανοικτούς χώρους ή βόσκουν ενώ θίγουν τα καθαρά δασόβια είδη πουλιών και
μικρών θηλαστικών. Οι επιπτώσεις μπορεί είναι σημαντικότερες εάν η πυρκαγιά
εκδηλωθεί την εποχή της αναπαραγωγής, εάν η έκτασή της είναι τόσο μεγάλη που να
καλύπτει μεγάλο μέρος της εξάπλωσης ενός είδους ή εάν η διάσπαση του βιοτόπου
από υποδομές είναι τέτοια που να εμποδίζει τη διαφυγή των ζώων και μετέπειτα τον
επανεποικισμό.
Αλλαγή του κλίματος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πυρκαγιές μπορεί να
επιβαρύνουν προσωρινά τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η καταστροφή της βλάστησης
επηρεάζει το μικροκλίμα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνει τις ευεργετικές
ψυκτικές επιδράσεις των δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση του
εδάφους.
Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Παρότι η παραγωγή μίας περιοχής θίγεται
συνολικά από την πυρκαγιά, οι επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στη
γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς αλλά και
αυτές οι οποίες αλληλεπιδρούν άμεσα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά.
Αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Για να εξαλειφθούν οι καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στο φυσικό
περιβάλλον και την κοινωνία χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, να τονωθεί και να
αναδιαρθρωθεί η δασική διαχείριση, να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των
εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, η κινητοποίηση και οργάνωση των
πολιτών και των οργανώσεών τους, και να αναδειχθεί σε προτεραιότητα η έγκαιρη,
στοχευμένη και επιστημονικά ορθή επέμβαση σαν επιχειρησιακή προτεραιότητα.
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1. ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το παρόν μνημόνιο ενεργειών αντιμετώπισης συμφορών, αποβλέπει στην προστασία
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και γενικώς όλων των έργων, εγκαταστάσεων,
ιδρυμάτων κ.λ.π. από συμφορές και καταστροφές που οφείλονται σε πλημμύρες από
μικρής ή μεγάλης κλίμακας βροχόπτωσης και ρυθμίζει όλα τα συναφή ζητήματα,
συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση της διατάραξης της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής και στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Αποστολή όλων των εμπλεκομένων στο σχέδιο αυτό είναι η λήψη προληπτικών μέτρων και η
παροχή κάθε είδους βοήθειας για την διάσωση και περίθαλψη των πληγέντων καθώς και η
αποκατάσταση βασικών λειτουργιών της ζωής των πόλεων και της υπαίθρου του νομού.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, απαιτεί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

α) Σωστή και ολοκληρωμένη σχεδίαση δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα
ποιος, τι, πότε, που, γιατί.

β) Συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων φορέων και Υπηρεσιών.

γ) Επάρκεια μέσων και υλικών

δ) Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού.

ε) Εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης του σχεδίου.
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3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.

2.
3.
4.

Σωστή πρόβλεψη – εκτίμηση και πλήρης σχεδίαση εκ μέρους των Πολιτικών
Υπηρεσιών από την προ των βροχών περίοδο για την συντονισμένη χρησιμοποίηση
του δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση μικρής ή μεγάλης έκτασης συμβάντων, οφειλομένων σε πλημμύρες.
Έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τους αρμόδιους φορείς σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών.
Κινητοποίηση των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων για την
ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση του συμβάντος.
Ορθολογικός προγραμματισμός των ετησίων απαιτουμένων πιστώσεων για την
οικονομική υποστήριξη των σχεδίων και την δημιουργία αποθεμάτων, εφοδίων και
υλικών απαραίτητων για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
ενδεχομένων συμβάντων από πλημμύρες.

Έτος
2013

Πυροσβεστική
Υπηρεσία

Αριθμός
πυρκαγιών

Καμένες εκτάσεις /
στρ./ Σύνολο

Π.Υ. Πύργου
Π.Υ. Αμαλιάδας

215
105

1.342,60
1.118,00

Π.Υ. Λεχαινών

199

717,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

519

3.177

Σκοπός του Αντιπυρικού σχεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θα είναι κατ’
αρχήν η καταγραφή των υφισταμένων έργων και υποδομών αντιπυρικής προστασίας, η
εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών βάσει στατιστικών στοιχείων, ο καθορισμός χρονικά και
χωρικά περιοχών υψηλού κινδύνου και τέλος η πρόταση μέτρων και έργων για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συντονισμό και συνεργασία των
εμπλεκομένων φορέων καθώς και των πολιτών μου θα συνδράμουν στην πρόληψη και
καταστολή του φαινομένου.
Το παρόν Αντιπυρικό σχέδιο δεν υποκαθιστά το αντίστοιχο σχέδιο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτό.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Ο Νομός Ηλείας αποτελείται από τους κάτωθι Δήμους:

ΔΗΜΟΙ

ΕΔΡΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

22

26.333

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

32

21.912

ΑΡΧΑΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ

41

19.875

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ

26

15.409

ΗΛΙΔΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

36

37.750

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

15

20.232

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ

48

51.777

220

193.288

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

– ΛΕΧΑΙΝΑ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
– ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
7

ΝΟΜΟΥ
7
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ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το σύνολο του Νομού έχει γεωργικό χαρακτήρα με κύριο χαρακτηριστικό
αγροτικές δραστηριότητες στις πεδινές περιοχές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις
ορεινές περιοχές. Οι Εμπορικές και Βιοτεχνικές δραστηριότητες εντοπίζονται στις έδρες
των Δήμων όπου εδρεύει το μεγαλύτερο μέρος των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι Τουριστικές
δραστηριότητες αναπτύσσονται κυρίως στις παραλιακές περιοχές του Νομού.

ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

α. Δάση

654.500 στρέμματα

β. Δασικές εκτάσεις

141.800 στρέμματα

γ. Γεωργικές καλλιέργειες
δ. Λιβαδικές εκτάσεις - Βοσκότοποι
ε. Οικιστικές περιοχές

1.376.400 στρέμματα
205.000 στρέμματα
144.100 στρέμματα

στ. Λίμνες - Ποταμοί

78.900 στρέμματα

ζ. Άλλες εκτάσεις

17.100 στρέμματα
ΣΥΝΟΛΟ 2.617.800 στρέμματα

Βλάστηση
Στην περιοχή μας παρουσιάζονται δύο ζώνες βλάστησης, αυτή της χαλέπιου πεύκης και
αυτή των πλατύφυλλων - αείφυλλων. Η χαλέπιος πεύκη εμφανίζεται στην παραλιακή ζώνη και
μέχρι υψομέτρου 500-600 μέτρων ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα εμφανίζονται τα αείφυλλα πλατύφυλλα με κυρίαρχο είδος το πουρνάρι..
Τα δάση της περιοχής μας που κυρίως πλήττονται από πυρκαγιές είναι τα δάση χαλεπίου
πεύκης τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
κάτω από αυτά αναπτύσσεται πλουσιότατος υπόρροφος από αείφυλλα-πλατύφυλλα, θάμνους
κ.λ.π. η αναφλεξιμότητα των οποίων είναι μεγάλη χαρακτηρίζονται από υψηλό θερμικό
δυναμικό και την έκλυση μεγάλης ποσότητας θερμότητας.
Εδαφολογικές συνθήκες (κλίσεις)
Τα βασικά πετρώματα που εμφανίζονται στην περιοχή μας είναι κυρίως τα ασβεστολιθικά
πετρώματα στην περιοχή Ανδρίτσαινας, Νέας Φιγαλείας και όρους Λαπίθα και αλλουβιακές
(θαλάσσιες) αποθέσεις στην υπόλοιπη περιοχή. Παρουσιάζονται διαβρώσεις, γαιολισθήσεις
και κατολισθήσεις στις αλλουβιακές αποθέσεις και σχηματίζεται έτσι ένα έντονο τοπογραφικό
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ανάγλυφο, με πολλά ρέματα και χαραδρώσεις, με κλίσεις του εδάφους από ήπιες έως πολύ
ισχυρές μέχρι και γκρεμούς.
Εθνικοί δρυμοί επίσημα αναγνωρισμένοι
α. Στο δάσος Στροφιλιάς
β. Στο δάσος Καλογριάς
γ. Δρυοδάσος Κάπελης
Χαρακτηρισμένες περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους είναι:
α. Η περιοχή του δάσους Καϊάφα - Στροφιλιά που εκτείνεται από την περιοχή Δήμου
Ζαχάρως έως την περιοχή Ραχών.
β. Η περιοχή του Δασυλλίου Μαραθιάς.
γ. Σαν παραδοσιακός οικισμός έχει χαρακτηρισθεί ο οικισμός των Ταξιαρχών (Άνω
Ταξιάρχες)
Υδροβιότοποι
α. Κοτυχίου
β. Μετοχίου
Στο Νομό Ηλείας υπάρχουν οι εξής κατασκηνώσεις:
1. Σκαφιδιάς. Πλησίον της Μονής Σκαφιδιάς και δρυοδάσους Σκαφιδιάς, στην οποία
φιλοξενούνται από 100 κατασκηνωτές (παιδιά) κάθε περίοδο.
2. Κούμανι. Στο άκρο του χωριού Κούμανι. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο φιλοξενούνται
από 70 άτομα κάθε περίοδο. Υπεύθυνος Σταθόπουλος Βασίλειος τηλ 2621022749 και
2624061001
3. Κάτω Μονή Δίβρης, στο άκρο της Λαμπείας. Τους θερινούς μήνες φιλοξενούνται περίπου
100 παιδιά, κάθε περίοδο.
4. Ιονικό Χωριό στην περιοχή Λυγιάς.
5. Στην περιοχή Καταράχι Δήμου Λεχαινών.
6. Η Χώρα της Περιπέτειας στο χωριό Λάλα υπεύθυνης Πανταζοπούλου Ιωάννα
τηλ. 26210222215 και 2624041877-8
7. ΟOlympia Camp στο χωριό Φρίξα υπεύθυνος Στουφής Αναστάσιος τηλ.2625051990
8. Green Camp στα Λεχαινά υπεύθυνος Μπαρδάκης Παναγιώτης τηλ 2623091268 και
2623091436
Camping
1. CAMPING Θ.Θ.Α. Κοσμόπουλος Α.Ε. στην Αρχ. Ολυμπία συν. εμβαδού 50.250,29 τ.μ. το
οποίο διαθέτει σύστημα συναγερμού, μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, φορητά μέσα πυρ/σης
(πυρ/ρες) και ομάδα πυρ/λείας.
2. CAMPING «OLYMPIA», στην Αρχ. Ολυμπία, ιδιοκτησίας υιοί Ιωάννη Μαμούση. Διαθέτει
μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, σύστημα συναγερμού, φορητά μέσα πυρ/σης (πυρ/ρες) και ομάδα
πυρ/λείας.
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3. CAMPING CLUB, στην θέση Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας, ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου
Κων/νου, συνολικού εμβαδού 21.023,93 τ.μ. Διαθέτει μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο το οποίο
τροφοδοτείται από το δίκτυο της πόλεως και με αναρρόφηση από γεώτρηση, φορητά μέσα
πυρ/σης (πυρ/ρες) και ομάδα πυρ/λείας.
4. CAMPING «ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Π.Ε.», στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ιδιοκτησίας ΑΠΟΛΛΩΝ
Ε.Π.Ε., υπεύθυνος διευθυντής Κων/νος Κουρούβανης, συνολικού εμβαδού 8.813 Μ2 Διαθέτει
απλό υδροδοτικό δίκτυο, σύστημα συναγερμού, φορητά μέσα πυρ/σης (πυρ/ρες) και ομάδα
πυρ/λείας.
5. Στην παραλία Παλουκίου και στην παραλία Κουρούτας.
6. Οργανωμένο CΑMBING στην περιοχή Κυλλήνης, Δήμου Κυλλήνης.
7. Στην περιοχή Γλύφας το Ιόνιο και το Αγκινάρα.
8. Στα Λουτρά Κυλλήνης του Ε.Ο.Τ.
9. Στην περιοχή Λυγιάς το Αγία Ελεούσα.

Αρχαιολογικοί Χώροι

1. Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας.
2. Ναός Επικούρειου Απόλλωνος.
3. Αλίφειρα: (θέση «Κάστρο» τειχισμένη αρχαία πόλη Αλίφειρας, οικοδομικά κλασικών ιερών
Ασκληπιού και Αθηνάς, έκταση 270 στρέμματα περίπου.).
4. Κάτω Σαμικό: (τειχισμένη κλασική ακρόπολη στο λόφο Ελληνικό, λατρευτικό Σπήλαιο των
Ανιγρίδων νυμφών, προϊστορική ακρόπολη και νεκροταφείο στη θέση Κλειδί).
5. Φιγαλεία: τειχισμένη αρχαία πόλη κλασικής εποχής (έκταση 2.850 στρέμματα).
6. Λέπρεο: θέσεις «Κάστρο» και «Αγ. Δημήτριος» (λείψανα οικισμού Νεολιθικής εποχής και
τάφοι προϊστορικών χρόνων).Αρχαία πόλη Λέπρεο και ναός Δήμητρας 4ου π.χ. αι. Έκταση 400
στρέμματα, με ζώνη προστασίας 1.000μ.
7. Πλατιάνα: τειχισμένη αρχαία πόλη - ακρόπολη.
8. Βρεστό: τειχισμένη αρχαία πόλη στη θέση «Γαρδίκι» κλασικών χρόνων.
9. Αγ. Ανδρέας: (Κατάκολο). Περιλαμβάνει το βουνό του Κατακόλου και τη νησίδα
«Τηγάνι».
10. Κακόβατος: Λείψανα προϊστορικού οικισμού και θολωτοί τάφοι.
11. Επιτάλιο: Οικιστικά λείψανα προϊστορικής εποχής και Ρωμαϊκό Λουτρό.
12. Αγ. Τριάδα: νεκροταφείο μυκηναϊκών χρόνων.
13. Καυκανιά: στη θέση «Αγριλιά» λείψανα κτισμάτων Μεσοελλαδικών χρόνων.
14. Θεισόα: στη θέση «Κάστρο». Ίχνη κλασικής ακρόπολης.
15. Κορυφή: (Κάστρο Κουκουβίτσας). Ερείπια οχύρωσης κλασικών-ελληνιστικών χρόνων και
αρχαία νεκροταφεία.
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16. Τρυπητή: στις θέσεις Αηλιάς - Κάστρο - Τραγανό: ερείπια αρχαίας πόλης (6ου - 4ου αι.
π.Χ.). Έκταση 700 Χ 500 μ.
17. Φλόκα: στη περιοχή Κάμπος, Ρωμαϊκό λουτρό.
18. Μακρίσια: στη θέση Μπάμπες (αρχαίος ναός).
19. Πρασιδάκι: στη θέση Ελληνικό ερείπια δωρικού ναού κλασικών χρόνων.
20. Κοίτη Αλφειού: έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος η κοίτη του Αλφειού από τη συμβολή
του Κλαδέου έως το Φράγμα του Φλόκα.
Από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους μόνο της Ολυμπίας και του Επικούρειου
Απόλλωνα είναι οργανωμένοι επισκέψιμοι χώροι. Πιο αναλυτικά για τον αρχαιολογικό χώρο
Ολυμπίας οι επισκέπτες ανέρχονται ετησίως στις 400.000 περίπου. Περισσότεροι βεβαίως την
καλοκαιρινή περίοδο (από Μάρτιο-Νοέμβριο) με αριθμό επισκεπτών από 40.000 - 70.000
κατά μήνα.
Επίσης το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα επισκέπτονται γύρω στα 35.000 άτομα
ετησίως. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο παρατηρείται ιδιαίτερη κίνηση: από 3.000 7.500 επισκέπτες κατά μήνα.
Για τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, επειδή δεν είναι οργανωμένοι επισκέψιμοι
χώροι, δεν υπάρχουν στοιχεία.
Μικρή κίνηση επισκεπτών παρουσιάζεται στους χώρους της Αλίφειρας, Κάτω Σαμικού,
Φιγαλεία, Πλατιάνας, Λεπρέου, Αγίου Ανδρέα (Κατακόλου), ενώ στους υπόλοιπους δεν
υπάρχουν επισκέπτες.
21. Αρχαιολογικός χώρος Ήλιδας. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τους επισκέπτες της Ήλιδας,
επειδή δεν είναι οργανωμένος επισκέψιμος χώρος.

Μοναστήρια
1. Εισοδιωτίσσης Αγίου Ιωάννου Λετρίνων, όπου στεγάζεται η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
και Αγιογραφίας. Παραμένουν συνήθως περί τα 15 άτομα.
2. Ιερά Μονή Σκαφιδιάς, στην Σκαφιδιά. Είναι συνήθως 5 μοναχές μερικοί προσκυνητές.
3. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου (Αγιωργάκη) Λαμπετίου Πύργου. Βρίσκονται 2 μοναχές και
μερικοί προσκυνητές.
4. Ιερά Μονή Κρεμαστής Λανθίου. Παραμένουν μονίμως 22 μοναχές και μερικοί
προσκυνητές.
5. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Πελοπίου, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο Γηροκομείο της
Μητροπόλεως. Βρίσκεται 500 μέτρα Β.Α. από το άκρο της Κοινότητας Πελοπίου. Φιλοξενεί
25 γέροντες και γερόντισσες, ως επί το πλείστον κατάκοιτους και 10 άτομα προσωπικό.
6. Ιερά Μονή Άνω Δίβρης. Εντός ελατοδάσους σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Βόρεια της
Λαμπείας (Δίβρης).Παραμένουν 4 μοναχοί και μερικοί προσκυνητές.
7. Ιερά Μονή Φραγκοπηδήματος Βουνάργου. Διαμένουν 20 μοναχές και μερικοί
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προσκυνητές.
8. Ιερά Μονή Αναλήψεως (Ζερού) Γερακίου Αμαλιάδας. Διαμένουν 5 μοναχές και μερικοί
προσκυνητές.
9. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βουλιαγμένης. 1.000 μέτρα ανατολικά του Χωριού
Βουλιαγμένη.
10. Ιερά Μονή και Γηροκομείο Βλαχέρνας Κάτω Παναγιά Κυλλήνης. Έχει 80 γέροντες και 25
άτομα προσωπικό.
11. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Επιτάλιο
12. Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μακρισίων
13. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού.

θα προστατευτούν περιοχές οι οποίες κάηκαν και πρέπει να προστατευθεί η φυσική και η
τεχνητή αναδάσωση.
Ο Κρόνιος Λόφος και το βουνό της Γαλανής στην Αρχαία Ολυμπία που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής- επιφυλακής.

Θα προστατευθούν και να περιφρουρηθούν ορισμένες ευαίσθητες περιοχές για την
πρόκληση ή για την μετάδοση πυρκαγιών από την πυροσβεστική. Και αυτά είναι :

Α) Δίκτυα υψηλής τάσεως Δ.Ε.Η.
Τα δίκτυα υψηλής τάσεως της Δ.Ε.Η., που διασχίζουν οι Νομοί Ηλείας είναι :
Το δίκτυο που διέρχεται από τις περιοχές Μακρίσια, Κρέστενα, Γρύλλου, Γραίκα,
Πλατιάνα, Μάκιστο, Βρεστό, Αμυγδαλιές, Φανάρι, Ανδρίτσαινα, Μεγαλόπολη.
-

Το δίκτυο που ακολουθεί σχεδόν παράλληλα τον Εθνικό Δρόμο Πύργου, Κυπαρισσίας.

-

Το δίκτυο που διέρχεται από τις περιοχές Οινόη, Κουζούλι, Χανάκια

-

Το δίκτυο από Λίντζι έως Κάστρο

-

Στο δάσος Θινών

-

Στο δάσος Κουνουπελίου

-

Στην περιοχή Δάφνη, Αγία Μαρίνα

-

Στην περιοχή Νησίου, Κρεμμύδι

-

Σε αγροτικές περιοχές

Β) Οι Σκουπιδότοποι – Χωματερές
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Θα προστατευθούν με ευθύνη των δήμων οι ΧΑΔΑ που παραμένουν σε λειτουργία :
α ) Ο ΧΑΔΑ στην θέση «ΚΟΝΙΔΕΙΚΑ» από τον Δήμο Ήλιδας
β) Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην θέση « ΑΡΟΣΕΛΗ»
γ) Ο ΧΑΔΑ στο Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην θέση «ΒΑΡΚΑΡΙΕΣ»
δ) Ο Δήμος Πύργου (τον δεματοποιητή) στην περιοχή Τ/Κ Κολυρίου δίπλα στον Αλφειό
Ποταμό.
επίσης, πρέπει να προστεθούν και οι παλαιοί ΧΑΔΑ οι οποίοι έχουν κλείσει και οι οποίοι
είναι :
1. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Αλιφείρας στην θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ» στο Αγριορέμα
2. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Ανδραβίδας
3. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Ανδρίτσαινας στην θέση «ΚΙΑΦΑ»
4. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην θέση «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ»
5. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Βαρθολομιού στην θέση « ΔΑΣΟΣ ΘΙΝΩΝ»
6. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Βουπρασίας στην θέση « ΠΕ Υ ΚΟΥΛΑ»
7. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Βώλακος
8. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Γαστούνης
9. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Ιάρδανου στην θέση «ΚΟΥΒΕΛΙΑ»
10. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Κάστρου-Κυλλήνης στην θέση «ΒΥΤΓΝΕΪΚΑ»
11. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Λαμπείας στην θέση « ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 15. ΧΑΔΑ Δήμου Ζαχάρως στην θέση
«ΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
12. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Φολόης
13. ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Ωλένης

Γ) Οι Περιοχές Αυθαίρετης Δόμησης :

-

παραλία Επιταλίου

-

παραλία Σπιάντζας

-

παραλία Κατακόλου

-

παραλία Αγίου Ηλία

-

παραλία Λεχαινών

-

παραλία Παλαιοχωρίου

-

παραλία Σαμικού

-

παραλία Ζαχάρως

-

παραλία Σαβαλίων

Έχει γίνει από την πυροσβεστική καταγραφή όλων των δασικών δρόμων που
χρειάζονται συντήρηση και έχουν σταλθεί σχετικά έγγραφα προς τους δήμους που ανήκουν,
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προσκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε εάν χρειαστεί να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των οχημάτων πυρόσβεσης σε αυτά τα σημεία να γίνεται εύκολα και γρήγορα.
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα παρθούν τα κάτωθι μέτρα:



Θα βελτιωθεί το Δασικό οδικό δίκτυο όταν διατεθούν πιστώσεις από Πολιτική Προστασία.



Θα γίνει αύξηση της εναέριας επιτήρησης των παραπάνω περιοχών κατά τις θερμές ώρες
της ημέρας από αεροσκάφη PZL που εδρεύουν στο Α/Δ Ανδραβίδας σύμφωνα με
απαιτήσεις της Π.Υ.
Θα ζητηθεί ορισμός ομάδων πυρασφαλείας και εθελοντικών ομάδων από τους ΟΤΑ με
διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας τους






Έχει γίνει έλεγχος χωματερών από αρμόδιους φορείς και έχουν γίνει οι απαραίτητες
συστάσεις.
Θα γίνει ενημέρωση πολιτών για τον έγκαιρο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά
χόρτα και σκουπίδια



Θα γίνει ενημέρωση των πολιτών ώστε να λαμβάνονται μέτρα αυτοπροστασίας έναντι των
πυρκαγιών



Θα υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές κατά τις
μεσημεριανές και απογευματινές ώρες των ημερών με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας
σύμφωνα με αποφάσεις του Σ.Ο.Π.Π



Θα λειτουργήσει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε 24ωρη βάση



Έχει ζητηθεί ορισμός υπευθύνου σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα που θα ενημερώνει άμεσα
το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων
Μετά την αναγγελία πυρκαγιάς ειδοποιείται το πλησιέστερο περιπολικό να μεταβεί στον
τόπο του συμβάντος και ενημερώνεται ο επιχειρησιακός Αξιωματικός.
Αν το συμβάν είναι μεγάλο ή τείνει να λάβει διαστάσεις καλούνται για ενίσχυση τα
πλησιέστερα περιπολικά. Ταυτόχρονα ενημερώνεται πληρέστερα για την διάσταση της
πυρκαγιάς το τηλεφωνικό κέντρο και ειδοποιείται ο Διοικητής, το Σ.K.E.Δ., το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Ο Διοικητής ή ο Επιχειρησιακός
Αξιωματικός δίνει εντολή για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών CANADAIR PEZETEL και ενίσχυση από τις πλησιέστερες Π.Υ. του Νομού (Π.Υ. Αμαλιάδας και Π.Υ.
Λεχαινών).
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Ενημέρωση-συνδρομή συναρμοδίων φορέων (Π.Ε. Ηλείας /ΠΣΕΑ - ΕΛ.ΑΣ.- Στρατός Δασαρχείο κλπ)
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος ενημερώνεται από το τηλεφωνικό κέντρο της
Υπηρεσίας ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, ο Δ/της Π.Υ.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας., ο Αστυνομικός
Δ/ντής, ο Δ/της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ., ο Δ/ντής Δασών και όποιος άλλος κριθεί αναγκαίο (Δ.Ε.Η.,
Ο.Τ.Ε., Νοσοκομείο)
Διεύθυνση επιχειρήσεων
Την διεύθυνση για τον εντοπισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει ο Διοικητής της
Π.Υ. ή ο αναπληρών αυτόν Αξιωματικός της Π.Υ. μέχρι την ειδοποίηση και άφιξη του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Αυτός κατευθύνει και συντονίζει και τις ενέργειες των
ιδιωτών ή δημοσίων οργάνων που παρέχουν συνδρομή δίνοντας για το σκοπό αυτό τις
απαραίτητες οδηγίες.
Κινητοποίηση εναερίων μέσων
Εφόσον εκτιμηθεί από τον Επιχειρησιακό Αξιωματικό ή τον επικεφαλή των
πυροσβεστικών δυνάμεων η αναγκαιότητα κινητοποίησης εναέριων μέσων κατάσβεσης,
ειδοποιούνται τα Α/Φ PEZETEL μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Π.Υ. Πύργου και τα
Α/Φ CANADAIR μέσω του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εξής θέματα:
1. Επιτήρηση Δασών (σημεία παρατήρησης, περιπολίες, κ.λ.π.)
2. Συστήματα και επικοινωνίες αρμοδίων φορέων με στόχο την άμεση αναγγελία
πυρκαγιάς.
3. Καθαρισμοί και απομάκρυνση μέρους της φυσικής βλάστησης από ζώνες μίξης δασών
– πόλεων και οικισμών, ανά Ο.Τ.Α.
4. Καθαρισμοί (αποψιλώσεις) δασών.
5. Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, ανά Ο.Τ.Α. – Διάνοιξη ή συντήρηση δικτύου
δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών.
6. Πηγές υδροληψίας (κρουνοί, υδατοδεξαμενές, κ.λ.π.), ανά Ο.Τ.Α. και να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της έλλειψης υδροφόρων (7 σύνολο – 1 του Δήμου
Πύργου + 6 Ιδιωτών).
7. Αυτοψίες και έλεγχος όλων των χωρών εναπόθεσης αστικών αποβλήτων (χωματερών),
ανά Ο.Τ.Α.
8. Ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και μέτρων προστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και
του φυσικού περιβάλλοντος.
9. Να εξεταστεί η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση ή άλλες επικίνδυνες
περιοχές.
10. Ειδικές ευθύνες σε οργανισμούς όπως :
- Προληπτικό κλάδεμα δέντρων από συνεργεία της ΔΕΗ
- Προληπτικός παράπλευρος καθαρισμός σιδηροδρομικών γραμμών από
συνεργεία του ΟΣΕ
11. Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας υδροστομίων και συντήρηση εξοπλισμού της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων και διερεύνηση δυνατοτήτων για την
προμήθεια νέου.
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ΣΤΟΧΟΙ

Με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος αρχίζει επισήμως την 1η Μαΐου.

Φωτιές βεβαίως θα υπάρξουν και φέτος.

Ο σχεδιασμός για φέτος ΠΡΕΠΕΙ να στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:







Πρόληψη,
άμεσο εντοπισμό και αναγγελία πυρκαγιών
και γρήγορη μετακίνηση δυνάμεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όσο
γίνεται νωρίτερα, αφού είναι απόλυτα σαφές ότι οι δυνάμεις δεν φτάνουν αν
υπάρξουν ταυτόχρονα πολλά μεγάλα μέτωπα και είναι σοβαρός ο κίνδυνος
μιας νέας συμφοράς όπως η περσινή
στην υποστήριξη του έργου κατάσβεσης από την Π.Υ
την αντιμετώπιση των μεταπυρκαγικών προβλημάτων.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Επιχορήγηση από την ΠΔΕ σύνταξης μελετών για τις αντιπυρικές ζώνες σε πόλεις
και χωριά της Ηλείας (όπως αντίστοιχα υλοποιεί η ΝΑ Μεσσηνίας στο έργο
"Υλοποίηση εργασιών προστασίας & αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος πυρόπληκτων
περιοχών του νομού", στην οποία μετέχουν ακόμα η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.)
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι απαιτούνται πάνω από 70 αντιπυρικές ζώνες σε πόλεις
και χωριά της Ηλείας
Τον ακριβή αριθμό και τους οικισμούς πρέπει άμεσα να τους καθορίσουν οι Δήμοι
του νομού μας
Την χρηματοδότηση της υλοποίησης δημιουργίας αντιπυρικών για την υλοποίηση των
έργων που προβλέπουν αυτές οι Μελέτες, θα γίνει είτε εκ των ενόντων με μηχανήματα της
Νομαρχίας σε συνεργασία με αυτά των δήμων είτε με εργολαβίες μέσω χρηματοδότησης, που
ελπίζουμε ότι σύντομα θα πάρουμε από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις πυρόπληκτες περιοχές ή από σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».
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ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Δημιουργία υδατοδεξαμενών σε διάφορες περιοχές της Ηλείας με σκοπό της
κατασκευής να είναι τόσο η προμήθεια των ελικοπτέρων με νερό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Η Ελληνική κοινωνία, ο πολιτικός κόσμος αλλά και η διοίκηση δεν μπορούν να αγνοήσουν τα
οργανωτικά και επιχειρησιακά προβλήματα που συνέβαλαν στο μέγεθος της καταστροφής και
δεν μπορούν να παραβλέπουν την αποτυχία του συστήματος δασοπυρόσβεσης, όπως αυτό
προσδιορίζεται στο Νόμο 2612/1998 με το οποίο διαχειρίστηκε η πρόληψη από την
καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Αποτυχία που δεν αφορά μόνο στα μέτρα πρόληψης αλλά συνδέεται με τον αποτελεσματικό
τρόπο οργάνωσης και την κακή εφαρμογή, μέσα στα δάση, του αντιπυρικού σχεδιασμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Η ενημέρωση των κατοίκων της Ηλείας για μέτρα προστασίας από τις πυρκαγιές
- Θα έχει χαρακτήρα πρόληψης και γι’ αυτό το στόχο όλοι μας και κυρίως οι εθελοντικές
οργανώσεις, ο Ερυθρός Σταυρός, οι εθελοντές Νομαρχίας, θα μοιράσουν φυλλάδιο που
εκδίδει η Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα. Εμείς επίσης, όσον αφορά τις
πυρκαγιές , θα ζητήσουμε από τα ΜΜΕ τις οδηγίες που έχουμε φτιάξει εμείς, να τις
προβάλλουνε ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος.
- Θα έχει χαρακτήρα έγκαιρης ενημέρωσης των κατοίκων για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
σε περίπτωση που έχουμε προειδοποιήσει για έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.

Αυτή η έγκαιρη και άμεση ενημέρωση θα γίνεται με τους εξής τρόπους :
o ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. (TV – Ραδιόφωνο – Έντυπα)
o ενημέρωση όλων των web – sites της Ηλείας
o ενημέρωση όλων των Φορέων, Δήμων, Αστυνομίας, Στρατού, Εθελοντικών
Οργανώσεων κ.λ.π. για ενημέρωση των κατοίκων και των χώρων ευθύνης που
έχει ο καθένας.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Μέσα από την εμπειρία μας αλλά και από τις προτάσεις των φορέων καταθέτουμε και ένα
πλαίσιο δράσεων που πρέπει να ενεργοποιηθούν :
1.
2.
3.
4.

Ενεργοποίηση συνεργασίας δασικής υπηρεσίας με Π.Υ.
Χαρτογράφηση δικτύου δασικών δρόμων.
Αναφορά κατάστασης δικτύου δασικών δρόμων.
Ύπαρξη χαρτών , υδροστομίων και διαμορφωμένων θέσεων υδροληψίας από
ποταμούς, λίμνες, κανάλια κ .λ. π.
5. Ύπαρξη δεδομένων απαιτήσεων ισχύος αντλιοστασίων, Δημοτικών Διαμερισμάτων
(και ύπαρξη γεννητριών για το 5% από αυτές).
6. Προσδιορισμός ανά οικιστικό σύμπλεγμα (πόλεις , χωριά ,πυκνοκατοικημένες
περιοχές )
α) Τρόπου διαφυγής :
-

ατόμων με προβλήματα
ανάγκη διαφυγής σε όσους παραμείνουν
β) Ασφαλούς χώρου καταφυγής όσων απομείνουν
γ) Οργάνωση πληθυσμού αντίστοιχων Δημοτικών Διαμερισμάτων :

-

υπεύθυνος συντονισμού
υπεύθυνοι ομάδων
οργάνωση υλικών (ραντιστικά, τρακτέρ, μέσα μεταφοράς)
δ) Τρόποι πρόσβασης στα Δημοτικά Διαμερίσματα με ιατροφαρμακευτικό υλικό και
μέσα τροφοδοσίας σε τρόφιμα – υπευθύνων – εθελοντών
ε) Προσδιορισμός τρόπου ανάσχεσης φωτιάς αν απειληθεί το οικιστικό σύμπλεγμα :
ζώνες από μπουλντόζες ή από οργωμένα χωράφια ή κοπή δένδρων
Αυτό το σχέδιο πρέπει να υπάρχει ανά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα .

7) Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αντιμετώπισης Δασικών πυρκαγιών, δηλ:
α) Ζώνες ανάσχεσης με είδη που δεν καίγονται ή ζώνες καλλιεργειών με συγκεκριμένη
τεχνική (π.χ. φρεζάρισμα στις ελιές)
β) Εκπαίδευση πληθυσμού : 2-3 ατόμων ανά δημοτικό διαμέρισμα, ως επικεφαλής
ομάδων και για παροχή α΄ βοήθειας και για γνώση ατομικής προφύλαξης π.χ. μαντίλια
κ. λ .π.
γ) Εξασφάλιση απαραίτητων υλικών π.χ. σκηνές, κουβέρτες, γεννήτριες, συμπυκνωτές
οξυγόνου
ii) Προσδιορισμός κανονισμών πυροπροστασίας π.χ. τακτικός καθαρισμός πρανών
δρόμων, καθαρισμός χαντακιών, συντήρηση αντιπυρικών, καθαρισμός ακαλλιέργητων
χωραφιών κ.λ.π.
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7. Απαλλαγή της Π.Υ. από τις μικτές περιπολίες και ανάθεση περιπολιών στην
νεοσυσταθείσα αγροφυλακή.
Ενημέρωση των πολιτών με τη έκδοση ενημερωτικού εντύπου Οδηγίες προστασίας του
Πολίτη από Δασικές πυρκαγιές.
Η ΠΕ Ηλείας θα προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις πυρκαγιές
καθώς και θα αξιοποιήσει τα ΜΜΕ για την ενημέρωση του κοινού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ






ΦΟΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ

ΑΜΕΣΗ

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο αρθ. 1 του Ν3511/2006, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι Αντιπεριφερειάρχες έχουν την ευθύνη συντονισμού εντός των διοικητικών τους
ορίων, για την διάθεση των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές.
Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα
του Ε.Κ.Α.Β.). .
Όταν αποφασιστεί από τον Γ.Γ.Π.Π ή Γ.Γ.Π.ΔΕ κατόπιν εισήγησης της Π.Υ. και
σύμφωνης γνώμης Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου η εκκένωση περιοχών που υπάρχει
κίνδυνος να αποκλειστούν από τις πυρκαγιές ή κινδυνεύει η οικιστική της περιοχή, η
Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει και υποστηρίζει το έργο σε συνεργασία με την
Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας και το Σ.Ο.Π.Π.
Σε αυτήν εδώ την ενότητα θα πρέπει να καθορίσουμε αναλυτικά την ευθύνη της
μεταφοράς ατόμων είτε σε μεμονωμένη βάση από πολίτες, αστυνομικές δυνάμεις, ή
της ομαδικής μεταφοράς από το ΚΤΕΛ και άλλα μέσα.

o Τα μηνύματα ανάγκης διάσωσης ή ανάγκης μεταφοράς τα λαμβάνουνε ο κάθε
εμπλεκόμενος (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Πολιτική Προστασία, Δήμοι),
διοχετεύονται στην Πυροσβεστική η οποία μεριμνεί για την μεταφορά τους σε
συγκεκριμένα σημεία των Δήμων σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την
αστυνομία.
o Σε περιπτώσεις ομαδικής μεταφοράς ενημερώνεται το ΚΤΕΛ και καθορίζουμε τον
χώρο που παραλαμβάνει τα άτομα και το μέρος που τα παραδίδει.
o Χώροι αρχικής συγκέντρωσης ατόμων που κινδύνευσαν και διασωθέντων, ορίζονται
σύμφωνα με απάντηση των Δήμων, κατόπιν εγγράφων που εστάλησαν με υπ’ αριθμ
13/12-1-09 και 134/27-3-09 από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, οι κάτωθι :

 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
1. Αρχαία Ολυμπία - Αρχαίο Στάδιο,

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
2. Άσπρα Σπίτια –Πλατεία,
3. Αρχαία Πίσα- Δημοτικό Σχολείο,
4. Βασιλάκι – Γυμνάσιο,
5. Ηράκλεια – Πλατεία,
6. Κάμενα – Σχολείο, Εκκλησία,
7. Καυκανιά – Δημοτικό Σχολείο,
8. Κλαδέο – Πλατεία,
9. Κοσκινά – Εκκλησία,
10. Κρυονέρι - Πλατεία,
11. Λιναριά –Εκκλησία
12. Λούβρο – Κόμβος Λούβρο , Εκκλησία,
13. Μάγειρα – Δημοτικό Σχολείο,
14. Μουριά – Πλατεία,
15. Ξηρόκαμπος – Εκκλησία,
16. Πελόπιο – Χώρος Σχολικού συγκροτήματος,
17. Πεύκες – Εκκλησία,
18. Πλάτανος – Ελικοδρόμιο,
19. Πουρνάρι - Δημοτικό Σχολείο,
20. Σμίλα – Πλατεία , Εκκλησία,
21. Στρέφι – Αθλητικό Κέντρο,
22. Φλόκα - Πλατεία,
23. Χελιδόνι – Πλατεία.
24. Πανόπουλο – Δημοτικό κατάστημα,
25. Αγία Τριάδα – Χώρος Αναψυχής Κάπελη,
26. Αντρώνι – Γήπεδο,
27. Κακοτάρι – Πλατεία,
28. Κρυόβρυση – Πλατεία.
29. Λάλα – Γήπεδο, Πλατεία, Προαύλιο Εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου,
30. Νεμούτα – Δημοτικό Σχολείο ,Πλατεία,
31. Κούμανι – Πλατεία, Γήπεδο,
32. Αχλαδινή – Κέντρο Χωριού.
33. Λαμπεία – Κεντρική Πλατεία, Προαύλειος Χώρος Δημοτικού, Γυμνασίου,
34. Ορεινή – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
35. Αστράς – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο.
 Δήμος Πηνειού
1. Δημοτικό Στάδιο Γαστούνης,
2. Πλατεία Αγίου Νικολάου Γαστούνης,
3. Πλατεία Ηρώων Γαστούνης,
4. Πλατεία Ο.Σ.Ε. Γαστούνης,
5. Προαύλειοι Χώροι τριών (3) Δημοτικών Σχολείων Γαστούνης
6. Προαύλειος Χώρος Γυμνασίου, Λυκείου Γαστούνης
7. Προαύλειος Χώρος του Γηροκομείου Παναγίας Καθολικής Γαστούνης.
8. Τραγανό - Δημαρχείο, Πλατεία Δημαρχείου,
9. Αγία Μαύρα – Πλατεία.
10. Σίμιζα – Δημοτικό Σχολείο,
11. Πλατεία Παναγίας , Πλατεία Ιωάννου, Πλατεία Γλύφα,
12. Προαύλειοι Χώροι Δημοτικών , Γυμνασίου , Λυκείου και Μουσικού Λυκείου.

 Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης
1. Ανδραβίδα – Πλατεία , Δημοτικό Στάδιο, Προαύλειος Χώρος Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου, Χώρος Αγροτικού συνεταιρισμού,
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Στρούσι – Δημοτικό Σχολείο,
Σταφιδόκαμπος – Δημοτικό Σχολείο.
Γήπεδο Λεχαινών,
Γυμνάσιο – Λύκειο Λεχαινών,
Α’ Δημοτικό και Β’ Δημοτικό Σχολείο.
Κυλλήνη – Προαύλειος Χώρος Νηπιαγωγείου Κυλλήνης, Πλατεία
Δημαρχείου
Κυλλήνης, Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κυλλήνης,
8. Νεοχώρι – Πλατεία Νεοχωρίου , Προαύλειος Χώρος Γυμνασίου, Λυκείου, Γήπεδο
Νεοχωρίου,
9. Κάστρο – Γήπεδο Κάστρου, Προαύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου Κάστρου,
Πλατεία Κάστρου,
10. Κάτω Παναγιά – Δημοτικό Σχολείο Κάτω Παναγιάς, Πλατεία Κάτω Παναγιάς.
11. Βάρδα – Γήπεδο, Προαύλειοι Χώροι Νηπιαγωγείου, Γυμνασίου, Λυκείου, Πλατεία
Καλλάκου, Πλατεία Κέντρου Υγείας,
12. Μανολάδα – Γήπεδο, Νηπιαγωγείο ,Δημοτικό Σχολείο,
13. Νέα Μανολάδα – Πλατεία Ο.Σ.Ε. , Νηπιαγωγείο ,Δημοτικό Σχολείο, Γήπεδο,
14. Αετοράχη – Δημοτικό Σχολείο,
15. Καπελέτο – Δημοτικό Σχολείο,
16. Κουρτέσι – Γήπεδο, Δημοτικό Σχολείο,
17. Νεάπολη – Δημοτικό Σχολείο,
18. Νησίον – Δημοτικό Σχολείο,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Δήμος Πύργου
1. Αθλητικό κέντρο Αγίας Βαρβάρας, Εθνικό Στάδιο Πύργου, άπαντες οι προαύλειοι
χώροι των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων περιφέρειας Δήμου Πύργου.
2. Αγία Άννα - Πλατεία,
3. Αρβανίτη – Πλατεία Σχολείο,
4. Γούμερο – Πλατεία , Δημοτικό Σχολείο,
5. Καράτουλα – Πλατεία, Εκκλησία,
6. Καρυά – Πλατεία,
7. Κλινδιά – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
8. Κουτσοχέρα – Πλατεία , Δημοτικό Σχολείο,
9. Λάνθι – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο, Γήπεδο,
10. Λαντζόι – Πλατεία, Γήπεδο,
11. Μαγούλα – Πλατεία, Κοινοτικό κατάστημα, Γήπεδο,
12. Μουζάκι – Πλατεία,
13. Πεύκη – Πλατεία,
14. Σόπι – Πλατεία, Εκκλησία,
15. Χαριά – Πλατεία,
16. Χειμαδιό – Πλατεία , Δημοτικό Σχολείο,
17. Ώλενα – Πλατεία, Κοινοτικό κατάστημα.
18. Βούναργο – Πλατεία, Ανοιχτός χώρος οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου(Πλησίον
ελαιοτριβείου Κων. Σαρακίνη),
19. Βροχίτσα – Πλατεία , Δημοτικό Σχολείο,
20. Άγιοι Απόστολοι – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
21. Κορυφή – Δημοτικό Σχολείο,
22. Πράσινο – Δημοτικό Σχολείο, Πλατεία,
23. Κατσαρού – Πλατεία,
24. Αλποχώρι Χανάκια – Δημοτικό Σχολείο,
25. Ξυλοκέρα – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
26. Φωναίτικα – Πλατεία
27. Επιτάλιο – Γήπεδο Επιταλίου, Προαύλειος χώρος Δημοτικού, Γυμνασίου
28. Αλφειούσα – Γήπεδο, Δημοτικό Σχολείο
29. Ανεμοχώρι – Γήπεδο,
30. Αγρίδι – Πλατεία.
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 Δήμος Ζαχάρως
1. Εθνικό Στάδιο, οι προαύλειοι χώροι Δημοτικού, Γυμνασίου , Λυκείου,
-Χώρος Δημοτικού camping Ζαχάρως
-Ο περιβάλλοντας Χώρος των δύο (2) Δημοτικών Τουριστικών Περίπτερων Παραλίας Ζαχάρως.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Νέα Φιγαλεία – Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Γήπεδο, Γυμνάσιο, Κοινοτική Πλατεία,
Φασκομηλιά – Δημοτικό, Εκκλησία Αγίου Νικολάου,
Κρυονέρι – Εκκλησία,
Πετράλωνα – Κοινοτικό Μέγαρο,
Στόμιο – Εκκλησία Κοίμησης Θεοτόκου,
Περιβόλια – Γήπεδο,
Φιγαλεία - Κοινοτικό Κατάστημα

 Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
1. Κρέστενα – Κλειστό Γήπεδο, Κεντρική Πλατεία, Ανατολική Πλατεία
(Παπαπολυχρονίου), ΕΠΑΛ Κρεστένων,
2. Βρίνα – Δημοτικό Σχολείο,
3. Γραίκα – Γήπεδο Μπάσκετ,
4. Γρύλλος – Κεντρική Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
5. Διάσελλα – Κεντρική Πλατεία,
6. Καλλίκωμο – Δημοτικό Σχολείο,
7. Καλυβάκια – Κεντρική Πλατεία,
8. Κάτω Σαμικό – Δημοτικό Σχολείο,
9. Μακρίσια – Γυμνάσιο, Νηπιαγωγείο, Κεντρική Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
10. Πλατιάνα – Δημοτικό Σχολείο,
11. Πλουτοχώρι - Κεντρική Πλατεία,
12. Ράχες – Πλατεία,
13. Σαμικό – Δημοτικό Σχολείο,
14. Σκιλλουντία – Δημοτικό Σχολείο,
15. Τρυπητή – Δημοτικό Σχολείο,
16. Φρύξα – Παλιό Δημοτικό Σχολείο, Πανηγυρίστρια.
17. – Χώρος Πανηγυρίστρια Ανδρίτσαινας που βρίσκεται ενός χιλιομέτρου από την
Ανδρίτσαινα.
18. Αλιφείρα – Πρώην Δημοτικό Σχολείο,
19. Βρεστό – Πρώην Κοινοτικό Γραφείο,
20. Καλλιθέα – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
21. Αμυγδαλιές – Πολιτιστικό Κέντρο,
22. Λιβαδάκι – Πρώην Δημοτικό Σχολείο,
23. Μυρώνεια – Κεντρική Πλατεία.
 Δήμος Ήλιδας
1. Αμαλιάδα
Πλατεία Ανεμόμυλου,
Πλατεία Ελευθερίας,
Πλατεία Δημαρχείου,
Πλατεία Αγίου Αθανασίου,
Πλατεία Δημοκρατίας,
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Πλατεία Παπαδοπούλου,
Κλειστό Γυμναστήριο(Δημοτικό Στάδιο),
Βοηθητικό Κλειστό Γυμναστήριο (Δημοτικό Στάδιο),
Κτήριο ΚΗΦΗ (Κτήμα Λεχουρίτη),
Γυμναστήριο 2ου Λυκείου,
Γυμναστήριο 40υ Δημοτικού,
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 6ου Δημοτικού Σχολείου,
Χώροι Λαϊκής Αγοράς,
Χώρος Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Αγίας Άννας,
Προαύλια Σχολείων
2. Δ. Δ Γερακίου και Περιστερίου
Επειδή περιβάλλονται από δάσος, εάν συντρέξουν λόγοι εκκένωσης τότε οι κάτοικοι
μετακινούνται στο Δήμο Ήλιδας.
Δαφνιώτισα – Πλατεία,
Κρυονέρι – Πλατεία,
Κεραμιδιά - Πλατεία,
Χάβαρι – Πλατεία,
Δάφνη - Πλατεία,
Άγιος Ηλίας - Πλατεία.
Σιμόπουλο – Πλατεία, Χώρος Δημαρχείου, Προαύλειος χώρος Γυμανσίου
,Λυκείου,
10. Ροδιά – Δημοτικό Σχολείο,
11. Οινόη - Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
12. Βουλιαγμένη – Εκκλησία,
13. Σκλίβα - Πλατεία,
14. Βάλμη – Κέντρο Χωριού
15. Βελανίδι – Πλατεία , Δημοτικό Σχολείο,
16. Άγναντα – Δημοτικό Σχολείο,
17. Μαζαράκι – Δημοτικό Σχολείο,
18. Εφύρα – Δημοτικό Σχολείο, Πλατεία,
19. Λάττα – Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο,
20. Αγραπιδοχώρι – Πλατεία.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Επίσης, ως χώροι συγκέντρωσης ατόμων δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι κάτωθι ανά
Δήμο Χώροι υποδοχής και διαβίωσης πληγέντων που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της
αντισεισμικής πολιτικής:
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Δ/Κ ΠΥΡΓΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

10000 m²

Πλατεία Σ.Π.Κ.

2000 m²

Αύλειος χώρος Κούβελου

1000 m²

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας

1600 m²

Παρκινγκ Αγίου Διονυσίου

4000 m²

Παρκινγκ Ο.Σ.Ε.

1500 m²

Πλατεία Πύργου Σάκης Καράγιωργας

10000 m²

Αύλειος χώρος Σωσίπολις

10000 m²

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ
Χώρος στάθμευσης Σούπερ Μάρκετ LIDL

5000 m²

Χώρος Στάθμευσης Σούπερ Μάρκετ Α.Β. Βασιλόπουλος

5000 m²

Τ/Κ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Κεντρική πλατεία

700 m²

Ανοικτός χώρος Δήμου (πλησίον ελαιοτριβείου Κων. Σαρακίνη) 4000 m²

Τ/Κ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Κεντρική πλατεία

150 m²

Χώρος κλειστού γυμναστηρίου

2000 m²
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Τ/Κ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Αεροδρόμιο Επιταλίου

140000 m²

Αύλειος χώρος Δημοτικού

600 m²

Αύλειος χώρος Γυμνασίου

900 m²

Αύλειος χώρος Δήμου (πρώην ΑΣΟ)

1200 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

10000 m²

Πλατεία Ανεμόμυλου

5500 m²

Πλατεία Ελευθερίας

4000 m²

Πλατεία Δημαρχείου

2500 m²

Πλατεία Αγίου Αθανασίου & Ηρώων

2000 m²

Πλατεία Δημοκρατίας
Πλατεία Παπαδοπούλου

900 m²
2500 m²

Κτήριο ΚΗΦΗ (Κτήμα Λεχουρίτη)

18000 m²

Χώροι Λαϊκής αγοράς

10000 m²

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Αγίας Άννας

2500 m²

Δημοτικός χώρος πλησίον Εργατικών Κατοικιών Αγίας Άννας

5000 m²

Άλσος ΟΣΕ

2000 m²

Πλατεία ανάπλασης Σοχιάς

5000 m²
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Τ/Κ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Κεντρική πλατεία
Πλατεία Εφαπτόμενη Γυμνασίου
Πλατεία Αγίας Τριάδας

500 m²
3000 m²
800 m²

Γήπεδο

5000 m²

Βοηθητικό Γήπεδο Συνοικισμού Αγ. Γεωργίου

4000 m²

Τ/Κ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Κεντρική πλατεία

300 m²

Αύλειος Χώρος έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου

700 m²

Αύλειος Χώρος έμπροσθεν Δημαρχείου

2000 m²

Αύλειος Χώρος Κέντρου Υγείας

800 m²

Αύλειος Χώρος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου

700 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Δ/Κ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο
Κεντρική Πλατεία Αγίου Δημητρίου.
Κοινόχρηστος δημοτικός χώρος επί των οδών
Ευζώνων & Καψάλη

10000 m²
1500 m²
800 m²
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Δ/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

8000 m²

Βοηθητικό γήπεδο

2000 m²

Κεντρική Πλατεία Αγίας Σοφίας.

4000 m²

Αύλειος χώρος Αγροτικού Συνεταιρισμού

1000 m²

Αύλειος χώρος Γυμνασίου Λυκείου

3000 m²

Ιππικό Κέντρο Δ/Κ Ανδραβίδας

15000 m²

Δ/Κ ΒΑΡΔΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

9000 m²

Πλατεία Καλάκου

2000 m²

Πλατεία Ελευθερίας

3500 m²

Τ/Κ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

7000 m²

Βοηθητικό στάδιο

6000 m²

Τ/Κ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

7000 m²

Πλατεία ΟΣΕ

8000 m²

Πλατεία Δημοτικού Καταστήματος & παιδική χαρά

Τ/Κ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ

600 m²
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Αύλειος χώρος Νηπιαγωγείου

3000 m²

Δημοτικός χώρος παραπλεύρως Νηπιαγωγείου

1000 m²

Τ/Κ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο

10000 m²

Πλατεία Πρίγκιπα

1000 m²

Πλατεία έμπροσθεν Δημοτικού Καταστήματος

1000 m²

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου

3000 m²

Τ/Κ ΝΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο
Πλατεία Νεοχωρίου

17000 m²
1000 m²

Τ/Κ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικός χώρος «Αρχονταρίκι»

3000 m²

Δημοτικός χώρος οικόπεδο

800 m²

Πλατεία Εκκλησίας

1000 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Δ/Κ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο Κρεστένων

6000 m²

Αύλειος χώρος Πυροσβεστικής & ΕΠΑΛ.

3000 m²

Χώρος γιορτής σταφίδας

13000 m²

Τ/Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Αύλειος Χώρος Δημοτικού

3000 m²

Αύλειος Χώρος Γυμνασίου

2500 m²

Τ/Κ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Χώρος Πανηγυρίστρας

3000 m²

Δημοτικό στάδιο

2000 m²

Πλατεία Αγίου Νικολάου (ΟΤΕ)

1000 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Δ/Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό γήπεδο

4000 m²

Πλατεία Δημαρχείου

2700 m²
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Πλατεία Εκκλησίας

650 m²

Χώρος πρασίνου έναντι ΟΣΕ

950 m²

Δημοτικός χώρος έναντι παρκινγκ
Δημοτικός χώρος παλιού Δημοτικού Σχολείου
Δημοτικός χώρος αμαξοστάσιο Δήμου

4700 m²
850 m²
1000 m²

Τ/Κ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Αύλειος χώρος Δημαρχείου

6000 m²

Τ/Κ ΑΝΡΩΝΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Γήπεδο

2500 m²

Τ/Κ ΛΑΛΑ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό γήπεδο

6400 m²

Πλατεία

1200 m²

Αύλειος χώρος Εκκλησίας Αγ. Κωνσταντίνου

600 m²

Τ/Κ ΛΑΜΠΕΙΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ

970 m²

Πλατεία

800 m²

Αύλειος χώρος παρκινγκ Δημαρχείου

230 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Δ/Κ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικός χώρος πρώην ιδιοκτησία Αιλιανού

3000 m²

(έναντι Δημοτικού σχολείου)
Χώρος έμπροσθεν Κ. Υ. Ζαχάρως

1000 m²

Χώρος αποθηκών Δήμου (έναντι Γυμνασίου Λυκείου)

1000 m²

Κεντρική πλατεία

1000 m²

Αύλειος χώρος Γυμνασίου Λυκείου (όπισθεν των κτιρίων)

1000 m²

Δημοτικό στάδιο Ζαχάρως

7000 m²

Τ/Κ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Αύλειος Χώρος Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

1000 m²

Κεντρική πλατεία

800 m²

Δημοτικό γήπεδο

4000 m²

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/Κ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Δημοτικό στάδιο
Πλατεία Αγίου Νικολάου.
Πλατεία Ηρώων.

24000 m²
750 m²
1200 m²

Πλατεία ΑΣΟ

500 m²

Πλατεία ΟΣΕ.

1000 m²

Πλατεία Ελευθερίας

2500 m²
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Αύλειος χώρος Γηροκομείου Παναγίας Καθολικής

5500 m²

και έμπροσθεν αυτού

Δ/Κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Πλατεία Ι. Ν. Παναγίας
Πλατεία Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου

1000 m²
700 m²

Βοηθητικό Γήπεδο ΑΣΟ

4000 m²

Ανοικτό Γήπεδο Μπάσκετ - Τένις

1900 m²

Δημοτικός χώρος Αγά Λιβάδι

2500 m²

Αύλειος Χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου

1600 m²

Αύλειος Χώρος 2ου Δημοτικού Σχολείου

2100 m²

Αύλειος Χώρος Γυμνασίου Λυκείου

2800 m²

Δ/Κ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ
Πλατεία Ι. Ν. Νικολάου

3200 m²

Πλατεία Δημαρχείου

1000 m²

Πλατεία έναντι Δημοτικού Σχολείου

1200 m²

Πλατεία Δημοτικού Αναψυκτηρίου

800 m²

Δημοτικός χώρος οικόπεδο Καούκη

5000 m²

Δημοτικός χώρος οικόπεδο Ροδούλας

25000 m²

Άπαντες οι χώροι διαθέτουν προσβασιμότητα και διαθέσιμα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.
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 Στις περιπτώσεις που τμήμα του οδικού δικτύου της Ηλείας έχει καταστραφεί ή
καίγεται ή έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές λόγω των πυρκαγιών, η Δ/νση
Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα τροχαίας κίνησης
(προσωρινή σήμανση, εκτροπή κυκλοφορίας κτλ) ή και διακοπής της
κυκλοφορίας προς αποφυγή ατυχημάτων και προς διευκόλυνση του έργου της
αποκατάστασης.
Επίσης σύμφωνα με τον ΚΟΚ τα μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών
της κυκλοφορίας λαμβάνονται προσωρινά με απόφαση της Αστυνομικής Δ/νσης
Ηλείας , όταν αυτό επιβάλλεται.
 Στην περίπτωση που έχουμε αποκλεισμό μιας περιοχής :
- Η διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων θα είναι ευθύνη της Π.Υ. σε
συνεργασία με το Τμήμα. Πολιτικής Προστασίας και Αστυνομίας.
Η διασφάλιση της κυκλοφορίας στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο είναι
ευθύνη της Αστυνομίας και του Ο.Σ.Ε.
Η ομαλή λειτουργία των δικτύων και τεχνικών έργων κοινής ωφελείας είναι
ευθύνη των αντίστοιχων φορέων σε συνεργασία με την Ν.Α.
Αρμόδιος φορέας πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων είναι η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), η οποία ενημερώνει το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) και το
οποίο με τη σειρά του ενημερώνει όλους εμάς ώστε να δράσουμε αναλόγως.

.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ
α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
- Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιο για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση
σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και συντονισμού υπηρεσιών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων,
διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων, βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως, τηρεί
πλήρη στοιχεία προσωπικού και μέσων, που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οι
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
- Καταρτίζει κατάλογο αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτικού τομέα.
- Σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες προβαίνει σε μίσθωση
μηχανημάτων ιδιωτικού τομέα εφόσον δεν επαρκούν της Π.Ε. Ηλείας με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη.
- Συγκαλεί Σ.Ο.Π.Π όταν απαιτηθεί μετά από εντολή Αντιπεριφερειάρχη.
- Ενημερώνει τον Αντιπεριφερειάρχη, την Περιφέρεια και το Κέντρο Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣΔΑ και συνεργάζεται με οποιαδήποτε Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας για την επικρατούσα κατάσταση.
- Συντονίζει το έργο των εθελοντικών οργανώσεων εφ’ όσον κληθούν και το έργο
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ



Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλέφωνα,
κινητά, διευθύνσεις κλπ).



Τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με πλήρη στοιχεία εργολάβων χειριστών
μηχανημάτων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.



Διαβιβάζει τις προηγούμενες καταστάσεις στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Ηλείας.



Μεριμνά και εισηγείται
για την
συγκρότηση συνεργείων καταγραφής
αποκατάστασης ζημιών στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας.



Μεριμνά για την συγκρότηση καταυλισμών προσωρινής στέγασης των πληγέντων.



Συμμετέχει δια των τεχνικών της Υπηρεσίας στην συγκρότηση των προβλεπόμενων
επιτροπών.

και

ή
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Επιθεωρεί και αναφέρει τυχόν προβλήματα ή ζημιές επί των έργων των ΤΟΕΒ του
νομού.



Συμμετέχει δια του Δ/ντου ή εκπροσώπου του στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Π.Ε.
Ηλείας.



Συνεργάζεται άμεσα με το Τμήμα πολιτικής Προστασίας, διαθέτει τα οχήματα και
μηχανήματα της Π.Ε. Ηλείας και προβαίνει σε μίσθωση εφ’ όσον απαιτείται σε
συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ


Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλεφώνα ,
κινητά, διευθύνσεις κλπ)



Συγκροτεί κλιμάκια ή επιτροπές γεωτεχνικών για την καταγραφή και εκτίμηση
ζημιών.



Συγκροτεί επιτροπές και διενεργεί αυτοψίες με τους κτηνιάτρους σε απώλειες του
ζωικού κεφαλαίου.



Μεριμνά και συνδράμει την προώθηση ζωοτροφών σε πληγέντες κτηνοτρόφους.



Τηρεί καταστάσεις μετεωρολογικών σταθμών και πλήρη στοιχεία των παρατηρητών.



Ενημερώνει άμεσα με έκθεσή της το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ


Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλεφώνα ,
κινητά, διευθύνσεις κλπ).



Διαθέτει προσωπικό για την οργάνωση βαρδιών, γραμματειακή υποστήριξη και
οτιδήποτε απαιτηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τις πυρκαγιές στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.



Μεριμνά για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων για μίσθωση μηχανημάτων
ιδιωτικού τομέα, προμήθεια αναγκαίων υλικών και κάλυψη δαπανών για δράσεις
Πολιτικής Προστασίας, τόσο στο στάδιο λήψης προληπτικών μέτρων, όσο και στην
αποκατάσταση.



Μεριμνά για την εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων για τυχόν αποζημιώσεις εκτός
έδρας και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που ασχολήθηκε στην Πολιτική
Προστασία.

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ


Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλεφώνα ,
κινητά, διευθύνσεις κλπ).



Μεριμνά για την οργάνωση διανομής τροφίμων προς κάλυψη των άμεσων αναγκών
των πληγέντων.



Μεριμνά για τον ορισμό υπαλλήλων του τμήματος εμπορίου που θα είναι υπεύθυνος
μαζί με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών για τις διανομές τροφίμων.



Μεριμνά για την μεταφορά των τροφίμων στους τόπους διανομής και τον καθορισμό
του ωραρίου εργασίας της διανομής.



Μεριμνά για την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για την μη
λειτουργία σχολικών μονάδων των πληττομένων περιοχών, ύστερα από εισήγηση των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ


Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλεφώνα ,
κινητά, διευθύνσεις κλπ).



Μεριμνά για την αποκατάσταση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών των
πληττομένων περιοχών και διαθέτει μεταφορικά μέσα ιδιωτικού τομέα προς
μίσθωση ή επίταξη που αιτούνται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.



Τηρεί καταστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας με πλήρη στοιχεία (τηλεφώνα ,
κινητά, διευθύνσεις κλπ).

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Για την σχεδίαση
Τηρεί καταστάσεις ,τις οποίες κοινοποιεί στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας,
ανθρώπινου και υλικού δυναμικού του Νομού αρμοδιότητάς της, για τον Δημόσιο και
Ιδιωτικό Φορέα όπως:
Καταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Καταστάσεις Κέντρων Υγείας
Καταστάσεις Κλινικών που τυχόν θα λειτουργήσουν στο μέλλον στον Νομό
Καταστάσεις Αγροτικών Ιατρείων.
Καταστάσεις Φαρμακείων.
Καταστάσεις φορείων που διαθέτει
Καταστάσεις Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού που διαθέτει.
Καταστάσεις Ιατρών.
Καταστάσεις Νοσοκόμων.
Καταστάσεις Νοσηλευτών.
Φροντίζει για την ύπαρξη αποθεμάτων φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.
Συγκροτεί Υγειονομικό κλιμάκιο απαραίτητο για την σύνθεση του συνεργείου
αποκατάστασης ζημιών.
Συγκροτεί συνεργεία.
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Διάθεσης σκηνικού και λοιπού υλικού σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
Κινητά συνεργεία γιατρών και νοσοκόμων
Δειγματοληψίας νερού
Απολυμάνσεων
Εμβολιασμών
Προβλέπει εφεδρικές πηγές ενέργειας Η/Γ και δεξαμενών νερού για τα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
Προβλέπει την ενδεχόμενη εκκένωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και τους χώρους
μεταφοράς των ασθενών σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου σκηνικού και λοιπού υλικού για την
παροχή προσωρινής περίθαλψης σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων, που θα προβούν στην απογραφή των αναγκών
των πυρόπληκτων.
Για την αντιμετώπιση καταστροφών
Μετέχει με τον Διευθυντή της στο Σ.Ο.Π.Π.
Κινητοποιεί και θέτει σε λειτουργία 24ωρης βάσης όλο το προσωπικό της όταν
ειδοποιηθεί.
Μεριμνά για την αποστολή σκηνικού υλικού σε πυρόπληκτες περιοχές του Νομού σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ..
Μεριμνά για τη σωστή διανομή του σκηνικού υλικού αρχίζοντας από αυτούς που έχουν
τη μεγαλύτερη ανάγκη σε συνεργασία με τους ΟΤΑ..
Μεριμνά αν απαιτείται, για την ανάπτυξη σκηνών μέσα στις αυλές και στους χώρους
των Ιδρυμάτων ή για να μεταφέρει τροφίμους σε ασφαλή οικήματα και χώρους σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ..
Μεριμνά για την εγκατάσταση στο Διοικητήριο Κλιμακίου Πρόνοιας με 24ωρη βάρδια
που θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην Πρόνοια σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ..
Μεριμνά για την επιδότηση των πυροπλήκτων, για την κάλυψη των αναγκών
προσωρινής στέγασης σε συνεργασία με τους ΟΤΑ..
Μεριμνά για τη μεταφορά και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων ή διαφόρων
λειτουργιών σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους που δεν έχουν υποστεί βλάβη σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ.
Μεριμνά για την προσωρινή και ημιμόνιμη στέγαση των πυρόπληκτων. Ενεργεί
περαιτέρω βάσει των εντολών και οδηγιών του Σ.Ο.Π.Π.
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Μεριμνά για την εισαγωγή και τακτοποίηση στα Νοσοκομεία (αν απαιτείται και σε
Νοσοκομεία άλλων Νομών), των αρρώστων ή τραυματισμένων σε συνεργασία με τον
Διοικητή του Νοσοκομείου.
Μεριμνά για την εγκατάσταση σκηνών σε ελεύθερους χώρους, κοντά στα Νοσοκομεία
για την ανάπτυξη κρεβατιών και την εξυπηρέτηση όλων των αρρώστων ή
τραυματισμένων σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
Μεριμνά για την ύπαρξη διαθέσιμων εφεδρικών κρεβατιών για κάθε ενδεχόμενο.
Μεριμνά για τη σωστή αξιοποίηση των ιατρικών κλιμακίων του Νομού και τη
συμπλήρωση ελλειμματικών ειδικοτήτων γιατρών, για τη κάλυψη των αναγκών.
Μεριμνά για τη συγκρότηση συνεργείων απολυμαντών που θα περιέρχονται
καθημερινά τους καταυλισμούς των πυρόπληκτων και θα φροντίζουν για την
καθαριότητα και την απολύμανση των κοινοχρήστων χώρων.
Μεριμνά για τις απολυμάνσεις δεξαμενών νερού των καταυλισμών των πυρόπληκτων.
Μεριμνά για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε δίκτυα ύδρευσης των
πυρόπληκτων περιοχών.
Μεριμνά για να γίνουν οι επιβαλλόμενοι εμβολιασμοί σε κατοίκους πυρόπληκτων
κυρίως περιοχών.
Μεριμνά για την εγκατάσταση στη Νομαρχία Κλιμακίου Υγιεινής, με 24ωρη βάρδια, που
θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει θέματα που ανάγονται στην Υγεία.
Ενεργεί περαιτέρω βάσει των εντολών και οδηγιών του Σ.Ο.Π.Π.

β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
(Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Τροχαίας – Λοιπές Υπηρεσίες Α/Δ)
-

Ενημερώνει

τα Α.Τ. των δήμων να προβούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας για τη

διευκόλυνση των πυρ/κών οχημάτων και παράλληλα εφόσον υφίσταται ανάγκη να
εκτραπεί η ροή των υπόλοιπων οχημάτων μέσων άλλων οδών για την αποφυγή του
εγκλωβισμού τους.
- Ενημερώνει δυνάμεις (Α.Τ. του Δήμου – Ο.Π.Κ.Ε.) να λάβουν μέτρα τάξης για την για
την απαγόρευση ή τον περιορισμό της κίνησης σε σύμπλεγμα δασών και να παρέχει
οποιαδήποτε συνδρομή όπου και όταν απαιτηθεί.
-

Οι Υπηρεσίες της συνδράμουν στην εκκένωση των περιοχών όταν αποφασισθεί το

μέτρο αυτό.
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γ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
- Έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας της σύνταξης των προγραμμάτων έργων και
εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται σε
αυτές. (Ν. 2503/1997).
- Θέτει το προσωπικό της υπηρεσίας της σε πλήρη ετοιμότητα.
- Ενημερώνει άμεσα το Δ/ντή Δασών Ν. Ηλείας, καθώς και τον Δασάρχη Πύργου με το
προσωπικό που βρίσκεται σε επιφυλακή για την άμεση συμμετοχή τους στην πυρκαγιά.
- Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους Περιφερειακών Δασικών
Υπηρεσιών και γίνεται κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. που είχαν και την ευθύνη κατάσβεσής τους.
δ) Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
- Προβαίνουν σε έλεγχο όλων των υδροστομίων ανά Τ.Δ. σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Παρουσιάζουν πρόταση εκτέλεσης έργων εντός δασικής και αγροτικής έκτασης,
διάνοιξη νέων και συντήρηση παλαιών αντιπυρικών ζωνών.
- Συντελούν στην κοπή δέντρων που εμποδίζουν τη διάβαση των πυροσβεστικών
οχημάτων που εφάπτονται στους αγροτικούς δρόμους και ανήκουν σε ιδιώτες.
- Είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό οικοπέδων και ιδιωτικών δασών και της
απομάκρυνσης υπότροφης βλάστησης.
- Παρακολουθούν και ενημερώνουν τους κατοίκους από τον ημερήσιο χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
- Απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δασικές
περιοχές σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται
υψηλός.
- Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών προβαίνουν στην σύσταση
εθελοντικών ομάδων

ανά Τ.Δ. (κάθε πρόεδρος Τ.Δ. να αναρτήσει στον πίνακα

ανακοινώσεων του Τ.Δ. ονομαστική κατάσταση ατόμων, που θα είναι έτοιμα σε
περίπτωση πυρκαγιάς να κατευθύνουν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στις εστίες
της φωτιάς και να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια).
-

Οι δημότες κάθε Τ.Δ. να γνωρίζουν τον τόπο συγκέντρωσής τους σε
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

περίπτωση
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- Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τους Ο.Τ.Α. νοείται
ότι επιβάλλεται να ληφθούν και στους χώρους μεταμόρφωσης απορριμμάτων που
λειτουργούν με ευθύνη των Ο.Τ.Α.

ε) ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
Ενημερώνεται για υδροληψία πυρ/κών Α/Φ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή υδροληψία.
στ) 117 Π.Μ. – Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ
Θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό και μέσα που διαθέτει για άμεση
συνδρομή όταν απαιτηθεί.
ζ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- Ειδοποιεί τη Διεύθυνση, γίνεται γενική κλήση εθελοντών και ξεκινάει η ομάδα
ετοιμότητας για το περιστατικό, με διασωστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

- Σε συνεργασία με τον επικεφαλής των πυρ/κών δυνάμεων, σε περίπτωση που
αποφασισθεί, βοηθά στην εκκένωση των απειλούμενων κατοικιών, ιδιαίτερα τα άτομα
που είναι ανίκανα να κινηθούν μόνα τους και παιδιά.
- Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής
Γραμματείας

Πολιτικής

Προστασίας

σε

περιπτώσεις

εκτάκτων

αναγκών

που

προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής
προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Ο.Τ.Α.
- Υπεύθυνη του υπό σύσταση Γραφείου Εθελοντισμού της Π.Ε. Ηλείας είναι η
Διατσέντα Φουσκαρίνη. Τηλέφωνα: Γραφείου 2621036151, κινητό 6977758248.

θα) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
- Παρέχουν ιατρική βοήθεια – οργάνωση κλιμακίων από γιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό, καθώς και ασθενοφόρα οχήματα όταν αυτό ζητηθεί, ύστερα από συνεργασία
με το Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας.
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θβ) Δ.Ε.Η
- Εκτελεί προγράμματα που αφορούν προληπτικό κλάδεμα

δένδρων σε περιοχές που

διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποψίλωση χώρων που
βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης, καθώς και ότι είναι αναγκαίο για την πρόληψη των
πυρκαγιών. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία της ΔΕΗ με τις κατά τόπους
Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Ο.Τ.Α.
- Μεταβαίνει αμέσως με συνεργείο στον τόπο που εκδηλώνεται η πυρκαγιά για έλεγχο του
δικτύου και σε συνεργασία με επικεφαλής

των πυρ/κών δυνάμεων προβαίνει στην

διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος όπου απαιτείται.

θγ) Ο.Σ.Ε.
Αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικών παράπλευρων
καθαρισμών της βλάστησης σε επικίνδυνες περιοχές από τις οποίες διέρχονται
σιδηροδρομικές γραμμές από συνεργεία του, καθώς και ότι είναι αναγκαίο για την
πρόληψη πυρκαγιών. Οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης απαιτούν την συνεργασία
του Ο.Σ.Ε. με τις κατά τόπους Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

θδ) Ο.Τ.Ε.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κάνει ενέργειες για την αποκατάσταση των
τηλεπικοινωνιών.
θε) Ε.Μ.Υ
- Αρμόδιος φορέας για την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου είναι η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) που έχει ως στόχο να υποδείξει στους φορείς που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τις περιοχές με την μεγαλύτερη
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

- Εκδίδει καθημερινά δελτία πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς τα οποία προσδιορίζουν την
κατηγορία κινδύνου : χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή και κατάσταση συναγερμού,
βαθμολογημένες από το 1 έως το 5.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ

1

ΜΕΣΗ

2

ΥΨΗΛΗ

3

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

5

Δ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΥΡΓΟΥ

2621029114

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

2623065672

ΑΡΑΞΟΥ

2693055670

Ζ. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Σύμφωνα με την παράγραφο 2ζ του άρθρο 18 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α/2311-2007) καθίσταται σαφές ότι το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της ανωτέρω
δράσης είναι ο Δήμαρχος, περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει τον συντονισμό
του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο
ή ο Περιφερειάρχης, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει
πάνω από ένα Δήμο.
Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 (δηλαδή σε περιπτώσεις γενικής
καταστροφής, ή περιφερειακής καταστροφής μικρής ή μεγάλης έντασης, ή σε τοπικές
καταστροφές μικρής ή μεγάλης έντασης) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις
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β΄, γ΄ και δ΄ του Ν. 3013/2002/ΦΕΚ 102/τευχ. Α (περί αρμοδιοτήτων του Γεν. Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας για τον χαρακτηρισμό μιας καταστροφής και την έκδοση σχετικής
απόφασης), η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή το Γεν. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα και εκτελείται από
τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους.
Αρμόδιος για την εισήγηση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών είναι ο
εκάστοτε φορέας που κατά την περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων
από την εξέλιξη της καταστροφής.
Στις περιπτώσεις που η εκκένωση και η απομάκρυνση αφορά πολίτες που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία μονάδων του
ΕΚΑΒ.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ







Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που
υπάρχουν ξερά χόρτα.
Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.
Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ Η ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ


















Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και
απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες,
τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την
κατάσταση των κλαδιών τους.
Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα
μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από
το σπίτι σας.
Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός
δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους
ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε
την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον
10 μέτρων.
Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους
του κτίσματος.
Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.
Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη
εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση
τους.
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να
προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και
ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ






Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και
δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε,
καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την
πυρκαγιά.
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

ΑΝ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ












Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και
μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί
να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να
εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα
και έξω από το κτίσμα.
Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα
του κτίσματος.
Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών
οχημάτων.
Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος
άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου
που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.
Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του
κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.
Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά
φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

ΑΝ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΣΑΣ
Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως
εξασφαλισμένη.
Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι
μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και
φλόγες.





Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με
βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά
στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
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Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της
πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα
εφεδρικό νερό.
Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό
σπίτι.
Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις
διαδρομές που θα σας δοθούν.

ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ


Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις
μικροεστίες που παραμένουν.



Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους
τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Είναι γνωστό ότι η πρώτη εμφάνιση της φωτιάς (ανάφλεξη), η οποία στη συνέχεια
οδηγεί στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς, οφείλεται κατά ποσοστό 99% σε ανάφλεξη της
φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους., π.χ. ξερά χόρτα, κλαδιά,
ποώδης βλάστηση, θάμνοι, υπολείμματα υλοτομιών κ.λ.π.
H πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την οριζόντια και
κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης φυτικής ύλης.
Η δημιουργία συνεπώς ζωνών καθαρισμού γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου,
όπως κατοικημένους χώρους, σκουπιδότοπους, κατασκηνώσεις - χώρους αναψυχής,
καθώς και περιοχών που απαιτούν αυξημένη προστασία (π.χ. αναδασώσεις, περιαστικά
δάση κ.λ.π). θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ανακοπή της.
Με τον όρο «καθαρισμό» εννοούμε σειρά εργασιών με σκοπό την πλήρη
απομάκρυνση της λεπτής διαμέτρου ξερής καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην
επιφάνεια του εδάφους (ξερά χόρτα, φύλλα, βελόνες, μικροί θάμνοι κατακείμενα
υπολείμματα δένδρων, κλπ) και κλάδεμα των δασικών δένδρων μέχρι ύψους τριών (3)
μέτρων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση των κλαδιών τους.
Με τους καθαρισμούς δεν επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης
της βιομάζας στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας, αλλά η προστασία γύρω από
περιοχές υψηλού κινδύνου.
Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθούν τα πάσης φύσεως
κτίσματα, που βρίσκονται πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να
γίνεται περιμετρικός καθαρισμός σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων και κλάδεμα όλων
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των δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων γύρω από τα κτίσματα, καθώς επίσης και
καθαρισμός της στέγης και της υδρορροής τους.
Οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία
των κτιρίων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας.

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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@pde.gov.gr

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ TAX.
ΚΩΔ.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΚΙΝΗΤΟ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

27200

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

6979973616

ΚΟΤΖΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

27065

ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ

6974863238

ΤΗΛ.
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

FAX-MAIL ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΝΗΤΟ
ΠΟ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2622360502
2622360509

2624022233
2624022549
2624022250

2622360501

ΜΑΥΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6973024239

press@amaliada.gr
gram.dhm.ilidas@gmai
l.com
2624023124
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
2624029081
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6978482041
geomark2@gmail.com

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ

27300

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ

27054

ΖΑΧΑΡΩ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΝΑΜΠΙΛ
ΜΟΡΑΝΤ

27053

ΛΕΧΑΙΝΑ

6932234648

2623360888

ΠΥΡΓΟΥ

ΛΙΑΤΣΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ

27100

ΠΥΡΓΟΣ

6986663777

2621362403
2621362404
2621362430

2621031481
2621362650
dpyrgou@dimospyrgou
.gr

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

27055

2625023766
2625023763
2625360029

2625023666
dkresten@otenet.gr

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝAΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

6945313120

6936566887

6977903747

2623029120
2623360751
2623360766-9

georgios.karanikolos@
1286.syzefxis.gov.gr
2623032253
dimospineiou@1312.
syzefxis.gov.gr

2625360301
2625360307

2625360313
2625032277
dzaxaro1@otenet.gr
2623360810
2623029285
eviextr@gmail.com

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2106920588

Συνεργάτες Γεν. Γραμματέα

2106919695

Ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε

2103359900 - 9

Θεοδόσιος Γ. Δημακογιάννης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ

6976974116
2623360512

ΚΟΣΙΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6977303289

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6945166150
2623360841
2623360818

ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

6947181262

ΤΟΥΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 6972317962

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
Υποστράτηγος ΠΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX-MAIL

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διοικητής)

2621022596

2621023333

-//-

6947709962

2621033200

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Υποδιοικητής)

6975642203

adileias@astynomia.gr

2621081738
TMHMA TΡΟΧΑΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

2621081742

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2621081736

2621022100

2621022100
6974721036
TMHMA TΡΟΧΑΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2622038227

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2622021201

2622022100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2622038210

2622038217

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

2626022209

2626022209

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2624022550

2624022100

ΖΑΧΑΡΩΣ

2625033333

2625031706

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2625023333

2625023333

ΠΥΡΓΟΥ

2621081734

ΠΕΛΟΠΙΟΥ

2624031407

2624031407

ΒΑΡΔΑΣ

2623071111

2623073333

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

2623023333

2623023902

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

2623054204

2623054204

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

2623041213

2623042444

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

2623032316

2623033333

2621033284

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

Δ/ΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX-mail

ΠΕΚΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

2613615624

6908096321

2610438903

ΠΑΤΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

2610461680

6936909238

2610438903

2610461681

6974937483

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(Συντονιστής
Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας)
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2622022199

6972809953

2622038313

2622028457
2622038284
2622028536

6906582965

amaliada@

2624023199

6983503652

psnet.gr
2624022300

2624029104

pyrgos@

2624022300

psnet.gr

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.

2625022199 22910,
22900

6974926329

2625022900

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΦΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

2623022199
2623022177

6977397873

2623029310
lexaina@
psnet.gr

ΠΥΡΓΟΥ
pyrgos@

Αναπληρωτής Διοικητής
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

psnet.gr

2621040050

6937296985

2621040072

2621040051

6973490709

2621040071

2621026774

2621040060
ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(υπεύθυνος
Πολ.Προστασίας)

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX-mail

ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘ.

2621041206

6937950268

2621042160

6944940584

katakolo@hcg.gr

6936830343

2623029204

Υπολ/ρχης ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΑΠ.
ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2623092211
2623361080

killini@hcg.gr

ΣΕΤΤΗΛ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ

2621025506

2621022101

6937248954

ΙΩΑΝΝΗΣ

FAX-MAIL
2621034057
setthl_kek@yahoo.gr

117 ΠΜ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX-mail

ΚΕΝΤΡΟ
2623065399

2623065000

6983516791

2623065048

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.

2623024350
adr117@otenet.gr

(ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ)
Υπεύθ. Πυρόσβεσης

2623065099

ΛΙΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

(Ανώτερος Δ/τής Φρουράς)

26323065500-01

6983508416

train.keat@haf.gr

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX-mail

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ

2622022560

6945236936

2622038015
skots2006@
yahoo.gr

ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

2621082770

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2621020394

6972305380

2621082395
nosokprg@otenet.gr

Τ.Ο.Ε.Β.
Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX-MAIL

Α΄ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 ΠΥΡΓΟΣ

2621034724

2621034724
atoebpurgou@gmail.com

Β΄ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 17 ΠΥΡΓΟΣ

2621025477

2621025477
toeb_b_pirgou@hotmail.com

ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΑΛΙΟ

2621071212

2621071212
toebepit@otenet.gr

ΠΕΛΟΠΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΙΟ

2624031388

2624031388
toebpelopiou@gmail.com

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

2623032396

2623032396
annet227@yahoo.gr

TΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ

ΛΕΧΑΙΝΑ

2623022213

2623022194
toeb_mirtoudiwn@hotmail.com

ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ
Αλτάνης Αναστάσιος

ΑΛΦΕΙΟΥ 46 ΠΥΡΓΟΣ

2621025790

2621028148

2621028184

goevpa@otenet.gr

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
6974034179

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

FAX-MAIL
2621022243

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

2621022098

2621036279

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2621031279

1050(ΒΛΑΒΕΣ)

6978000591

2621022243

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΤΑΘΑΣ Ι.

6973080121

m.valianatos@deddie.gr

27970-22900

27970-22902

6979799850
Δ/ντής Υδροηλεκτρικού Σταθμού

i.stathas@dei.com.gr

Λάδωνα

Ο.Σ.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΨΥΧΟΜΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

2621022224
FAX:2621022525
6948080537

Ο.Τ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2621059501
2621059300
FAX: 2621036399

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ
kitsakona@yahoo.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL
2621034535

ddilia@4943.syzefxis.gov.gr
FAX: 2621034535
6976871465
ΟΙΚΙΑΣ:2621035145

ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

dasapir@otenet.gr

ΛΑΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2621031003

lattaspan@yahoo.gr

2621035145(οικίας)
6972870087
FAX: 2621026764 - 2621031003

ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

6977082029

ΜΠΟΒΟΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

FAX: 2622028461 dasamal@4941.syzefxis.gov.gr

ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6937212939 FAX: 2625024000
2625024000 -2625022229
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
dasolymp@4942.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΞ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6936705122

2621033567

2621020608

Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΞ

XΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΖΑΝΑΣ

2624022529

2624022529

2624023753
6939554931

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΦΑΞ

2621022270

2621022530

2622028850

2622026890

2761022257

2761022372

ΠΥΡΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Τ. Α .Π
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

6945330218
2621029293 , 2610623274,(οικίας 2610623274)
Γραμματεία : 2621035960, FAX: 2621032824

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Δ ιεύθυνση Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) / (Πρώην Υ. Α .Σ)
Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Α.Ε.Φ.Κ. : ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ

2106411902
FAX : 2106451994

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΛΥΟΜΕΝΑ

2108704720

(Πρ/νη: κα ΑΡΓΥΡΟΥ)

2108704716

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ

2613613338

Δ/ντής: ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

FAX-EMAIL
2613613339

2613613307

n.gyftakis@pde.gov.gr

6984606352

n.kaperonis@pde.gov.gr

6939073484

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

2621360572

2621360580

Προϊστάμενος: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6984606355

tpp@ilia.pde.gov.gr

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2621360597 / 6944810448
2621360575 / 6977004839

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX-MAIL

Δ/ΝΤΗΣ

2610461435

2610461434

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6976518548

dpp@apd-depin.gov.gr

6975876774

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΞ-MAIL

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

2621360149

2621360150

6974377178

2621360156

Προϊσταμένη: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
daok@ilia.pde.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2621360358

2621360353

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

6980101833

ddo@ilia.pde.gov.gr

2621360510

2621081244

6983705416

da@ilia.pde.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2621363101

2621034028

Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

2621363121

dme@ilia.pde.gov.gr

2621360472

2621360461

6973600166

2621360438

Προϊστάμενος: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ
Προϊσταμένη: ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Προϊστάμενος: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ
Προϊστάμενος: ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dykm@ilia.pde.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

2621360252

2621033278

Προϊστάμενος: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

6932702393

dte@ilia.pde.gov.gr

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

2621040287

2621022403

Δ/ΝΤΡΙΑ: ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΖΩΗ

2621040288

mail@dipe.ilei.sch.gr

2621040271
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2621360560

2621360563-4

Ν.ΗΛΕΙΑΣ

dideilei@sch.gr

Δ/ΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΑΒ
Δ/ΝΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2621082382 , 166
2610635900
6944292526

ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

6988702686

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

2621022527

2621030592
contact@imilias.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δ.Ε.Ο.Φ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

(ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ(ΖΑΧΑΡΩ)

6932741387
2625041225

ΟΜΑΔΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ )

ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΗΛ-MAIL

xkaplanis@yhahoo.gr
ΣΙΟΡΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6982754115

ΤΡΙΠΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

6981942290
ΦΑΞ: 2625032027

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ (ΣΩΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ

ΞΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

2622024650, 6975713425

ΜΟΡΑΝΤ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

6984363221

Κολοκοτρώνη 34 & Αντωνίου

Τηλ: 2622022313

ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ &
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ)
Πετραλιά - Αμαλιάδα

ΦΑΞ: 2622024650
amaliada@samarites.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τ.Κ.ΜΑΡΑΘΙΑΣ(Ε.Ο.ΠΑΤΡΩΝ

697 8822217,fax:2622039003
ileia@hrt.org.gr

ΠΥΡΓΟΥ
ΡΟΜΕΛ

ΜΑΤΡΩΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Κρέστενα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΗΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4Χ4 Π.Α.ΛΕ.Α.

«ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6972710206,
kspyrgoy@yahoo.gr
Τηλ+ fax: 2621034065
6936513219
6981875026 6974685561
Fax: 2622025564
6974455529 2622021109
6972879456

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ

6934524523

ΤΟΡΕΓΑΣ ΦΩΤΗΣ

6974434035

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΦΟΛΟΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

(Περιφερειακό Τμήμα Πύργου)

matrozos24@yahoo.gr

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ

2625024567 6972009804

2624061046
6979512902
6944656255

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε

Με έδρα την Πάτρα

ΜΠΕΣΑΡΑΤ ΦΑΡΕΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΕ

6945894366 , 2613620230-1 ΦΑΞ:2610329452
( Γραμματεία: 2610321961)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΔΟΜ.ΠΕΡ. 69776719573, 2613620232, 2610321961

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΔΗΣ ΠΡΟΙΣΤ ΤΜ ΣΥΓΚ ΕΡΓΩΝ 6972075701, 2610329328

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.ΥΠΕΥΘ ΕΡΓ/ΞΙΟΥ

6974615623

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

6944 731566

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έχει τα παρακάτω μηχανήματα :



Tρείς (3) διαμορφωτήρες.



Ένας (1) προωθητήρας – μπουλντόζα



Ένας (1) φορτωτής



Δύο (2) φορτηγά ανατρεπόμενα & ένας (1) τράκτορας



Δύο (2) εκσκαφείς JCB



Μία (1) πλατφόρμα



Δύο (2) πολυμηχανήματα - καθαρισμού ερεισμάτων δρόμων

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

Με παράλληλα καθήκοντα υπηρετούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Ηλείας οι
παρακάτω οδηγοί:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

Παναγιώτης Ρηγόπουλος

με παράλληλα καθήκοντα

2

Δημήτριος Χριστόπουλος

6936696877

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

με παράλληλα καθήκοντα

3

Αντώνιος Τσιπολίτης
με παράλληλα καθήκοντα

2621360365

2621360365
6972406145

Υπάλληλος

ΔΕ Χειριστών

2621360254
6977274047

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας διαθέτει Επιβατικά αυτοκίνητα μεταφοράς
προσωπικού :

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1

MITSUBISHI 4Χ4 ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΗΥ- 6993

2

2

DAIHATSU 4Χ4

ΚΗΥ- 6999

4

3

SKODA FABIA

ΚΗΙ - 4055

5

4

OPEL ΜΙΝΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

KHH - 3320

8

5

AUDI A6

KHI - 8772

5

6

SKODA FABIA

ΚΗΗ - 4208

5

7

SKODA FABIA

ΚΗΗ - 4209

5

8

SKODA FABIA

ΚΗΗ - 4210

5

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

2

ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

6972026959

3

ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Τεχνικών

6972331212

4

MΑΣΤΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

2621360365

6974481505
26210 32 –
302

με παράλληλα καθήκοντα

6979493000

5

ΤΟΡΕΓΑΣ ΦΩΤΗΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

6946587787

6

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ –
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Τεχνικών

6972843150

ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπάλληλος

ΔΕ Οδηγών

6983807324

7

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
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ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99
ΠΥΡΓΟΣ

ΚΙΝΗΤΟ

2621035901

6972277900

0

0

7

5

3

18

1

0

1

1

2621037307

6932562510
6932562644

1

1

3

2

2

6

1

0

1

0

2

5

10

12

15

16

3

6

5

1

Δ.ΠΥΡΓΟΥ

3
ΗΛΙΔΑΣ
4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 6
ΠΥΡΓΟΣ

fax2621020790

ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
6974707962
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6937097919

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΝΕΙΑ

ΡΟΔΙΑ

2622093331

6974242752

0

2

1

2

2

4

0

2

1

0

ΣΑΜΨΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Δ. ΗΛΙΔΑΣ,
ΠΗΝΕΙΟΥ &
ΑΝΔΡΑΒΙΔ
ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΜΟΝΑΣΤΡΑΣ 6
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2622027260

6977595746

0

0

1

2

1

2

0

0

1

0

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ. ΗΛΙΔΑΣ
& ΠΗΝΕΙΟΥ

ΒΥΡΩΝΟΣ 66
ΑΜΑΛΙΑΔΑ

2622025118

6974668485

0

1

1

1

1

1

2

0

1

0

0

1

1

0

2

1

0

1

0

0

1

5

1

0

2

ΗΛΙΔΑΣ
5
ΗΛΙΔΑΣ
6

DRAG-LINE

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

2

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ

Δ.ΠΥΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓ. ΕΛK/ΡΕΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ
Υ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

1

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
(ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ)

ΤΗΛ.

JCB

Δ.ΠΥΡΓΟΥ

ΤΣΑΠΑ

Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΡΑΣΗΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΔΗΜΟΙ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ

ΑΑ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

7

ΗΛΙΔΑΣ

ΑΣΤΕΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΠΗΝΕΙΑ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

6973693468

0

0

1

8

ΗΛΙΔΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΠΗΝΕΙΑ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

2622031519

6974478344

0

1

1

9

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ–

ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2626031331

6973746633

0

0

3

1

0

0
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ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
10

ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

2621025416

6977082778

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

11

ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

2621028853

6972021510

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

12

ΗΛΙΔΑΣ

ΝΤΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Τ/Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Δ. ΗΛΙΔΑΣ

2622026905

6972235199
6934418404

0

1

1

1

1

2

0

0

1

0

13

ΠΥΡΓΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2
ΠΥΡΓΟΣ

2621022985

6976627014

0

1

0

1

0

0

0

0

4

14

ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΖΙΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Τ/Κ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

fax2621025470

6936746306

0

1

1

1

1

1

1
0

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
2621032084
6978441920

0

0

1

1

1

5

0

0

2

6977993865

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

6936119101

2

0

2

2

1

4

0

0

3

0

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
48

6947809892
6970987321

1

2

3

3

3

2

0

1

1

0

ΩΛΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

6937029793

1

1

1

1

6971971561

1

1

2

15

ΠΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 37

16

ΣΑΛΜΩΝΗ

ΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΑΛΜΩΝΗ

17

ΠΥΡΓΟΣΚΟΛΙΡΙ

ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΟΛΙΡΙ

18

ΠΥΡΓΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

19

ΩΛΕΝΑ
ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

20

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

21

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

fax2621033469

2621032636

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΝ. ΒΙΔΙΑ

6974734431

1

2

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
22

ΠΥΡΓΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

26215-00118

6936919829

1

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
216
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ23

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΔΑ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

26230-75835

6945706260

4

4

1

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

6977687198

1

1

1

ΚΟΥΜΑΝΙ

6975063844

1

1

ΤΡΙΜΜΗΣ
24

25

ZAXAΡΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ

ΒΕΡΒΙΤΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

6958474177
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ
26

ΠΥΡΓΟΥ

ΡΕΚΟΥΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

26210-95355

ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ:

6

15

1

2

1

1

45

45

40

76

1
10

13

26

6

ΑΔΑ: Ω0Ρ67Λ6-Π12
217

Ζητά από το Κεντρικό Κράτος τη διασφάλιση και παροχή πόρων για την
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος σχεδίου.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και
Σπυρίδωνας Κοτοπούλης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

