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Με το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μεγαρζων επιδιϊκεται θ άμεςθ και ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό
επίπεδο για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν και για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
και τθν άμεςθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ.
Στο πλαίςιο αυτό, ςτο παρόν ςχζδιο δόκθκε θ κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» χάριν ςυντομίασ και
διαφοροποίθςισ του από άλλα ςχζδια. O Ιόλαοσ ιταν γιοσ του ετεροκαλοφσ αδελφοφ του Θρακλι,
βοθκόσ και ςυμπαραςτάτθσ του τελευταίου τον οποίο υποςτιριηε ςτθν επιτζλεςθ των άκλων του.
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ΡΟΛΟΓΟΣ
Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ και διερεφνθςθ των αιτιϊν εμφάνιςθσ των πυρκαγιϊν ςτα δάςθ των
μεςογειακϊν χωρϊν ςτισ οποίεσ υπάγεται και θ χϊρα μασ, ζχει καταλιξει ότι οι δαςικζσ πυρκαγιζσ
αποτελοφν μζροσ τθσ οικολογίασ τουσ και θ πλιρθσ εξάλειψι τουσ είναι αδφνατθ ζςτω και αν υπιρχε
ο πιο τζλειοσ αντιπυρικόσ ςχεδιαςμόσ.
Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ, θ παρατεταμζνθ ανομβρία και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατοφν κατά
τθν διάρκεια των κερινϊν μθνϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν ευφλεκτικότθτα διαφόρων ειδϊν τθσ φυςικισ
βλάςτθςθσ ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν
ςτον Ελλαδικό χϊρο που χαρακτθρίηεται κφρια από το ξθροκερμικό κλίμα μεςογειακοφ τφπου.
Το μεςογειακό τφπου κλίμα προςδιορίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ από καλοκαιρινι ξθραςία,
χειμωνιάτικεσ κυρίωσ βροχοπτϊςεισ που παρουςιάηουν μεγάλθ διακφμανςθ από χρόνο ςε χρόνο,
ιπια μζχρι κερμά ι και πολφ κερμά καλοκαίρια, ιπιουσ μζχρι ψυχροφσ χειμϊνεσ και εκτεταμζνεσ
περιόδουσ θλιοφάνειασ κατά τθ μεγαλφτερθ περίοδο του ζτουσ
Οι οργανιςμοί (φυτικοί και ηωικοί) κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει το
μεςογειακό κλίμα ζχουν αναπτφξει μθχανιςμοφσ απόκριςθσ ςτισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ ϊςτε να
επιβιϊνουν. Οι προςαρμογζσ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ νεροφ, που ςυνδυάηεται με
υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ςτθν απαιτοφμενθ οικονομία ςτα κρεπτικά ςτοιχεία, ςτο χειμερινό ψφχοσ και
τζλοσ ςτθν περιοδικι δράςθ τθσ φωτιάσ. Σε όλα τα μεςογειακοφ τφπου οικοςυςτιματα θ
μακροχρόνια επίδραςθ παρόμοιων κλιματικϊν παραγόντων πάνω ςτουσ φυτικοφσ οργανιςμοφσ ζχει
διαμορφϊςει φυςιογνωμικά όμοιουσ τφπουσ βλάςτθςθσ, με μια διαδικαςία που ονομάηεται
ςυγκλίνουςα εξζλιξθ. Θ ςυγκλίνουςα εξζλιξθ επεκτείνεται όχι μόνο ςτθ φυςιογνωμία τθσ βλάςτθςθσ
αλλά και ςτθ φυςιολογία των φυτϊν όπου διαφορετικά μεταξφ τουσ φυτά παρουςιάηουν ενιαία
"οικολογικι ςυμπεριφορά", αντιμετωπίηοντασ με επιτυχία τουσ κλιματικοφσ παράγοντεσ.
Με τθν παραδοχι ότι οι φυτοκοινωνίεσ αντιπροςωπεφουν ακριβϊσ το ςυγκεκριμζνο
κλιματεδαφικό περιβάλλον, αποτζλεςμα του οποίου είναι θ φπαρξθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν, οι οποίεσ
ευνοοφν ι όχι τισ πυρκαγιζσ1 και από παρατθριςεισ και μελζτεσ βαςιηόμενεσ ςτθν επεξεργαςία
ςτατιςτικϊν δεδομζνων καταγραφισ δαςικϊν πυρκαγιϊν που τθροφνται από τθν Δαςικι Υπθρεςία
των τελευταίων δεκαετιϊν δείχνουν ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των πυρκαγιϊν εκδθλϊνεται ςτθ
χϊρα μασ κυρίωσ ςτθν παραλιακι, λοφϊδθ και υποορεινι περιοχι, όπου κυριαρχοφν ενϊςεισ
φρφγανων, καμνϊνεσ αείφυλλων πλατφφυλλων και δάςθ κερμόφιλων κωνοφόρων. Οι περιοχζσ
αυτζσ με χαμθλό (μθδενικό) υψόμετρο μζχρι και των εξακόςιων περίπου μζτρων (0-600μ.)
κεωροφνται ηϊνεσ των περιςςότερων ςθμείων ζναρξθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν. Πμωσ, δεν αποκλείεται θ
εμφάνιςι τουσ και ςε περιοχζσ με μεγαλφτερα υψόμετρα (ορεινόσ όγκοσ), ςε χρονιζσ με ευνοϊκζσ
καιρικζσ ςυνκικεσ (καφςωνεσ, παρατεταμζνθ ξθραςία, κλπ) ι οφειλόμενεσ ςε πτϊςεισ κεραυνϊν.
Στο χάρτθ που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου (Χάρτθσ 1) απεικονίηεται θ κάλυψθ ςε
ενοποιθμζνθ μορφι των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων τθσ χϊρασ μασ (δάςθ, δαςικζσ και χορτολιβαδικζσ
εκτάςεισ) ςφμφωνα με τθν καταγραφι και αποτφπωςθ από τθν Δαςικι Υπθρεςία (ψθφιακοί χάρτεσ
βλαςτιςεωσ2) ανά υψομετρικι κλάςθ, από 0-600 μ. με κόκκινο χρωματιςμό, από 601-900 μ. με
κίτρινο χρωματιςμό και με υψόμετρο μεγαλφτερο των 900 μ. με πράςινο χρωματιςμό. Με γκρι
1

Δ Καιλίδθσ, Δ Θεοδωροποφλου, Γ. Ραπάηογλου, «Επικίνδυνεσ ςτισ πυρκαγιζσ ηϊνεσ βλαςτιςεωσ», Δελτίο Ερευνϊν υπ αρκ. 83.
Θεςςαλονίκθ 1977, Ντάφθσ Σ. 1973. «Ταξινόμθςθ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ τθσ Ελλάδασ» . Επιςτθμ Επετθρίδα Γεωπονικισ και
Δαςολογικισ Σχολισ τομ ΙΕ τευχ. Β., Γ. Μαυρομάτθσ 1978. Ωάρτθσ Βλαςτιςεωσ
2
Σχετικό το υπ αρκ 165636/435/16-1/2018 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΝ προσ ΓΓΡΡ
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χρωματιςμό απεικονίηονται όλεσ οι άλλεσ μορφζσ χριςεων γθσ (γεωργικζσ εκτάςεισ, δομθμζνο
περιβάλλον κλπ).

Χάρτθσ 1. Ωάρτθσ ςτον οποίο απεικονίηονται θ κάλυψθ ςε ενοποιθμζνθ μορφι των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων
(δάςθ, δαςικζσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ) ςφμφωνα με τθν καταγραφι και αποτφπωςθ από τθν
Δαςικι Υπθρεςία (ψθφιακοί χάρτεσ βλαςτιςεωσ) ανά υψομετρικι κλάςθ, από 0-600 μ. με κόκκινο
χρωματιςμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματιςμό και με υψόμετρο μεγαλφτερο των 900 μ. με
πράςινο χρωματιςμό. Με γκρι χρωματιςμό απεικονίηονται όλεσ οι άλλεσ μορφζσ χριςεων γθσ
(γεωργικζσ εκτάςεισ, δομθμζνο περιβάλλον κλπ).
Οι περιοχζσ με υψόμετρο 0-600 μ. που καλφπτονται από δαςικά οικοςυςτιματα (με κόκκινο
χρωματιςμό) αποδειγμζνα κεωροφνται ηϊνεσ ςθμείων ζναρξθσ των περιςςότερων δαςικϊν
πυρκαγιϊν ςτθ χϊρα μασ. χωρίσ να αποκλείεται θ εμφάνιςθ τουσ και ςε περιοχζσ με μεγαλφτερα
υψόμετρα (ορεινόσ όγκοσ), ςε χρονιζσ με ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (καφςωνεσ, παρατεταμζνθ
ξθραςία, κλπ) ι οφειλόμενεσ ςε πτϊςεισ κεραυνϊν

Θ προςζγγιςθ αυτι ζχει ενδεικτικό χαρακτιρα και καταρτίςτθκε ωσ χριςιμθ πρόςκετθ
πλθροφορία από τθν Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ ςτο πλαίςιο
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ζκδοςθσ του Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κίνδυνου Ρυρκαγιάσ ωσ πρϊτθ χωρικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ
των δαςικϊν πυρκαγιϊν με βάςθ το υψόμετρο.
Από τθν μελζτθ και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων καταγραφισ δαςικϊν πυρκαγιϊν που
εκδθλϊνονται ςτθ χϊρα μασ, προκφπτει ότι ο κίνδυνοσ των πυρκαγιϊν είναι ςθμαντικά υψθλότεροσ
ςτα δάςθ κωνοφόρων από ότι ςε αυτά των πλατυφφλλων. Από τθν περαιτζρω ανάλυςθ προκφπτει
επίςθσ ότι από τα δάςθ που ανικουν ςτθν κατθγορία των κωνοφόρων, τα δάςθ τθσ Ωαλεπίου Ρεφκθσ
(Pinus halepensis) και τθσ Τραχείασ Ρεφκθσ (Pinus brutia) που ζχουν ςθμαντικι εξάπλωςθ ςε όλθ
ςχεδόν τθν Ελλθνικι επικράτεια, περιλαμβανομζνου και του ιδιαίτερα ευαίςκθτου νθςιωτικοφ
χϊρου, κατζχουν τθν πρϊτθ κζςθ από πλευράσ δυςκολίασ αντιμετϊπιςθσ των πυρκαγιϊν ςε αυτά3.
Ωαρακτθριςτικό αυτϊν των δαςϊν είναι ότι ςυγκροτοφν αραιζσ ςχετικϊσ ςυςτάδεσ με
αποτζλεςμα να ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ πλοφςιασ υποβλάςτθςθσ από καμνϊδθ, θμικαμνϊδθ και
ποϊδθ φυτά. Θ ςυςςϊρευςθ αυτι τθσ βιομάηασ ςτον υπόροφο, διευκολφνει τθν πυρκαγιά να
περάςει από το ζδαφοσ ςτθ κόμθ των δζνδρων και να ακολουκιςει επικόρυφθ πορεία (πυρκαγιζσ
κόμθσ), θ οποία δφςκολα ελζγχεται.
Ϋςτόςο και τα δφο είδθ είναι προςαρμοςμζνα ςτισ δαςικζσ πυρκαγιζσ γιατί ζχουν μθχανιςμοφσ
αναγζννθςισ τουσ φςτερα από μια πυρκαγιά και μάλιςτα επωφελοφμενα από τισ ευνοϊκζσ ςυνκικεσ
που δθμιουργοφνται μετά τθν πυρκαγιά επεκτείνουν τθν επικράτεια τουσ. Ο ρυκμόσ όμωσ
καταςτροφισ από πυρκαγιζσ αυτϊν των δαςϊν ςτθ χϊρα μασ ςε πολλζσ περιοχζσ ζφκαςε ςε
ποςοςτά που ξεπερνοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ φφςθσ για φυςικι αναγζννθςθ γιατί ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ καίγονται για δεφτερθ φορά πριν τα δζνδρα φκάςουν ςε θλικία παραγωγισ ςπόρου
(δεκαπενταετία). Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αποςτακεροποίθςθ και υποβάκμιςθ τουσ ςε άλλεσ
απλοφςτερεσ μορφζσ (καμνϊνεσ ι φρυγανότοπουσ) όταν οι πυρκαγιζσ είναι επαναλαμβανόμενεσ ςε
μικρά ςχετικά διαςτιματα ςτον αυτό τόπο. Στο ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτο να αναφερκεί ότι τα
οικοςυςτιματα που αναπτφςςονται ςε ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ όπωσ για παράδειγμα
τα μεςογειακοφ τφπου οικοςυςτιματα θ ανακφκλωςθ τθσ οργανικισ φυτικισ φλθσ μζςω τθσ
αποςφνκεςθσ ςυντελείται αργά και χρειάηεται τθ δράςθ τθσ φωτιάσ.
Στα οικοςυςτιματα αυτά θ φωτιά επανζρχεται ωσ οικολογικόσ παράγοντασ για να ςυμβάλει ςτθ
διάςπαςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ οργανικισ φλθσ ςτα ανόργανα κρεπτικά ςυςτατικά τθσ, λόγω του ότι θ
ζλλειψθ υγραςίασ περιορίηει τθν αποςφνκεςθ (ςιψθ) και τθν ανακφκλωςθ των οργανικϊν υλικϊν
που ςυςςωρεφεται ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, όπωσ το φυλλόςτρωμα, τα κατακείμενα νεκρά
κλαδιά, κλπ. Θ ςυχνι επανεμφάνιςθ τθσ φωτιάσ ςε αυτά τα δαςικά οικοςυςτιματα ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν μικρι ςυςςϊρευςθ οργανικισ φλθσ και οι ςυςτάδεσ των δζνδρων που
αναπτφςςονται μετά τθν πυρκαγιά ζχουν ομιλικεσ μορφζσ, δθλαδι ζχουν τθν ίδια θλικία και
διάπλαςθ κατά κζςεισ.
Με βάςθ τισ ανωτζρω διαπιςτϊςεισ προκφπτει ότι οι πυρκαγιζσ ωσ οικολογικόσ παράγοντασ των
χερςαίων οικοςυςτθμάτων τθσ χϊρασ μασ είναι μια φυςικι δφναμθ που επθρεάηει ανκρϊπουσ,
βλάςτθςθ και ηωικοφσ οργανιςμοφσ. Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ δφναται να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ
και απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν, απϊλειεσ ςτισ περιουςίεσ των πολιτϊν, άμεςεσ και ζμμεςεσ
απϊλειεσ ςτον πρωτογενι τομζα (δαςικά προϊόντα, γεωργία, κτθνοτροφία), καταςτροφζσ ςε
υποδομζσ (δίκτυα θλεκτριςμοφ, τθλεπικοινωνιϊν κλπ.), κακϊσ και ςυνζπειεσ ςτθ δαςικι αναψυχι και
τον τουριςμό εν γζνει.

3

Λ. Λιάκοσ. Οικολογικζσ διαςτάςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν. Επιςτθμ Επετθρίδα Λιβαδοπονικισ Εταιρείασ, δθμοςίευςθ Νο 3 Θεςςαλονίκθ
1996
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Οι πυρκαγιζσ μπορεί να ςυμβάλουν κετικά ςτθν φυςικι ανανζωςθ και αφξθςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων μασ και αρνθτικά προκαλϊντασ τθν
αποςτακεροποίθςθ και υποβάκμιςθ τουσ ςε άλλεσ απλοφςτερεσ μορφζσ (καμνϊνεσ, φρυγανότοπουσ,
κλπ), ι ακόμα και τθν πλιρθ κατάρρευςθ τουσ, όταν οι πυρκαγιζσ είναι επαναλαμβανόμενεσ ςε μικρά
ςχετικά χρονικά διαςτιματα ςτον αυτό τόπο.
Είναι ςυνεπϊσ εφλογθ θ ανθςυχία που υπάρχει και θ ςθμαςία που δίνεται ςτθ διαχείριςθ του
προβλιματοσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, με δεδομζνο ότι ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ και ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία καταςτροφικϊν πλθμμυρϊν με ταυτόχρονθ
παράςυρςθ των ορεινϊν εδαφϊν προκαλϊντασ ςταδιακι ερθμοποίθςθ των πλθγζντων περιοχϊν.
Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι ςτθ ηϊνθ μίξεωσ δαςϊν –πόλεων εκεί δθλαδι που ο οικιςτικόσ ιςτόσ
ζχει μεγάλθ εγγφτθτα ι επεκτείνεται εντόσ δαςϊν και εν γζνει δαςικϊν εκτάςεων, όπωσ επίςθσ και ςε
μεμονωμζνα κτίρια πλθςίον ι εντόσ δαςϊν και εν γζνει δαςικϊν εκτάςεων, θ προςταςία των κτιρίων
κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ υποδομϊν από επερχόμενθ πυρκαγιά προςδιορίηεται κατά κφριο λόγο
από τθν εγγφτθτα τουσ ςτθν πυρκαγιά. Δθλαδι ποςό κοντά δφνανται να ζρκουν οι φλόγεσ και τα
παραγόμενα κερμικά φορτία μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ (θ διάδοςθ τθσ κερμότθτασ γίνεται με αγωγι,
με μεταφορά και με ακτινοβολία) με επιμζρουσ δομικά υλικά ενόσ κτιρίου ι μιασ υποδομισ
προκαλϊντασ τθν ανάφλεξθ τουσ.
Θ διάδοςθ μιασ πυρκαγιάσ αποτελεί μια διαδικαςία που εξελίςςεται και εξαπλϊνεται ςτο χϊρο,
μόνον όταν οι απαιτιςεισ για καφςθ ικανοποιοφνται, δθλαδι όταν ςυνυπάρχουν οι τρεισ παράγοντεσ:
καφςιμα, οξυγόνο και κερμότθτα. Εάν ζνασ από τουσ τρεισ παράγοντεσ παφει να υπάρχει, θ πυρκαγιά
ςταμάτα και διακόπτεται θ εξζλιξθ τθσ.
Είναι ςυνεπϊσ προφανζσ ότι μια δαςικι πυρκαγιά εξαπλϊνεται ςε κτίρια, όταν ικανοποιοφνται
οι απαιτιςεισ ςε δυνθτικά διακζςιμα καφςιμα και κερμικά φορτία τα οποία, παρουςία οξυγόνου,
πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ανάφλεξθ και ςυνζχιςθ τθσ καφςθσ.
Στα δυνθτικά διακζςιμα καφςιμα που κα επιτρζψουν ςε μια δαςικι πυρκαγιά να εξελιχκεί και ςε
δομθμζνο περιβάλλον, περιλαμβάνονται εκτόσ από τα καφςιμα φυτικισ προζλευςθσ και τα επιμζρουσ
δομικά υλικά ενόσ κτιρίου, ςυμπεριλαμβανόμενων και γειτονικϊν υλικϊν προσ το κτίριο, μθ φυτικισ
προζλευςθσ, θ αναφλεξιμότθτα των οποίων ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκκεςι τουσ ςε κερμότθτα
προκαλοφμενθ από επερχόμενθ πυρκαγιά, κα εξαςφαλίςει ι κα διακόψει τθν ςυνζχειά τθσ.
Συνεπϊσ οι ενδεχόμενεσ απϊλειεσ ςε κτίρια και υποδομζσ που οφείλονται ςε δαςικζσ πυρκαγιζσ
ςυνδζονται κατά κφριο λόγο με τθν απόςταςθ τουσ από το φλεγόμενο μζτωπο τθσ πυρκαγιάσ που
παράγει μια ροι κερμότθτασ θ οποία επαρκεί ι δεν επαρκεί για να προκαλζςει ανάφλεξθ ςε δομικά
υλικά ενόσ κτιρίου ι μιασ υποδομισ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
Ο Διμοσ Μεγαρζων ζχει ζδρα ςτα Μζγαρα και ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Δυτικισ
Αττικισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
Ζχει ζκταςθ 330,33 km2 και ςυνορεφει με τουσ ακόλουκουσ Διμουσ:
 Διμοσ Μάνδρασ-Ειδυλλίασ
 Διμοσ Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ-Αγίων Θεοδϊρων
O Διμοσ Μεγαρζων διαιρείται διοικθτικά ςτισ ακόλουκεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Κοινότθτεσ, με
τον αντίςτοιχο μόνιμο πλθκυςμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΨΕΚ 1327/Βϋ/2019 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει ΥΑ 32237/25-04-2019 – ΨΕΚ 1487/Βϋ/2019):
Διμοσ Mεγαρζων (Ζδρα: Μζγαρα)
Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 36.924
Α. Δθμοτικι Ενότθτα Μεγάρων.
28.591
Κοινότθτα Μεγάρων
27.145
Κοινότθτα Κινζτασ
1.446
Β. Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Ρεράμου
8.333
Κοινότθτα Νζασ Ρεράμου
8.333
Στο Ραράρτθμα Η παρατίκεται αναλυτικι κατάςταςθ και όλων των οικιςμϊν του Διμου
Μεγαρζων με τον αντίςτοιχο πλθκυςμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)
Οργανιςμόσ Εςωτερικισ υπθρεςίασ του Διμου Μεγαρζων εγκρίκθκε με τθν 41141/37971/23-122011 Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ και τροποποιικθκε με τισ
ακόλουκεσ αποφάςεισ α) 62032/22851/12-09-2017 β) 9860/2702/01-03-2019.,
Το Διμαρχο Γρθγόριο Ι. Σταμοφλθ του Διμου Μεγαρζων
επικουροφν οι ακόλουκοι
Αντιδιμαρχοι
 Αντιδιμαρχοσ Διμασ Ιωάννθσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ
 Αντιδιμαρχοσ Κορϊςθσ Σπυρίδων με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,
Ρολεοδομίασ & Ρεριβάλλοντοσ
 Αντιδιμαρχοσ Ρολυχρόνθσ Ιερόκεοσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Τοπικισ Ανάπτυξθσ,
Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Θλεκτροφωτιςμοφ, Σχεδιαςμοφ& Συντιρθςθσ Ρραςίνου
 Αντιδιμαρχοσ ιγα Ελζνθ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ
Απαςχόλθςθσ Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ
 Αντιδιμαρχοσ Ψυλακτόσ Κωνςταντίνοσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων
 Αντιδιμαρχοσ Ψωτίου Σταφροσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν με
ζδρα τθ Νζα Ρζραμο
 Αντιδιμαρχοσ Ψωτίου Ν. Σταφροσ με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και
Τοπικισ Κοινότθτασ Κινζτασ.






Στα διοικθτικά όρια του Διμου ζχουν τθν ζδρα τουσ οι ακόλουκοι φορείσ και υπθρεςίεσ
Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων, τθλ.2296022100.
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων, τθλ. 2296089350
Κζντρο Υγείασ Μεγάρων, τθλ. 2296022222
Δαςαρχείο Μεγάρων, τθλ. 2296083650
Τροχαία Μεγάρων, τθλ. 2296081405
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Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Α του παρόντοσ

ΜΕΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΘ

ΜΕΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ
1.1 Ιςτορικό ςφνταξθσ προθγουμζνων εκδόςεων
Σε εφαρμογι του άρκρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των
ςχεδίων πολιτικισ προςταςίασ και τουσ υπόχρεουσ, προσ τοφτο, αρμόδιουσ κεντρικοφσ και
περιφερειακοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ, εκδόκθκε θ Υπουργικι Απόφαςθ 1299/74-2003 «Ζγκριςθ του από 7.4.2003 Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» (ΨΕΚ 423/Βϋ/2003).
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω Υπουργικι Απόφαςθ (ςελ 5822, και Ρροςκικθ 2 ςτο Ραράρτθμα Α ςελ
5835) οι Διμοι τθσ χϊρασ ςυντάςςουν μνθμόνια ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από
φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ. Επιπλζον, ςτο άρκρο 63 του Ν.3852/2010,
αναφζρεται ότι ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Διμου είναι να ειςθγείται τα
ςχζδια αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε εναρμόνιςθ με τα αντίςτοιχα
ςχζδια τθσ Ρεριφζρειασ και του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ.
Το 2010, 2011 και 2013 Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ εξζδωςε και ανακεϊρθςε το
Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, όπου προβλζφκθκε θ
ςφνταξθ από τον Διμο Μεγαρζων ενόσ παραρτιματοσ (Ραράρτθμα Ιϋ) το οποίο είχε τα
χαρακτθριςτικά μνθμονίου ενεργειϊν και ςτο οποίο περιγράφονταν τα κάτωκι:
• ονομαςτικι κατάςταςθ των υπευκφνων του Διμου Μεγαρζων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, κακϊσ και των αναπλθρωτϊν τουσ, με τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ τουσ (ονοματεπϊνυμο, τίτλοσ, κζςθ, ιδιότθτα / ειδικότθτα, τθλζφωνα, φαξ)
• κατάλογοσ των επιχειρθςιακά ζτοιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων για τθν
υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν (μθχανιματα ζργων, οχιματα
μεταφοράσ προςωπικοφ, κλπ)
• μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ
του ζργου τουσ.
Το ανωτζρω Ραράρτθμα Ιϋ υποβάλλονταν ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων
προκειμζνου να εγκρικεί από τον Διμαρχο, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των άρκ. 62 και 63 του
Ν.3852/2010.
Συνεπϊσ, το ςχζδιο του Διμου Μεγαρζων αποτελοφνταν από τον κορμό και τα παραρτιματα του
Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν – που είναι κοινά για
όλουσ τουσ Διμουσ και διαςφαλίηουν τθν εναρμόνιςι τουσ με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Ρεριφζρειασ
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και του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ – με τθν προςκικθ του Ραραρτιματοσ Ιϋ, ξεχωριςτοφ για
κάκε Διμο, που περιζχει το μνθμόνιο ενεργειϊν και το ανκρϊπινο δυναμικό και μζςα, που κα
χρθςιμοποιιςει ο Διμοσ Μεγαρζων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ α) για
τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ο
οποίοσ διενεργείται με βάςθ τον επιχειρθςιακό του ςχεδιαςμό και β) για τθν αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ
Μετά τθν προςκικθ και ζγκριςθ του Ραρατιματοσ Ιϋ από τον Διμαρχο, το ςχζδιο του Διμου
Μεγαρζων, κεωροφνταν άμεςα εκτελεςτό και δεν ζχρθηε περαιτζρω εγκρίςεωσ, δεδομζνου ότι το
Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν είχε τφχει τθσ
εγκρίςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Με τθν 4θ ζκδοςθ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» τθσ ΓΓΡΡ, το οποίο διαβίβαςε με υπ’ αρικ. 8797/0612-2019 (ΑΔΑ: ΫΡ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΩ) ζγγραφό τθσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και για λόγουσ
εναρμόνιςθσ του ςχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων για τθν Αντιμετϊπιςθ Εκτάκτων
Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με το Γενικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ), κακϊσ και με τα Σχζδια
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν των Ρεριφερϊν (άρκρο 63, παρ.κϋτου
Ν3852/2010), ο ςχεδιαςμόσ των Διμων ςυντάςςεται πλζον υπό τθ μορφι ςχεδίου ςε επίπεδο Διμου,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ΓΓΡΡ (όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο
15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν
κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ»)
Από τον Διμο Μεγαρζων ςυμμετείχαν ςτθ επικαιροποίθςθ, ςφνταξθ και ζκδοςθ του παρόντοσ οι
εξισ:
•
•

To Tμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Θ Ομάδα Εργαςίασ που ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ. πρωτ. 7943/343/22-05-2020
απόφαςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων

1.2 Χαρακτθριςμόσ βακμοφ αςφαλείασ:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΘΤΟ
1.3 Ρίνακασ Διανομισ
Ραρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Δ.
1.4 Ζναρξθ ιςχφοσ και εξουςιοδότθςθ εφαρμογισ του Σχεδίου
Το παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μεγαρζων υποβλικθκε από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων τθν
06/08/2020 ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου
Μεγαρζων, ειςθγικθκε τθν 11/08/2020 (Αρ. Αποφ. 3/2020) το παρόν ςχζδιο ςτο Δθμοτικό
Συμβοφλιο, το οποίο και ενζκρινε το παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ
08/09/2020 (Αρ. Αποφ. 131/2020 ΑΔΑ:ΫΑ1ΜΫΚΡ-Τ8Ε ).
Θ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων ορίηεται θ 08/09/2020
Το παρόν Σχζδιο ςυντάχτθκε από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ ΓΓΡΡ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο
15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν
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κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» τθσ ΓΓΡΡ, το οποίο διαβίβαςε με υπ’ αρικ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ:
ΫΡ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΩ) ζγγραφό τθσ.
1.5 Οδθγίεσ για τθν ενεργοποίθςθ και εφαρμογι του Σχεδίου
Το Ρυροςβεςτικό Σϊμα ζχει τθν ευκφνθ και τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ καταςτολισ των
πυρκαγιϊν και τθν παροχι ςυνδρομισ για τθ διάςωςθ των ατόμων και υλικϊν αγακϊν, που
απειλοφνται από αυτζσ (άρκρο 63 του Ν.4249/2014).
Ϋσ επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςτολισ νοείται θ οργάνωςθ, θ διαχείριςθ και ο
ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ, του εξοπλιςμοφ και των
άλλων μζςων. Ο «επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςτολισ» περιλαμβάνει ενζργειεσ, που
εξαςφαλίηουν τον ζγκαιρο εντοπιςμό, αναγγελία και επζμβαςθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ και
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των πυρκαγιϊν και των κινδφνων, που απορρζουν από αυτζσ.
Ειδικότερα, οι δράςεισ που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν (ζλεγχοσ και
καταςτολι δαςικισ πυρκαγιάσ) πραγματοποιοφνται καταρχιν ςε τοπικό επίπεδο από τισ κατά τόπουσ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και ςφμφωνα με τα επιχειρθςιακά ςχζδια αυτϊν.
Το ζργο αυτό δφναται να υποςτθρίηεται και από άλλουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ, όπωσ
προβλζπεται ςτθν ΚΥΑ12030/Ψ109.1/1999. Θ ςυνδρομι των λοιπϊν επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων
φορζων ςτο ζργο του ΡΣ, πραγματοποιείται κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του επικεφαλισ
Αξιωματικοφ των επιχειριςεων καταςτολισ.
Τα μζςα των φορζων τα οποία διατίκενται για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ για τον ζλεγχο και
τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν (υδροφόρεσ, μθχανιματα, κλπ) κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ
του ΡΣ, εντάςςονται επιχειρθςιακά υπό τον επικεφαλισ Αξιωματικό των επιχειριςεων καταςτολισ, ο
οποίοσ ζχει και τθν ευκφνθ αξιοποίθςισ τουσ ςε τοπικό επίπεδο (άρκρο 1 παρ. 3 τθσ
ΚΥΑ12030/Ψ109.1/1999).
Ο ςυντονιςμόσ τθσ διάκεςθσ των μζςων του Διμου Μεγαρζων για τθν υποςτιριξθ του ζργου του
ΡΣ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, αποτελεί αρμοδιότθτα του Δθμάρχου
Μεγαρζων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν.3013/2002 όπωσ ιςχφει, τθσ Υ.Α. 1299/7-4-2003
(ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ) και του Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει.
Το παρόν ςχζδιο ενεργοποιείται και εφαρμόηεται ςε κακθμερινι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ
αντιπυρικισ περιόδου (ι όταν αυτό απαιτείται εκτόσ τθσ αντιπυρικισ περιόδου) για τθν λιψθ μζτρων
και τθν υλοποίθςθ δράςεων:
• αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν
• υποςτιριξθσ του πυροςβεςτικοφ ςϊματοσ ςτο ζργο τθσ καταςτολισ δαςικϊν πυρκαγιϊν
• αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Το παρόν ςχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μεγαρζων δεν αποτελεί επιχειρθςιακό ςχζδιο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τθν αναγγελία, τον
ζλεγχο και τθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν, αλλά ςκοπόσ του είναι θ ςυντονιςμζνθ απόκριςθ
όλων των εμπλεκομζνων φορζων πολιτικισ προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο α) για τθν υποςτιριξθ του
ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ο οποίοσ διενεργείται με
βάςθ τον επιχειρθςιακό του ςχεδιαςμό και β) για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ.
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Διευκρινίηεται ότι θ ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ τθσ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ δεν αποτελεί προχπόκεςθ ενεργοποίθςθσ και εφαρμογισ του παρόντοσ
ςχεδίου.
Ϋσ ςυντονιςμόσ ςτο παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν
του Διμου Μεγαρζων νοείται θ οργάνωςθ και διατιρθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων
οργανικϊν μονάδων του Διμου Μεγαρζων, κακϊσ και μεταξφ φορζων ι υπθρεςιϊν ι άλλου
εμπλεκομζνου δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο για τθν εξαςφάλιςθ
ενιαίασ και ςυγχρονιςμζνθσ δράςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το κεςμικό πλαίςιο αποτελεί τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ ςειράσ δράςεων οι
οποίεσ δφναται να διαφοροποιοφνται ςε κάκε ςυμβάν, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου, από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και δεν είναι περιοριςτικό όςον αφορά
το εφροσ των δράςεων αυτϊν, είτε για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν, που αποτελεί ευκφνθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, είτε για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
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ΜΕΟΣ 2
ΣΚΟΡΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ /
ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ

ΜΕΟΣ 2. ΣΚΟΡΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
2.1 Σκοπόσ
Με το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μεγαρζων επιδιϊκεται θ άμεςθ και ςυντονιςμζνθ απόκριςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό
επίπεδο
• για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν
• για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθν
άμεςθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ, δράςεισ που αποβλζπουν ςτθν προςταςία τθσ ηωισ, τθσ
υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ,
των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν και των υποδομϊν τθσ χϊρασ
Ρροχπόκεςθ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ είναι θ ςυνζργεια, θ ςυνεργαςία και θ
διαλειτουργικότθτα των εμπλεκομζνων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο.
2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι
•
•

•

Ρροςδιοριςμόσ ρόλων και αρμοδιοτιτων όλων των εμπλεκόμενων Ψορζων ςε Τοπικό επίπεδο
και ςε όλεσ τισ φάςεισ κινθτοποίθςθσ του ςυςτιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Συντονιςμζνθ δράςθ των εμπλεκομζνων εκ τθσ αποςτολισ τουσ Ψορζων ςε τοπικό επίπεδο ςτθν
υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που αποτελεί ευκφνθ του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναγγελίασ για τθν ζγκαιρθ
κινθτοποίθςθ του μθχανιςμοφ με ςτόχο τον ζλεγχο των επειςοδίων δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε
αρχικό ςτάδιο.
Συντονιςμζνθ δράςθ των εμπλεκομζνων Ψορζων ςε τοπικό επίπεδο ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν και ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν τουσ.

2.3 Ανάλυςθ Κινδφνου – Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ
2.3.1 Ανάλυςθ Κινδφνου
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν ςε δάςθ και δαςικζσ
εκτάςεισ αναφζρονται ςτο ΡΔ 575/1980 (ΨΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόκθκε κατ’ εφαρμογι του
αρκ. 25 του Ν. 998/1979 (ΨΕΚ 289/Αϋ/1979) και απεικονίηονται ςτον ακόλουκο Χάρτθσ 2.
Με βάςθ τα άρκρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκφπτει θ υποχρζωςθ (για τουσ Ψορείσ, που
αναφζρονται για δράςεισ που προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ 12030Ψ.109.1/1999 για τθν αντιμετϊπιςθ
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των δαςικϊν πυρκαγιϊν) ανάπτυξθσ μθχανιςμοφ και υποχρεωτικισ λιψθσ μζτρων ζτςι ϊςτε να
υπάρχει άμεςοσ ζλεγχοσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που ενδζχεται να εκδθλωκοφν από 1θσ Μαΐου
μζχρι 31θσ Οκτωβρίου. Θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ωσ αντιπυρικι περίοδοσ (αρκ. 1, ΚΥΑ
12030Ψ.109.1/1999).

Χάρτθσ 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν ςε δάςθ και
δαςικζσ εκτάςεισ
Με βάςθ το ΡΔ 575/1980, ο Διμοσ Μεγαρζων ανικει ςτισ ιδιαίτερα επικίνδυνεσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ
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2.3.2 Θμεριςιοσ Χάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ
Στο πλαίςιο υποςτιριξθσ τθσ Διοίκθςθσ και ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, με ςτόχο τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν και ςε εφαρμογι του Γενικοφ Σχεδίου
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ "Ξενοκράτθσ", κακϊσ και του εγκεκριμζνου "Γενικοφ
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν", ςυντάςςεται και εκδίδεται
κατά τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιϊν με
ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Τονίηεται ότι ο Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν
ανάλυςθ κινδφνου, θ οποία προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 2.3.1 του παρόντοσ.
Ο Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ4 ζχει ωσ κφριο ςτόχο να ενθμερϊςει τουσ φορείσ που
εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο
είναι μεγάλθ θ επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και ςε καμία
περίπτωςθ δεν προβλζπει τθ ςυμπεριφορά μιασ πυρκαγιάσ που εξελίςςεται ςε πραγματικό χρόνο.
Ο ανωτζρω χάρτθσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδιαςμοφ αντιμετϊπιςθσ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν, που ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν προλθπτικι οργάνωςθ και το ςυντονιςμό για τθν
ετοιμότθτα των εμπλεκομζνων φορζων κακϊσ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν
αποτροπι ζναρξθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν από αμζλεια.
Θ ςφνταξθ του Θμεριςιου Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ γίνεται από τθν ομάδα ζκδοςθσ
του Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, θ οποία απαρτίηεται από επιςτιμονεσ με ειδικζσ γνϊςεισ
(Δαςολόγουσ και Μετεωρολόγουσ) τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ
Γ.Γ.Ρ.Ρ. και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Ο Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, εκδίδεται από 1 Ιουνίου ζωσ 31 Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ. Θ εκπόνθςθ του Ωάρτθ
ολοκλθρϊνεται μζχρι τθν 12:30 τθσ προθγουμζνθσ θμζρασ από τθν θμζρα για τθν οποία αυτόσ ιςχφει.
Δθλαδι, ο Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ ιςχφει για τθν επόμενθ θμζρα από τθν
θμζρα ζκδοςισ του.
Το ελάχιςτο γεωγραφικό διαμζριςμα ςτο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνοσ ςτον Θμεριςιο Ωάρτθ
Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ είναι τα διοικθτικά όρια των Δαςαρχείων τθσ χϊρασ, δεδομζνου ότι
ςυνδζονται με τα δαςικά ςυμπλζγματα τθσ Ωϊρασ. Θ παρουςίαςθ των ςτοιχείων ςε μορφι χάρτθ,
ζχει ςαν ςκοπό τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των διαφόρων περιοχϊν που απεικονίηονται.
Για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ &
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ ζχει αποτυπϊςει χαρτογραφικά τα όρια των Δαςικϊν
Υπθρεςιϊν ςε αντιπαραβολι με τα διοικθτικά όρια των Καλλικρατικϊν Διμων, ςε επίπεδο
Ρεριφζρειασ (3389/20-06-2013 ζγγραφο ΓΓΡΡ).
Ειδικότερα για τον Διμο Mεγαρζων παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια ο Ωάρτθσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
με χαρτογραφικι αποτφπωςθ των ορίων των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν ςε αντιπαραβολι με τα διοικθτικά
όρια των Καλλικρατικϊν Διμων (Χάρτθσ 3)
(Η χαρτογραφική αποτφπωςη των ορίων των Δαςικϊν Τπηρεςιϊν ςε αντιπαραβολή με τα
διοικητικά όρια των Καλλικρατικϊν Δήμων, ανά Περιφζρεια, δίνονται ςτο Παράρτημα Γϋ του Γενικοφ
χεδίου Αντιμετϊπιςησ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν «ΙΟΛΑΟ» (4η Ζκδοςη 2019),
4

Τονίηεται ότι ο Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθ χαρτογράφθςθ κινδφνου θ οποία προςδιορίηεται
ςτο Ρ.Δ.575/1980 (ΨΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόκθκε ςε εφαρμογι του αρκ.25 του Ν. 998/1979 (ΨΕΚ289 τευχ. Α).
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καθϊσ και ςτον ιςτοχϊρο τησ ΓΓΠΠ – www.civilprotection.gr – ςτην ενότητα «ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ
ΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ» - «ΧΑΡΣΕ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΕΛΑΧΙΣΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ
ΧΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ»)

Χάρτθσ 3 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ των ορίων των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν ςε αντιπαραβολι με τα
διοικθτικά όρια των Καλλικρατικϊν Διμων για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ
Ο Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ αναρτάται ςε ζγχρωμθ ζκδοςθ (Χάρτθσ 4) ςτο δικτυακό τόπο τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. από όπου
μποροφν να ενθμερϊνονται άμεςα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ (www.civilprotection.gr).
Επίςθσ, ο Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ εξάγεται από τθν ομάδα ζκδοςθσ ςε κατάλλθλθ
ζντυπθ μορφι για αποςτολι του μζςω Fax από το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ) (Χάρτθσ 4).
Το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ), μετά τθν παραλαβι του Ωάρτθ
Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ ςε ζντυπθ μορφι υπογεγραμμζνθ από τον Ρρόεδρο τθσ ομάδασ
ζκδοςθσ, είναι υπεφκυνο για τθν περαιτζρω προϊκθςι του μζςω FAX ςε όλουσ τουσ επιχειρθςιακά
εμπλεκόμενουσ φορείσ (Διάγραμμα 1).
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ΓΑΨΕΙΑ ΑΜΟΔΙΫΝ ΥΡΟΥΓΫΝ

 Ρ.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./199 Σ.Ε.Κ.Υ.Ρ.Σ.
 Ρ.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./Σ.ΚΕ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΩΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ
ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΘΣ

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

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. / ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΫΝ

Κ.Ε.Ρ.Ρ./Ε.Σ.Κ.Ε

Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΕΘ.Κ.ΕΡΙΩ.

.
Υπουργείο Υγείασ / Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ
Υγείασ & Ροιότθτασ Ηωισ
Υπουργείο Υγείασ / Ε.Κ.Α.Β.

Α.Δ.Μ.Θ.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε.

Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. / Κ.Ρ.Δ.

Υπ. Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ
Γεν. Δ/νςθ Δαςϊν & Δας. Ρεριβάλλοντοσ

ΛΟΙΡΟΙ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΨΟΕΙΣ

Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΫΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ

ΓΑΨΕΙΟ ΑΝΤΙΡΕΙΨΕΕΙΑΩΘ

ΤΜΘΜΑΤΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΫΝ ΕΝΟΤΘΤΫΝ

ΓΑΨΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΘΜΫΝ

Για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5), εκδίδεται επιπλζον, από το Κζντρο
Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα προκειμζνου να τεκοφν ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ οι φορείσ ςε
εφαρμογι του άρκρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.
Θ προϊκθςθ του ανωτζρω ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ προσ τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, κα γίνεται με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων

Διάγραμμα 1. Κακθμερινι αποςτολι χάρτθ πρόβλεψθσ κινδφνου πυρκαγιάσ & αποςτολι
προειδοποιθτικοφ ςιματοσ από το Κ.Ε.Ρ.Ρ./Ε.Σ.Κ.Ε.
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Χάρτθσ 4 Θμεριςιοσ Ωάρτθσ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ
Στον Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, που εκδίδεται από τθν ΓΓΡΡ, διακρίνονται οι
κατθγορίεσ κινδφνου, χαμθλι, μζςθ, υψθλι και πολφ υψθλι, βακμολογοφμενεσ αντίςτοιχα με
αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 4. Θ κατθγορία κινδφνου 5, κατά κανόνα, εμφανίηεται ςπάνια ςτο χάρτθ. Θ
κατθγορία αυτι αντιςτοιχεί με κατάςταςθ Συναγερμοφ.
Ειδικότερα, οι κατθγορίεσ κινδφνου αναλφονται ωσ εξισ:
Κατθγορία Κινδφνου 1 (Χαμθλι). Ο κίνδυνοσ είναι χαμθλόσ. Θ πικανότθτα για εκδιλωςθ πυρκαγιάσ
δεν είναι ιδιαίτερα υψθλι. Εάν εκδθλωκεί πυρκαγιά, οι ςυνκικεσ (κατάςταςθ καφςιμθσ
φλθσ, μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ) δεν κα ευνοιςουν τθ γριγορθ εξζλιξι τθσ.
Κατθγορία Κινδφνου 2 (Μζςθ). Ο κίνδυνοσ είναι ςυνικθσ για τθ κερινι περίοδο. Ρυρκαγιζσ που
ενδζχεται να εκδθλωκοφν, αναμζνεται να είναι μζςθσ δυςκολίασ ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ.
Κατθγορία Κινδφνου 3 (Υψθλι). Ο κίνδυνοσ είναι υψθλόσ. Είναι πικανό να εκδθλωκεί αυξθμζνοσ
αρικμόσ πυρκαγιϊν, αρκετζσ από τισ οποίεσ κα είναι δφςκολο να αντιμετωπιςκοφν όταν οι
τοπικζσ ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ (μορφολογία εδάφουσ, τοπικοί άνεμοι κλπ).
Κατθγορία Κινδφνου 4 (Ρολφ Υψθλι). Ο κίνδυνοσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. Ο αρικμόσ των πυρκαγιϊν
που αναμζνεται να εκδθλωκοφν, πικανόν να είναι μεγάλοσ αλλά, το κυριότερο, κάκε
πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλεσ διαςτάςεισ εφόςον ξεφφγει από τθν αρχικι προςβολι.
Κατθγορία Κινδφνου 5 (Κατάςταςθ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ). Ο κίνδυνοσ είναι ακραίοσ. Ο αρικμόσ των
πυρκαγιϊν που αναμζνεται να εκδθλωκοφν, πικανόν να είναι πολφ μεγάλοσ. Πλεσ οι
πυρκαγιζσ που ενδζχεται να εκδθλωκοφν, μπορεί να λάβουν γριγορα μεγάλεσ διαςτάςεισ
και να αναπτφξουν ακραία ςυμπεριφορά αμζςωσ μετά τθν εκδιλωςι τουσ. Θ δυςκολία
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ελζγχου αναμζνεται να είναι πολφ μεγάλθ μζχρι να μεταβλθκοφν οι ςυνκικεσ κάτω από
τισ οποίεσ αναπτφςςονται οι πυρκαγιζσ.
Θ κατάταξθ μιασ περιοχισ ςε κατθγορία κινδφνου πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ι κατάςταςθ
ςυναγερμοφ, (κατθγορία 5), δεν ςθμαίνει κατ’ ανάγκθ τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτθν περιοχι αυτι.
Ειδικά όταν γίνεται ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν μζςω δελτίων τφπου, μπορεί να
αποτραποφν ενζργειεσ που ενδζχεται να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια. Αυτό αποτελεί και
ζναν από τουσ ςτόχουσ αυτισ τθσ κατάταξθσ. Θ κατάταξθ επίςθσ μιασ περιοχισ ςε κατθγορία χαμθλοφ
κινδφνου δεν αποκλείει τθν πικανότθτα για εκδιλωςθ πυρκαγιάσ.
Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του Θμεριςιου Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, οι διαφορετικζσ
κατθγορίεσ κινδφνου απαιτοφν και αντίςτοιχθ κλιμάκωςθ ετοιμότθτασ και λιψθ μζτρων από όλουσ
τουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κατά το μζροσ που τουσ
αφορά και εμπλζκονται. Θ ενιαία αντιμετϊπιςθ των διαφορετικϊν επιπζδων κινδφνου (ειδικά των
κατθγοριϊν κινδφνου 1,2,3), χωρίσ αντίςτοιχθ διαφοροποίθςθ των μζτρων και των δράςεων ςτο
ςχεδιαςμό των εμπλεκομζνων φορζων, αξιοποιεί μερικϊσ τισ δυνατότθτεσ του Θμεριςιου Ωάρτθ
Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, ωσ υποςτθρικτικοφ εργαλείου ςτθ λιψθ αποφάςεων και
ενδεχομζνωσ να οδθγιςει τουσ φορείσ ςε εςφαλμζνθ εκτίμθςθ του επιπζδου ετοιμότθτασ.
Νοείται ότι θ ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν υλοποίθςθ μζτρων και δράςεων με βάςθ
τθν πρόβλεψθ τθσ επικινδυνότθτασ, όπωσ αυτι εκτιμάται από το Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου
Ρυρκαγιάσ, αποτελεί ευκφνθ των διοικιςεων των εμπλεκομζνων φορζων, κατά το μζροσ που τουσ
αφορά και εμπλζκονται.
Θ ομάδα ζκδοςθσ του Θμεριςιου Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
ζκδοςθσ, αποςτζλλει τον Θμεριςιο Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ ςτο Κζντρο Επιχειριςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ) προκειμζνου να τον προωκιςει ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ,
ςφμφωνα με το Διάγραμμα 1. Νοείται ότι οι ανωτζρω φορείσ κα ενθμερϊνουν άμεςα τισ
υφιςτάμενεσ μονάδεσ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό τουσ. Επίςθσ, μετά τθν
ζκδοςθ του Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, θ ομάδα ζκδοςθσ ενθμερϊνει ςχετικά τον
Διοικθτι του ΕΣΚΕ για τθν πρόβλεψθ κινδφνου πυρκαγιάσ τθσ επόμενθσ θμζρασ, ςτο πλαίςιο τθσ
επιςτθμονικισ και γνωμοδοτικισ υποςτιριξθσ του Ε.Σ.Κ.Ε.
Τα επίπεδα ετοιμότθτασ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ του κάκε επιχειρθςιακά εμπλεκόμενου
Ψορζα ςε κάκε επίπεδο και θ λιψθ πρόςκετων μζτρων ςε ςυνάρτθςθ με το προβλεπόμενο επίπεδο
κινδφνου κακορίηεται από τον επιχειρθςιακό τουσ ςχεδιαςμό.
Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΡΣ κα διαχειρίηεται περαιτζρω τον Θμεριςιο Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ
Κινδφνου Ρυρκαγιάσ για τθν ενθμζρωςθ των κατά τόπουσ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν.
Για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ζωσ
κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5), κα εκδίδεται επιπλζον, από το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα προκειμζνου να τεκοφν ςε κατάςταςθ
ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ οι φορείσ ςε εφαρμογι του άρκρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.
Το ανωτζρω ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα, που εκδίδεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςτο πλαίςιο τθσ
αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ετοιμότθτασ
πολιτικισ προςταςίασ (άρκρο 8, παρ 1δϋ του Ν.3013/2002), αποτελεί επί ςειρά ετϊν πάγια διοικθτικι
πρακτικι, αποδεκτι από το ςφνολο τθσ διοίκθςθσ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ λόγω τεκμθριωμζνου
κινδφνου (λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, κλπ), και εκδίδεται ςφμφωνα με
το άρκρο 27, παρ. 4 τθσ ΥΑ 29310 οικ. Ψ.109.1/27-06-2014 (ΨΕΚ 1869/Βϋ/2014).
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Ρεραιτζρω προϊκθςθ του Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ κακϊσ και του ιδιαίτερου
προειδοποιθτικοφ ςιματοσ προσ τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, κα γίνεται με ευκφνθ
των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ, μζςω δελτίων τφπου, για κζματα που ςυνδζονται με τθν ζκδοςθ του
Θμεριςιου Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ και τθν κατάταξθ μιασ περιοχισ τθσ χϊρασ ςε
κατθγορία πολφ υψθλοφ κινδφνου, αποτελεί ευκφνθ και προϊόν ςυνεργαςίασ τθσ Διεφκυνςθσ
Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν με το Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ
ΓΓΡΡ, υπό τισ οδθγίεσ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Ειδικότερα για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία
4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5), θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κα εκδίδει
κατά τθν κρίςθ τθσ, προειδοποιθτικζσ ανακοινϊςεισ με κατάλλθλεσ οδθγίεσ, για ενθμζρωςθ του
κοινοφ που βρίςκεται ςε αυτζσ τισ περιοχζσ, με ςτόχο τθν αποφυγι ενεργειϊν που μπορεί να
προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια.
Για τισ περιοχζσ που προβλζπεται πολφ υψθλόσ κίνδυνοσ και εκτιμάται ότι οι ςυνκικεσ που
αναμζνεται να επικρατιςουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκζσ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν με
ακραία ςυμπεριφορά, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δφναται να ηθτιςει από τουσ
φορείσ πολιτικισ προςταςίασ που εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν τθ λιψθ
επιπλζον πρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ.
Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ όταν εκτιμάται ότι οι ςυνκικεσ που προθγικθκαν
(παρατεταμζνθ ξθραςία, υψθλζσ κερμοκραςίεσ, κλπ), κακϊσ και αυτζσ που αναμζνεται να
επικρατιςουν τισ επόμενεσ θμζρεσ είναι ευνοϊκζσ για τθν εκδιλωςθ μεγάλου αρικμοφ πυρκαγιϊν
που μπορεί να λάβουν μεγάλεσ διαςτάςεισ εφόςον ξεφφγουν από τθν αρχικι προςβολι ι να
αναπτφξουν ακραία ςυμπεριφορά μετά τθν εκδιλωςι τουσ (κατθγορίεσ κινδφνου 4 και 5) για ςειρά
θμερϊν, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματιςμό προςωπικοφ και μζςων από τουσ επιχειρθςιακά
εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ.
2.3.3 Κατάςταςθ – Ραραδοχζσ – Ρροχποκζςεισ- Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ
Κατάςταςθ:
Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ είναι ζνα φαινόμενο που εντάςςεται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν
καταςτροφϊν.
Είναι δυνατόν να προκλθκοφν από φυςικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ι από ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ καφςθ υπολειμμάτων καλλιεργειϊν πλθςίον δαςικϊν εκτάςεων κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ, χριςθ τροχοφ ι άλλου εργαλείου που δθμιουργεί ςπινκιρεσ, κλπ. Στθν Ελλάδα ο
κίνδυνοσ εκδιλωςθσ Δαςικισ Ρυρκαγιάσ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζχει διαπιςτωκεί
ςτατιςτικά ότι είναι μεγάλοσ.
Τα ευαίςκθτα ςτισ πυρκαγιζσ δαςικά οικοςυςτιματα ςτθ χϊρα μασ εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν
παραλιακι, λοφϊδθ και υποορεινι περιοχι, όπου κυριαρχοφν ενϊςεισ φρυγάνων, διαπλάςεισ
αείφυλλων πλατφφυλλων και πευκοδάςθ. Οι περιοχζσ αυτζσ με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμζνα
κεωροφνται ηϊνεσ ςθμείων ζναρξθσ των περιςςότερων δαςικϊν πυρκαγιϊν. Πμωσ, δεν αποκλείεται θ
εμφάνιςι τουσ και ςε περιοχζσ με μεγαλφτερα υψόμετρα (ορεινόσ όγκοσ), ςε χρονιζσ με ευνοϊκζσ
καιρικζσ ςυνκικεσ (καφςωνεσ, παρατεταμζνθ ξθραςία, κλπ) ι οφειλόμενεσ ςε πτϊςεισ κεραυνϊν.
Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ με τθ δθμιουργία τοπίων καταςτροφισ επθρεάηουν αρνθτικά τθν ανκρϊπινθ
ψυχολογία, ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, καταςτρζφουν υποδομζσ
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και ςυμβάλλουν ςτθν εκ των υςτζρων δθμιουργία καταςτροφικϊν πλθμμυρϊν με ταυτόχρονθ
παράςυρςθ των ορεινϊν εδαφϊν προκαλϊντασ ςταδιακι ερθμοποίθςθ των πλθγζντων περιοχϊν.
Ραραδοχζσ:
Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ δφναται να προκαλζςουν:
• Τραυματιςμοφσ και απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν και αίςκθμα αναςφάλειασ του πολίτθ.
• Άμεςεσ και ζμμεςεσ οικονομικζσ απϊλειεσ από καταςτροφζσ ςτισ περιουςίεσ των πολιτϊν, ςτον
πρωτογενι τομζα (δαςικά προϊόντα, γεωργία, κτθνοτροφία), ςε διάφορεσ υποδομζσ τθσ χϊρασ
(δίκτυα θλεκτριςμοφ, τθλεπικοινωνιϊν κλπ.), κακϊσ και ςυνζπειεσ ςτθ δαςικι αναψυχι και τον
τουριςμό εν γζνει.
• Διατάραξθ οικολογικισ ιςορροπίασ.
Ρροχποκζςεισ:
Ρροχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων είναι οι ακόλουκεσ:
• Θ αποςαφινιςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων όλων των εμπλεκομζνων φορζων πολιτικισ
προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο ανά δράςθ, με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο
• Θ ανακεϊρθςθ – επικαιροποίθςθ - εναρμόνιςθ του ςχεδιαςμοφ των εμπλεκομζνων φορζων ςε
τοπικό επίπεδο ςφμφωνα με το παρόν ςχζδιο και ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ των αντίςτοιχων
μνθμονίων ενεργειϊν
• Ο προςδιοριςμόσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων που δφναται να διατεκοφν ςε Τοπικό
επίπεδο για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ και τθν αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
• Θ εξαςφάλιςθ ετοιμότθτασ όλων των επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων ςε τοπικό επίπεδο ςε
κάκε ςτάδιο επιχειριςεων
• Θ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε τοπικό επίπεδο για
τθν απρόςκοπτθ ροι πλθροφοριϊν.
Ραράμετροι Σχεδιαςμοφ:
Θ φπαρξθ επειςοδίου δαςικισ πυρκαγιάσ μεγάλθσ ζκταςθσ.
Με τον όρο δαςικζσ πυρκαγιζσ μεγάλθσ ζκταςθσ κεωροφνται τα επειςόδια αυτά, ςτα οποία δεν
ζχει περιοριςκεί θ πυρκαγιά ςτο αρχικό τθσ ςτάδιο και λόγω των διαςτάςεων που ζχουν λάβει, για τθ
διαχείριςι τουσ, απαιτοφνται πόροι που κα διατεκοφν από όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ.
2.4 Ιδζα Επιχειριςεων
Στο πλαίςιο του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων δρομολογοφνται οι ακόλουκεσ κφριεσ δράςεισ:
Α] Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ εν όψει επαπειλοφμενου κινδφνου για τθν εκδιλωςθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν
Β] δράςεισ υποςτιριξθσ του πυροςβεςτικοφ ςϊματοσ ςτο ζργο τθσ καταςτολισ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Γ] δράςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν
εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Βαςικι αρχι εφαρμογισ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων είναι θ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων Ψορζων ςε τοπικό
επίπεδο και θ ςυντονιςμζνθ δράςθ τουσ, όπωσ αυτι κακορίηεται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
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ΜΕΟΣ 3
ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΩΝ

ΜΕΟΣ 3. ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ
Ο Διμοσ Μεγαρζων ωσ φορζασ πολιτικισ προςταςίασ (αρκ. 3 του Ν.3013/2002 όπωσ ιςχφει), μετά
τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν κινθτοποιεί και δρομολογεί δράςεισ εντόσ τθσ χωρικισ
αρμοδιότθτάσ του που αποβλζπουν ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ που
ςυνδζεται κατά κφριο λόγο με τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν από
καταςτροφζσ, ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν ςε υποδομζσ αρμοδιότθτάσ του, κακϊσ και τθν
υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν που
διενεργείται υπό τθν ευκφνθ, τον ζλεγχο και τον ςυντονιςμό του.
Οι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κεςμικά απορρζουν κατά κφριο
λόγο από το Ν.3013/2002 (όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει), κακϊσ και το νζο πλαίςιο τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει),
ςφμφωνα με τα οποία τουσ ζχουν αποδοκεί ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν.
Είναι δεδομζνο ότι το ανωτζρω κεςμικό πλαίςιο αποτελεί τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ ςειράσ
δράςεων που δρομολογοφνται από το Διμο Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν και δεν είναι περιοριςτικό όςον αφορά το εφροσ των δράςεων αυτϊν,
οι οποίεσ δφναται να διαφοροποιοφνται ςε κάκε ςυμβάν, ανάλογα με τθν ζνταςθ και τθν ζκταςθ τθσ
καταςτροφισ, το προςωπικό και τα μζςα που είναι άμεςα διακζςιμα, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ
εκδιλωςισ του (νθςιωτικόσ χϊροσ, κλπ), τον αρικμό των πλθγζντων, κλπ.
Διευκρινίηεται ότι για το ςκοπό ςφνταξθσ του παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων, δράςεισ και ζργα πρόλθψθσ, όπωσ θ εκτζλεςθ
ζργων και εργαςιϊν αντιπυρικισ προςταςίασ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ, θ απομάκρυνςθ μζρουσ ι
του ςυνόλου τθσ βλάςτθςθσ γφρω από υποδομζσ και περιοχζσ ιδιαίτερθσ αξίασ, κλπ., δεν αποτελοφν
αντικείμενο του παρόντοσ ςχεδίου και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό.
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3.1 Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Διμου Μεγαρζων
Τα προπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ςυμβάλλουν ςτθν
ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ
για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, δρομολογοφνται με εντολι Δθμάρχου και προςδιορίηονται
κεματικά ςτισ παρακάτω ενότθτεσ:
 Οριςμόσ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων.
 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων, με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του
Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι
ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ),
 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξ
Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, βάςει
των δράςεων που προβλζπονται ςτο παρόν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξ Αιτίασ
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων. Το ανωτζρω μνθμόνιο ενεργειϊν προςαρτάται ςτο
Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων
και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του
Κοινοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων ςτθν Αςτυνομικι
Δ/νςθ Δυτικισ Αττικισ και το Αςτυνομικό Τμιμα Μεγάρων.
Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ του Άρκρου 82 του Ν. 3852/2010, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρροζδρουσ
Τοπικϊν Κοινοτιτων τθρεί κατάλογο των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε επίπεδο Τοπικισ Κοινότθτασ.
 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ
καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του Ρ.Σ., κακϊσ και για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
 Κατάρτιςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων
προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ,
 Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από δαςικζσ πυρκαγιζσ
 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου Μεγαρζων για τθν
χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία
δαςικϊν πυρκαγιϊν (προνοιακό επίδομα)
 Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων για κατάςβεςθ πυρκαγιάσ ι πλιρωςθ
πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων.
 Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) με ευκφνθ του
Δθμάρχου Μεγαρζων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 του παρόντοσ.
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Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των
εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
 Διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν
αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι δαςικϊν
πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του
παρόντοσ).
Οι ανωτζρω δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ ζχουν ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία του μθχανιςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ.
Τα ακόλουκα κα ζχουν εφαρμογι ςτο Διμο Μεγαρζων όταν ιδρυκεί Εκελοντικι Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία/ Στακμόσ ι Κλιμάκιο του Ν.4029/2011
Ρλζον των ανωτζρω, για τθν Εκελοντικι Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων του Ν.4029/2011 που
κα λειτουργεί ςτον Διμο Μεγαρζων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 29 του Ν.4029/2011,
με εντολι Δθμάρχου Μεγαρζων δρομολογοφνται τα ακόλουκα:
α. Συντιρθςθ των απαραίτθτων χϊρων και των κατάλλθλων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων με τισ
απαραίτθτεσ υποδομζσ, κακϊσ και των αναγκαίων παροχϊν κοινισ ωφελείασ για τθ ςτζγαςθ τθσ
Εκελοντικισ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Μεγάρων που εδρεφει εντόσ των ορίων του Διμου
Μεγαρζων.
β. Ραραχϊρθςθ ςτθν Εκελοντικι Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων πυροςβεςτικϊν οχθμάτων και
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που ζχει ςτθν διάκεςι του ο Διμοσ Μεγαρζων.
γ. Συντιρθςθ και επιςκευι των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων και του λοιποφ εξοπλιςμοφ.
δ. Ραροχι νεροφ ςτουσ Εκελοντικοφσ Ρυροςβεςτικοφσ Στακμοφσ και Εκελοντικά Ρυροςβεςτικά
Κλιμάκια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 1590/1986 (Α`
49).
ε. Λιψθ κάκε αναγκαίου μζτρου για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Εκελοντικισ Ρυροςβεςτικισ
Υπθρεςίασ Μεγάρων, ςε ςυνεργαςία με τθν Επαγγελματικι Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςτθν περιοχι
τθσ οποίασ εδρεφει.
ςτ. Ρροβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ, χοριγθςθσ
πινακίδων και αςφάλιςθσ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων που ζχει ςτθν κατοχι του ο Διμοσ
Μεγαρζων, και πρόκειται να διακζςει ςτθν Εκελοντικι Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Μεγάρων.
Επιπλζον ο Διμοσ Μεγαρζων, ζχει υποχρζωςθ να εγγράφει ςτον ετιςιο προχπολογιςμό τουσ τισ
αναγκαίεσ πιςτϊςεισ για τον εξοπλιςμό των οχθμάτων και μθχανθμάτων και γενικότερα για τθν
αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, όπωσ τθλεφωνικζσ ςυνδζςεισ, κζρμανςθ, φδρευςθ,
φωτιςμόσ, εξοπλιςμόσ γραφείου κ.λπ..
Με δαπάνθ του Διμου Μεγαρζων, φςτερα από ζγκριςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ, δφναται να παρζχεται ςτουσ εκελοντζσ πυροςβζςτεσ ςτολι και ατομικόσ
προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ ιδίων προδιαγραφϊν με εκείνεσ του μόνιμου πυροςβεςτικοφ
προςωπικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν αποκτιςει τθν ιδιότθτα του εκελοντι πυροςβζςτθ
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ.
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3.2 Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων (Σ.Τ.Ο.)
για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Με ςκοπό τθν εξζταςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των προπαραςκευαςτικϊν μζτρων και δράςεων
που ςυμβάλλουν ςτθν προετοιμαςία του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που
προζρχονται από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςυγκαλείται ετθςίωσ με ευκφνθ του Δθμάρχου
και πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ).
Στισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ κα εξετάηονται κζματα ςχετικά με:
 τθν ετοιμότθτα του δυναμικοφ και μζςων για διάκεςθ προσ υποβοικθςθ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του
παρόντοσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μεγαρζων.
 τα μζτρα πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ κατά τισ θμζρεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ βάςει του Ωάρτθ
Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, που εκδίδεται κακθμερινά κατά τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ
περιόδου από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 τθ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και οργάνων ςε
επίπεδο Διμου Μεγαρζων για τθν απρόςκοπτθ ροι πλθροφοριϊν
 το ςυντονιςμό ςε τοπικό επίπεδο τθσ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ των
ςυνεπειϊν που προκαλοφνται από τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων.
 τον ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν, κατ' εφαρμογι
του άρκρου 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει βάςει τθσ παρ.
2 του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263/Αϋ/2007) και του άρκ. 108 του Ν.4249/2014), ςφμφωνα
με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ
ΓΓΡΡ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν για λόγουσ προςταςίασ από εξελιςςόμενθ ι
επικείμενθ καταςτροφι εξ αιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν (Μζροσ 7 του παρόντοσ)
 Τθν αξιοποίθςθ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται
ςτον Διμο Μεγαρζων ςε δράςεισ επιτιρθςθσ δαςϊν κατά τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ
περιόδου, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων
που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Επίςθσ, ςτισ ανωτζρω ςυνεδριάςεισ δφναται να εξετάηονται και επιμζρουσ κζματα που ςυνδζονται
με ζργα και δράςεισ πρόλθψθσ και αντιπυρικισ προςταςίασ, όπωσ:
 θ εκτζλεςθ προγραμμάτων προλθπτικοφ κακαριςμοφ τθσ βλάςτθςθσ για τθ μείωςθ του
κινδφνου, ςε περιοχζσ ιδιαίτερθσ προςταςίασ (άλςθ, πάρκα, καταςκθνϊςεισ, κλπ) αρμοδιότθτασ
Διμου Μεγαρζων,
 θ απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων κακαριςμοφ τθσ βλάςτθςθσ που ενεργείται για τουσ ίδιουσ
λόγουσ από ιδιοκτιτεσ ςε περιβάλλοντεσ χϊρουσ κατοικιϊν και οικοπεδικζσ εκτάςεισ (Ρυρ.
Διάταξθ 4/2012, Ν.3852/2010, αρκ.94 παρ.1), εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου
Μεγαρζων,
 θ εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν προλθπτικοφ κακαριςμοφ τθσ βλάςτθςθσ από του Διμο
Μεγαρζων κακ' υπόδειξθ και ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ
κυρίωσ ςτθ ηϊνθ μίξθσ δαςϊν - πόλεων και οικιςμϊν για λόγουσ αντιπυρικισ προςταςίασ των
πολεοδομικϊν τουσ ςυγκροτθμάτων,
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Στα Σ.Τ.Ο. κα κλθκεί και εκπρόςωποσ τθσ ΔΕΥΑ (Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ)
του Διμου Μεγαρζων, προκειμζνου να ενθμερϊςει ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ
πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων ςε περιοχζσ αρμοδιότθτάσ του.
Στθν ςυνζχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάηονται, με ευκφνθ του γραμματζα του ΣΤΟ, ςτο
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, ςτουσ εκπροςωποφμενουσ ςτο ΣΤΟ φορείσ,
ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ και
διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, βάςει των πρακτικϊν του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (ΣΤΟ) του Διμου, κα προχωριςει ςτθν ιεράρχθςθ και δρομολόγθςθ, κατά το μζροσ που
τον αφορά, των μζτρων, ζργων και δράςεων που προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό
Πργανο.
Το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, μετά τθ λιψθ των πρακτικϊν του
Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου Μεγαρζων και με βάςθ τα μζτρα, ζργα και δράςεισ
που προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο, κα προχωριςει ςτθ διαμόρφωςθ του
τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου Μεγαρζων για πρόλθψθ και ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ
κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του
Δθμάρχου Μεγαρζων.
Οι εκπροςωποφμενοι ςτο ΣΤΟ φορείσ, βάςει των πρακτικϊν του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου
(ΣΤΟ) του Διμου Μεγαρζων, κα προχωριςουν ςτθ δρομολόγθςθ, κατά το μζροσ που τουσ αφορά,
των μζτρων, ζργων και δράςεων που γνωςτοποίθςαν ότι κα υλοποιιςουν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό
Τοπικό Πργανο.
3.3 Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο
είναι μεγάλθ θ επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Θ κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ λόγω τεκμθριωμζνου κινδφνου ορίηεται με το
άρκρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλθ
θ επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςφμφωνα με το Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ
Κινδφνου Ρυρκαγιάσ που εκδίδει θ ΓΓΡΡ, θ αυξθμζνθ ετοιμότθτα του Διμου Μεγαρζων αφορά κατά
κφριο λόγο τισ παρακάτω δράςεισ:
 Υποςτιριξθ ςτο ζργο του ΡΣ για τθ λιψθ μζτρων αυξθμζνθσ επιτιρθςθσ ςε δάςθ και δαςικζσ
εκτάςεισ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό δαςικϊν πυρκαγιϊν.
 Ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε τοπικό επίπεδο, βάςει των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου
εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5) με ςτόχο
τθν αποφυγι ενεργειϊν που μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια.
 Λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ
αςτικϊν απορριμμάτων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 9Α/2005
 Συμβολι ςτθν ενθμζρωςθ ςε τοπικό επίπεδο, των αγροτϊν, κτθνοτρόφων και μελιςςοκόμων για
τον πολφ υψθλό κίνδυνο πυρκαγιάσ, με ςχετικζσ ανακοινϊςεισ, προσ αποφυγι ενεργειϊν
πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ από αμζλεια οφειλόμενθ ςε εργαςίεσ ςτθν φπαικρο.
 Ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων του Διμου Μεγαρζων προκειμζνου να
υποςτθρίξουν άμεςα το ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν
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Ετοιμότθτα του προςωπικοφ και των μζςων του Διμου Μεγαρζων για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.

3.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν μετά
τθν εκδιλωςι τουσ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, ωσ Αποκεντρωμζνο Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και ςτο πλαίςιο του
κεςμικοφ του ρόλου, όταν ενθμερωκεί για τθν εκδιλωςθ τθσ δαςικισ πυρκαγιάσ από το Γραφείο
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων και αναλόγωσ τθσ εξζλιξισ τθσ, δρομολογεί δράςεισ για
τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τθσ και για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, ςε
ςυνεργαςία με τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ ι αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ τθσ ΡΕ Δυτικισ Αττικισ, ςτα
διοικθτικά όρια του οποίου εξελίςςεται θ πυρκαγιά.
Ειδικότερα, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κινθτοποιεί δια του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του
Διμου, το επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ του Διμου,
προκειμζνου να δρομολογιςουν δράςεισ που ςυνδζονται με:
 τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ λοιποφσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενουσ φορείσ (Ρ.Σ.,
ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 τθν περαιτζρω ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου
και τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου ςε επικοινωνία με τισ
κατά τόπουσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ., του Ρ.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β.,
 τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ
του Ρ.Σ., με τθν διάκεςθ μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων (υδροφόρα οχιματα,
μθχανιματα ζργων, κλπ.). Νοείται ότι αιτιματα του Ρ.Σ. για υποςτιριξθ του ζργου του, που
αρχικά υποβάλλονται τθλεφωνικά, κα πρζπει να ακολουκοφνται με τθν αποςτολι ςχετικοφ
εγγράφου.
 τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ
Αττικισ, ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ και ιεράρχθςθσ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
 τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ - προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, κατόπιν ςχετικισ
ειςιγθςθσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ
ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, κακϊσ και τθν κάλυψθ των
ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν προλθπτικά απομακρυνκεί με οργανωμζνο τρόπο
ςε αςφαλι χϊρο
 τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ - προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, ςτισ
περιπτϊςεισ που θ απόφαςθ, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ
Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ι το Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ ι τον Ρεριφερειάρχθ
Αττικισ ςφμφωνα με το άρκρο 108 του Ν.4249/2012 και
 τθν ενεργοποίθςθ εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ
για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του
ΡΣ απευκείασ ι μζςω του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ
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τθν ενθμζρωςθ του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου Μεγαρζων για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν
καταςτολι τουσ
τθν υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου
Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, προσ τθν Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Ειδικότερα, όταν το αίτθμα ςυνδρομισ αφορά φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (Υπουργείο
Εκνικισ Άμυνασ, Υπουργείο Υγείασ, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ
τθν υποβολι αιτιματοσ προσ τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ ι τον Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ για τθν κιρυξθ του Διμου Μεγαρζων ι περιοχϊν αυτοφ ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
τθν ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο
Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ. Νοείται ότι θ επίςθμθ ενθμζρωςθ
του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν, κακϊσ και των επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
αποτελεί αρμοδιότθτα του Αρχθγείου του Ρ.Σ.
τθν ςφγκλθςθ του ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο για τθν υποβοικθςθ του ζργου του Δθμάρχου,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.6 του παρόντοσ
τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ

3.5 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
Θ άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν από τον Διμο Μεγαρζων ςυνδζεται με δράςεισ που
αφοροφν:
 τθν γνωςτοποίθςθ μζςω ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να
απευκφνονται οι πολίτεσ που οι ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι
διαμονι
 τθν παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ - προςωρινι διαμονι των πολιτϊν που λόγω
καταςτροφισ θ παραμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ, ςε ςυνεργαςία με τθν
Ρεριφζρεια Αττικισ
 τθν δρομολόγθςθ δράςεων για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τουσ για
τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν
 τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε κατοικίεσ, προκειμζνου να
χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν
τουσ, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΨΕΚ
1669/Βϋ/2019),
 τθν αποςτολι ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ καταλόγου των αυτοψιϊν των πλθγζντων κτιρίων για τθν
υποβολι αιτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ και χοριγθςθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
32/112

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων Ζκδοςθ 2020



τθν ενθμζρωςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, ςτο πλαίςιο ςυντονιςμοφ
και ιεράρχθςθσ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν.
 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του
Νοείται ότι θ περαιτζρω μεςοπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, που ζχει
ωσ αντικείμενο τθ λεπτομερι καταγραφι τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν, τθ χοριγθςθ δανείων και
ενιςχφςεων ςε πλθγζντεσ, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ, κακϊσ και κυβερνθτικζσ
αποφάςεισ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
3.6 Σφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων (Σ.Τ.Ο.) μετά τθν εκδιλωςθ
δαςικισ πυρκαγιάσ, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν
Μετά τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ, με βάςθ τθν ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία
εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ
ζργου, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων δφναται προσ υποβοικθςθ του ζργου του να ςυγκαλεί το Συντονιςτικό
Τοπικό Πργανο (Σ.Τ.Ο.) με ςκοπό τον καλφτερο ςυντονιςμό των φορζων που εμπλζκονται ςε επίπεδο
Διμου Μεγαρζων ςε δράςεισ υποςτιριξθσ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και
τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
Ειδικότερα, ςτο ανωτζρω Σ.Τ.Ο. του Διμου Μεγαρζων κρίνεται ςκόπιμο να εξετάηονται πρωτίςτωσ
κζματα ςχετικά
 με τθν παροχι ςτοιχείων από όλουσ τουσ αρμόδιουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ για τθν πορεία
εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου κακϊσ για τισ ςυνζπειεσ του, κατά το μζροσ που τουσ
αφορά και εμπλζκονται
 με τθν αμοιβαία ενθμζρωςθ για τθν διακεςιμότθτα δυναμικοφ και μζςων των φορζων που
εκπροςωποφνται ς’ αυτό για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και μζτρων πολιτικισ προςταςίασ για
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ
και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι
των δαςικϊν πυρκαγιϊν
 με τθν διάκεςθ μζςων με βάςθ τθν ιεράρχθςθ που προτείνεται από το Ρ.Σ. για τθν υποςτιριξθ
του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν
 με τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, ςε επίπεδο Διμου Μεγαρζων, με βάςθ τισ ανάγκεσ,
όπωσ αυτζσ καταγράφονται και ιεραρχοφνται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο Σ.Τ.Ο.
 με τθ ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων φορζων ςτο Σ.Τ.Ο., εφόςον αποφαςιςτεί από τον Διμαρχο
Μεγαρζων θ εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν από
εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι εξ αιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ΜΕΟΣ 7 του παρόντοσ
 με τθ ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων φορζων ςτο Σ.Τ.Ο. ςτθν παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ
 με ηθτιματα που ςυνδζονται με προςωρινι διαμονι των πολιτϊν που λόγω τθσ καταςτροφισ θ
παραμονι ςτισ κατοικίεσ τουσ ζχει καταςτεί αδφνατθ
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με τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται
ςτο Διμο Μεγαρζων για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου
με ηθτιματα που ςυνδζονται με τθν επικοινωνία και τθν ροι πλθροφοριϊν μεταξφ των
εμπλεκομζνων φορζων
ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ρφκμιςθσ λειτουργίασ των
Συντονιςτικϊν Οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Σ.Ο.Ρ.Ρ.) των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων των
Ρεριφερειϊν τθσ Ωϊρασ, θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., με
ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου και διαλειτουργικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου δράςθσ όλων
των ςυντονιςτικϊν οργάνων πολιτικισ προςταςίασ τόςο ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ όςο και ςε επίπεδο
Διμου, ςυνζταξε υπόδειγμα Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων τθσ Ωϊρασ (Σ.Τ.Ο), προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο για τθ
ςφνταξθ των Κανονιςμϊν Λειτουργίασ των Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων των Διμων.
Στο πλαίςιο αυτό θ ΓΓΡΡ εξζδωςε το 9032/14-12-2016 ζγγραφό τθσ με το οποίο καλοφςε τουσ
Δθμάρχουσ όπωσ με ςχετικι εντολι τουσ προσ τα οικεία Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, να
ςυντάξουν τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των οικείων Συντονιςτικϊν Τοπικϊν Οργάνων, ςφμφωνα με
το ανωτζρω υπόδειγμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των αντίςτοιχων Σ.T.O.,
κακϊσ και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ (νθςιωτικότθτα, κλπ).
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ΜΕΟΣ 4
ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ

ΜΕΟΣ 4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
4.1 Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ του Διμου Μεγαρζων
Τα προπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ςυμβάλλουν ςτθν
ετοιμότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ
για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, δρομολογοφνται ωσ ακολοφκωσ:
4.1.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
 Ζκδοςθ Απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Μεγαρζων.
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων,
με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ),
 Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ
περιόδου, για τθ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ
του ζργου του ΡΣ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ
Υπθρεςίεσ, για τθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ,
 Εντολι προσ τθν ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων για τθν ζγκαιρθ ςυντιρθςθ πυροςβεςτικϊν
υδροςτομίων αρμοδιότθτάσ τθσ ι εγκατάςταςθ νζων, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ οικείασ
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον ζλεγχό τουσ (Ν.1590/1986).
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τον προγραμματιςμό και τθν
υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, ζργων και δράςεων για τθν
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αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από τθ λειτουργία χϊρων εναπόκεςθσ αςτικϊν
απορριμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ φφλαξισ τουσ, ςε εφαρμογι τθσ Ρυροςβεςτικισ
Διάταξθσ 9Α/2005 (ΨΕΚ 1554/Βϋ/2005).
Ζκδοςθ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου
Μεγαρζων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ.13, Ν.3013/2002.
Εντολι, πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου, προσ τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων,
που είναι υπεφκυνοι των ομάδων πυραςφάλειασ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ, για τθν καταγραφι
των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ
δαςικϊν πυρκαγιϊν και κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου.
Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ
των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν
καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου Μεγαρζων για τθν χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ
περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία δαςικϊν πυρκαγιϊν (προνοιακό επίδομα)
Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθ τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων
του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι»
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ
για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από
δαςικζσ πυρκαγιζσ

4.1.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προπαραςκευαςτικϊν
δράςεων πολιτικισ προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου
4.1.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Καταγραφι των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων του Διμου, που δφναται να διατεκοφν τόςο
για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ του ΡΣ όςο και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου.
• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων, με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του
Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι
ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ) και υποβολι του ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου
προκειμζνου να εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
• Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ μνθμονίων ενεργειϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ
του Διμου, ςτα οποία να προςδιορίηονται οι επιχειρθςιακά υπεφκυνοι υπάλλθλοι, ο ρόλοσ και οι
δράςεισ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν. Στα
πλαίςια αυτά ςυντάςςονται τθλεφωνικοί κατάλογοι με τθλζφωνα και κζςεισ υπευκφνων των
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Διμων (Ραράρτθμα Β του παρόντοσ) τα οποία και κοινοποιοφνται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του ΡΣ και τθσ ΕΛΑΣ.
Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου Ραραρτιματοσ Β, ςτισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Διοικιςεισ
του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ
και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ.
Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και των λοιπϊν εμπλεκομζνων φορζων ςε τοπικό επίπεδο.
Μζριμνα για τθ ςυνεργαςία των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου με τθν τοπικι Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα εξοπλιςμοφ και μζςων που διακζτει ο
Διμοσ προσ υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ.
Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν
καταςτολι τουσ, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου.
Κακοριςμόσ χϊρων ςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τθν οικεία
Ρεριφζρεια, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ).
Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου κατόπιν
εντολισ του Δθμάρχου
Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από δαςικζσ πυρκαγιζσ
Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου
ζναντι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1
του παρόντοσ).
Κακθμερινι παρακολοφκθςθ του Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ που εκδίδεται από
τθν ΓΓΡΡ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου

4.1.4 Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων
 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ του ζργου του
ΡΣ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν κατάρτιςθ μνθμονίου
ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του
ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον
ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ςτθν καταγραφι των
επιχειρθςιακά διακζςιμων μζςων που διακζτει ο Διμοσ
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4.1.5 Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων
 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου Μεγαρζων για τθν
χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία
δαςικϊν πυρκαγιϊν (προνοιακό επίδομα)
 Τιρθςθ καταλόγου των ωφελοφμενων του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» του Διμου
Μεγαρζων
4.1.6 ΔΕΥΑ Διμου Μεγαρζων
 Συντιρθςθ πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων αρμοδιότθτάσ τθσ ι εγκατάςταςθ νζων, ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τθσ οικείασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον ζλεγχό τουσ
(Ν.1590/1986).
4.1.7 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Καταγραφι των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν
αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν και είναι υπεφκυνοι των ομάδων πυραςφάλειασ των
τοπικϊν κοινοτιτων
 Συνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων ςτθ ςφνταξθ ι
επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν
του Διμου

4.2 Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων (Σ.Τ.Ο.)
για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν
4.2.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ
Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ
οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
 Ρροεδρεφει του Συντονιςτικοφ Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν
επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ
ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μζροσ που τον αφορά, τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο
4.2.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) και δφναται να τον αντικακιςτά,
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από τον Διμαρχο, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του.
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4.2.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
 Συγκαλεί, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ
ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων
φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και
ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου Μεγαρζων για πρόλθψθ και
ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Δθμάρχου Μεγαρζων και με βάςθ τα μζτρα, ζργα
και δράςεισ που προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο,.
4.2.4 Γραμματζασ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Μεγαρζων
Διαβιβάηει τα πρακτικά του ΣΤΟ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, ςτουσ
εκπροςωποφμενουσ ςτο ΣΤΟ φορείσ, ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και
ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για τθν ενθμζρωςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
4.3 Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο
είναι μεγάλθ θ επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν
4.3.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων λαμβάνοντασ υπόψθ τον Θμεριςιο Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου
Ρυρκαγιάσ, που εκδίδεται από τθν ΓΓΡΡ και τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα που εκδίδονται
από το ΚΕΡΡ για το λόγο αυτό:
 Θζτει ςε ετοιμότθτα το προςωπικό και τα μζςα του Διμου Μεγαρζων προκειμζνου να
υποςτθρίξουν άμεςα το ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν
 Θζτει ςε ετοιμότθτα το προςωπικό και τα μζςα του Διμου Μεγαρζων για τθν άμεςθ
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Επίςθσ,
 Συμμετζχει ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί για τθ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και
ετοιμότθτασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προκειμζνου να
αντιμετωπιςτοφν άμεςα τυχόν προβλιματα που ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εκδιλωςθ
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν υποςτιριξθ ςτο ζργο του ΡΣ
για τθ λιψθ μζτρων αυξθμζνθσ επιτιρθςθσ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ για τον ζγκαιρο
εντοπιςμό δαςικϊν πυρκαγιϊν, με τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ
προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια του Διμου
 Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε
τοπικό επίπεδο, βάςει των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι
(κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5) με ςτόχο τθν αποφυγι ενεργειϊν που
μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια
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Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν λιψθ επιπλζον μζτρων για
τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ αςτικϊν
απορριμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του
Διμου

4.3.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των μζτρων και δράςεων
αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ του Διμου Μεγαρζων, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου
4.3.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Ενεργοποίθςθ των εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται
ςτα όρια του Διμου για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ ςτθ λιψθ μζτρων αυξθμζνθσ
επιτιρθςθσ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό δαςικϊν πυρκαγιϊν,
• Ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε τοπικό επίπεδο, βάςει των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου
εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5) με ςτόχο τθν
αποφυγι ενεργειϊν που μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια
• Συνεργαςία με τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του Διμου για λιψθ
επιπλζον μζτρων για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ
αςτικϊν απορριμμάτων
• Επικαιροποίθςθ καταλόγου των άμεςα διακζςιμων επιχειρθςιακϊν μζςων που διακζτει ο
Διμοσ, κακϊσ και των μζςων που δφναται να διατεκοφν μζςω του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ
για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου
• Ενθμζρωςθ των Ρροζδρων Τοπικϊν Κοινοτιτων για τον αυξθμζνο κίνδυνο πυρκαγιάσ
4.3.4 Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων
 Ζλεγχοσ άμεςα διακζςιμου εξοπλιςμοφ και μζςων που δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
 Ενθμζρωςθ του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τα άμεςα διακζςιμα
επιχειρθςιακά μζςα που διακζτει ο Διμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου
του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ
4.3.5 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Θζτουν ςε ετοιμότθτα τισ ομάδεσ πυραςφάλειασ των τοπικϊν κοινοτιτων
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4.4 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν μετά
τθν εκδιλωςι τουσ
4.4.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου Μεγαρζων, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για άμεςθ κινθτοποίθςθ των
υπαλλιλων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, για ςυλλογι περαιτζρω
πλθροφοριϊν, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για ζναρξθ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν τουσ
ορίων από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ι τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
και ςε ςυνεννόθςθ με αυτι.
• Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου για ετοιμότθτα διάκεςθσ
προςωπικοφ και μζςων που διακζτει (υδροφόρα οχιματα, μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του
Ρ.Σ
• Απόφαςθ για τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων (υδροφόρα
οχιματα, μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του Ρ.Σ., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτα πλαίςια
εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 12030/ Ψ109.1/1999.
• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
• Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ μετά από ςχετικι
ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ.
• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ
με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία
Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ.
• Λιψθ και εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των
πολιτϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ
καταςτροφι, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263/Αϋ/2007).
• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον
ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ
• Εντολι του Δθμάρχου προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του
ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο
• Σε περίπτωςθ που θ πυρκαγιά εκδθλϊκθκε πλθςίον χϊρου διάκεςθσ απορριμμάτων ο Διμαρχοσ
κατά τθν κρίςθ του κινθτοποιεί τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του
Διμου για να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία του χϊρου.
• Ενθμερϊνει τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και τον Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ
για τθν τρζχουςα κατάςταςθ
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•
•

•

•

•

Αιτείται από τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.
Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. Δυτικισ Αττικισ, ςτισ
περιπτϊςεισ που ο Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και
μζςων των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ
τουσ Ενότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι
αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων
για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον
επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν
οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ
δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο
Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

4.4.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
• Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του ςυντονιςμοφ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου
δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου Μεγαρζων ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν μετά τθν εκδιλωςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου
4.4.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Άμεςθ ενθμζρωςθ του Δθμάρχου για ζναρξθ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου
και ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
• Άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου που εμπλζκεται ςε
αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ κινθτοποίθςι τθσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου.
• Συνεχισ επικοινωνία με τθν αρμόδια ΡΥ για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που
ςυνδζονται με τθν εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ.
• Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και
ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων.
• Ενεργοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται
από δαςικζσ πυρκαγιζσ.
• Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ, που
διενεργείται με ευκφνθ του ΡΣ, ςε περίπτωςθ που αυτοί ηθτθκοφν από το ΡΣ.
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Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ των επιχειριςεων καταςτολισ τθσ δαςικισ
πυρκαγιάσ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Αρχι, κακϊσ και των ςυνεπειϊν που προκλικθκαν ι
ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εξζλιξι τθσ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου.
Υποβολι αιτιματοσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου, για ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ
ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ.
Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με εντολι Δθμάρχου ζχουν
εμπλακεί προσ υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου.
Ενεργοποιεί εφόςον επιβάλλεται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ το μνθμόνιο ενεργειϊν για
τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, μετά από ςχετικι εντολι του Δθμάρχου.
Μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002.
Εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν καταφφγει ςτουσ
προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ).
Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν.
Ενθμερϊνει για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ
Ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο
Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

4.4.4 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Ενεργοποιοφν τισ ομάδεσ πυραςφάλειασ των τοπικϊν κοινοτιτων
 Ενθμερϊνουν τον Διμαρχο για τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν οικεία Κοινότθτα

4.5 Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
4.5.1 Διμαρχοσ Μεγαρζων
• Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου Μεγαρζων, για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων
που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από
ςχετικι ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν.
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Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ
ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα
καταλφματα, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των κατοικιϊν που ζχουν καεί ι
υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ
και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για το ςυνολικό αρικμό των
πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα
καταλφματα, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου τθν γνωςτοποίθςθ μζςω
ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να απευκφνονται οι πολίτεσ που οι
ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι διαμονι
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που
απομακρφνκθκαν προλθπτικά από τθν πλθγείςα περιοχι όπου διαβιοφν, εφόςον χρειάηονται
μεταφορά.
Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου κακϊσ
και ςτθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ
τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι
διακόπθκε λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων
αρμοδιότθτάσ τουσ, τα οποία βρίςκονται εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, για τθ διαπίςτωςθ
ηθμιϊν.
Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε
κατοικίεσ, από τισ επιτροπζσ που ζχουν ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό, προκειμζνου να
χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν
τουσ, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ
Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν αποςτολι ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ
καταλόγου των αυτοψιϊν των πλθγζντων κτιρίων για τθν υποβολι αιτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ
πλθγείςασ περιοχισ και χοριγθςθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ

4.5.2 Αντιδιμαρχοσ κεμάτων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
• Συνδράμει τον Διμαρχο ςτο ζργο του ςυντονιςμοφ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου
δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων του Διμου, για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
• Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Διμου Μεγαρζων για τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου
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4.5.3 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων
• Συλλζγει πλθροφορίεσ και ενθμερϊνει το Διμαρχο για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν ςτθν
περιοχι ευκφνθσ τουσ, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ.
• Εφρεςθ καταλυμάτων για τουσ πολίτεσ του Διμου οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί
ςοβαρζσ ηθμιζσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
• Κινθτοποιεί με εντολι Δθμάρχου τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ,
Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου κακϊσ και τθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςο ζλεγχο και
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο,
κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
• Ενθμερϊνει για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
• Ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
• Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
• Μεριμνά για τθν άμεςθ απομάκρυνςθ υλικϊν και μζςων του Διμου που χρθςιμοποιικθκαν ι
καταςτράφθκαν κατά το ςτάδιο τθσ καταςτολισ του φαινομζνου.
• Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν του Διμου.

4.5.4 Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων
 Αποςτολι ςυνεργείων για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν
αρμοδιότθτάσ τουσ (οδικό δίκτυο, τεχνικά ζργα, κλπ)
4.5.5 ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων
 Αποςτολι ςυνεργείων για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τυχόν βλαβϊν ςτο
δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
4.5.6 Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου Μεγαρζων
 Αποςτολι επιτροπϊν για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε κατοικίεσ που προκλικθκαν
από τθ δαςικι πυρκαγιά προκειμζνου να χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ
για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν τουσ, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ
οικοςκευισ
 Αποςτολι αιτιματοσ ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ και Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ / Τμιμα
Επιχορθγιςεων Τ.Α. του Υπουργείου Εςωτερικϊν για χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ
περιιλκαν ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία τθσ δαςικισ πυρκαγιάσ
 Αποςτολι ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ καταλόγου των αυτοψιϊν των πλθγζντων κτιρίων για τθν
υποβολι αιτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ και χοριγθςθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ
Σε περιπτϊςεισ ζκτακτων ςυνκθκϊν, αναλόγωσ τθσ ζκταςθσ του ςυμβάντοσ και μετά από
οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ, Απαςχόλθςθσ,
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Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ υποςτθρικτικά και ςε ςυνεργαςία με τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ και Υπθρεςίεσ ςυμβάλει επιπλζον:
α) με τθν παροχι άμεςθσ επικοινωνίασ με δομζσ ι ιδιϊτεσ για τθν ςτζγαςθ των πλθγζντων
β) με τθν παροχι ψυχολογικισ υποςτιριξθσ από το επιςτθμονικό προςωπικό (κοινωνικοφσ
λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ)
γ) με τθ διανομι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, ρουχιςμοφ, κλινοςκεπαςμάτων μζςω τθσ Κοινωνικισ
δομισ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου,
δ) με τθ διανομι φαρμακευτικοφ υλικοφ μζςω τθσ Κοινωνικισ δομισ του Κοινωνικοφ
Ψαρμακείου
ε) με τθν προετοιμαςία και διανομι φαγθτοφ Στθν περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και μετά τθ
λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ Διοίκθςθ του Διμου, μζςω δομισ τθσ Ραροχισ Συςςιτίου
πραγματοποιείται διανομι φαγθτοφ ςτουσ πλθγζντεσ και γενικά τθν κακθμερινι προςωπικι
επαφι και επικοινωνία με τουσ πλθγζντεσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν διαβίωςθσ τουσ.

4.5.7 Ρρόεδροι Τοπικϊν Κοινοτιτων Διμου Μεγαρζων
 Λαμβάνουν μζτρα για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν επείγοντοσ χαρακτιρα ςτα δίκτυα
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανακζτουν τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ηθμιϊν μικρισ κλίμακασ εάν από τθν κακυςτζρθςθ αποκατάςταςθσ
δθμιουργείται άμεςοσ κίνδυνοσ για τθν επαρκι υδροδότθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ,
ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο ι τον Ρρόεδρο τθσ ΔΕΥΑ.
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ΜΕΟΣ 5
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ

ΜΕΟΣ 5 ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ
5.1 Μζςα επικοινωνίασ
Στον Διμο Μεγαρζων χρθςιμοποιοφνται τα ακόλουκα μζςα επικοινωνίασ (ενδεικτικά)
Α) Στακερά τθλζφωνα του Διμου. Στο Ραράρτθμα Β αναφζρονται αναλυτικά τα ςτακερά τθλζφωνα
των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
Β) Κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ. Στο Ραράρτθμα Β
αναφζρονται αναλυτικά τα κινθτά τθλζφωνα των υπευκφνων για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
5.2 οι πλθροφοριϊν

5.2.1 Κακθμερινι αποςτολι χάρτθ πρόβλεψθσ κινδφνου πυρκαγιάσ & αποςτολι προειδοποιθτικοφ
ςιματοσ από το Κ.Ε.Ρ.Ρ./Ε.Σ.Κ.Ε.
ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΓΓΡΡ  ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ  Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΫΜΕΝΘΣ
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων

Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

 Διμαρχο
 Αντιδιμαρχο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Δ/ντι Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων
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5.2.2 Αναγγελία – αρχικι ειδοποίθςθ
ΑΜΟΔΙΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  ΡΕΚΕ  Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων
Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

 Διμαρχο
 Αντιδιμαρχο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
 Δ/ντι Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου
 Ρρόεδρο ΔΕΥΑ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων
 Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Δυτικισ Αττικισ
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ
 ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ

5.2.3 οι πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Αρμόδια ΡΥ  Γραφείο ΡΡ Διμου ΜεγαρζωνΔιμαρχοσΑντιδιμαρχο ΡΡ
Διμαρχοσ Αντιδιμαρχο ΡΡ 
 Γραφείο ΡΡ Διμου Μεγαρζων

Δ/ντι Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου
 Ρρόεδρο ΔΕΥΑ
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ

5.2.4 οι πλθροφοριϊν κινθτοποίθςθσ φορζων για τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από δαςικζσ
πυρκαγιζσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ βραχείασ αποκατάςταςθσ).
Διμαρχοσ  Αντιδιμαρχοσ ΡΡ 
Γραφείο ΡΡ ΔιμουΜεγαρζων

Δ/ντι Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου
 Ρρόεδρο ΔΕΥΑ
 Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ
 Υπθρεςία Ρρόνοιασ
 Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων
 Εκελοντικζσ οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ
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ΜΕΟΣ 6
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΟΣ 6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά τθν εκδιλωςθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ οι φορείσ πολιτικισ προςταςίασ, ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τουσ, κινθτοποιοφνται άμεςα και δρομολογοφν ςειρά δράςεων για τθν υποςτιριξθ του
ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ
και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν.
Ρροχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι απόκριςθ των φορζων πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ είναι θ
ςυνζργεια, θ ςυνεργαςία και θ διαλειτουργικότθτα ςε όλα τα επίπεδα Διοίκθςθσ.
Στο Μζροσ 6 που ακολουκεί δίνονται ςυντονιςτικζσ οδθγίεσ για τθ απόκριςθ όλων των
εμπλεκόμενων φορζων για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτον ζλεγχο και
τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν και τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ και
ςυγχρονιςμζνθσ δράςθσ.
6.1 Διοίκθςθ, Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ επιχειριςεων
Για τισ επιχειριςεισ καταςτολισ των Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, θ Διοίκθςθ Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ των
επιχειριςεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και ςφμφωνα με το
επίπεδο κλιμάκωςθσ των επιχειριςεων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτα επιχειρθςιακά του Σχζδια.
Για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ, το οποίο αποτελεί ευκφνθ του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν και τθσ
άμεςθσ-βραχείασ αποκατάςταςθσ), θ Διοίκθςθ, Ζλεγχοσ & Συντονιςμόσ των δράςεων πολιτικισ
προςταςίασ αποτελεί ευκφνθ των οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ,
Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ,
Ρεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ
Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) τα οποία αναλόγωσ τθσ κλιμάκωςθσ υλοποιοφν ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τουσ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα το ανϊτερο
διοικθτικά Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι θ καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν διεξάγεται υπό τθν ευκφνθ και τον
επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ςφμφωνα και με το άρκρο 1 παρ. β του
άρκρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείσ, όπωσ οι Ρεριφζρειεσ, οι Διμοι, κλπ.,
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
49/112

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων Ζκδοςθ 2020

ζχουν υποςτθρικτικό ρόλο ςτθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν και θ ςυνδρομι ςτο ζργο του
Ρ.Σ. (ΚΥΑ.12030Ψ.109.1/10-5-1999 – ΨΕΚ 713/Βϋ/1999) πραγματοποιείται κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ του εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Ρ.Σ. ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ
ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου.
Θ Διοίκθςθ, ο Ζλεγχοσ & ο Συντονιςμόσ επιμζρουσ επιχειρθςιακϊν δράςεων αναλαμβάνεται από
τουσ κακ’ φλθ αρμόδιουσ φορείσ.
 Δράςεισ ελζγχου και καταςτολισ των Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, διάςωςθσ κακϊσ και ενίςχυςθσ ςε
προςωπικό και μζςα του ΡΣ και λοιπϊν φορζων, αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από τον
εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ωσ ςυντονιςτισ
του πυροςβεςτικοφ ζργου ςτθν περιοχι του ςυμβάντοσ.
 Δράςεισ μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ, μζτρων τροχαίασ, υποςτιριξθ μζτρων προςταςίασ πολιτϊν
αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και ςε περίπτωςθ περιοχισ αρμοδιότθτασ Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ, από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ.
 Δράςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία) αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από
τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ αρχζσ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 Δράςεισ ιατρικισ υποςτιριξθσ, διακομιδισ τραυματιϊν-αςκενϊν και ενεργοποίθςθσ των κατά
τόπουσ μονάδων υγείασ (νοςοκομεία, κζντρα υγείασ, κλπ).αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται από
το ΕΚΑΒ (Κεντρικι Υπθρεςία ι Ραράρτθμα ΕΚΑΒ).
6.2 Στάδια Επιχειριςεων
Για τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, τα ςτάδια των επιχειριςεων από τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου ωσ και
τον πλιρθ ζλεγχό του, προςδιορίςκθκαν ωσ εξισ (5060/12-06-2008 ζγγραφό μασ):
 Αναγγελία
 Κινθτοποίθςθ δυνάμεων – Αρχικι Εκτίμθςθ Κατάςταςθσ
 Ανάπτυξθ Δυνάμεων - Επζμβαςθ
 Μερικόσ Ζλεγχοσ
 Ζλεγχοσ - Ψφλαξθ
 Ρλιρθσ Κατάςβεςθ
 Αποτίμθςθ
Ειδικότερα, οι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ ςε τακτικό επίπεδο ακολουκοφν τισ φάςεισ εξζλιξθσ
του καταςτροφικοφ φαινομζνου και εντάςςονται ςτα αντίςτοιχα ςτάδια επιχειριςεων.
Με βάςθ τα ανωτζρω ςτάδια επιχειριςεων, προςδιορίηονται με χρονικι αλλθλουχία ακολοφκωσ
οι κφριεσ δράςεισ κατά αρμοδιότθτα των Ψορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και
περιγράφεται θ κλιμάκωςθ των ενεργειϊν.
Συγκεκριμζνα, ςτο ςτάδιο επιχειριςεων «Αναγγελία» ορίηεται το ςφνολο των ενεργειϊν τθσ
Διοίκθςθσ για τθ μεταβίβαςθ προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ Ψορείσ τθσ εξακριβωμζνθσ
πλθροφορίασ με τθν οποία περιγράφεται θ κζςθ που εκδθλϊκθκε θ πυρκαγιά, θ ϊρα που ζγινε
αντιλθπτι και το είδοσ τθσ βλάςτθςθσ που καίγεται.
Το ςτάδιο επιχειριςεων «Κινθτοποίθςθ Δυνάμεων-Αρχικι Εκτίμθςθ Κατάςταςθσ» ςυνδζεται με
τθν κλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ που απαιτείται, ςφμφωνα με τθν
πρϊτθ εκτίμθςθ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ο οποίοσ μεταβαίνει ςτον
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τόπο του ςυμβάντοσ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πυρκαγιάσ. Με βάςθ τθ διακεςιμότθτα του
αιτοφμενου δυναμικοφ και μζςων ο επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ κα
οδθγθκεί ςτθν επιλογι του βζλτιςτου Σχεδίου δράςθσ ςτο επόμενο ςτάδιο επιχειριςεων.
Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Ανάπτυξθ Δυνάμεων – Επζμβαςθ» πραγματοποιείται από τα αρμόδια
όργανα του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ θ επιλογι του βζλτιςτου Σχεδίου δράςεωσ και υλοποιείται με
τθν αντίςτοιχθ ανάπτυξθ δυνάμεων και επζμβαςθ ςτον τόπο τθσ πυρκαγιάσ. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι
Ψορείσ ςυμμετζχουν είτε υποςτθρικτικά ςτο ζργο τθσ κατάςβεςθσ τθσ Δαςικισ Ρυρκαγιάσ, είτε ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν κατά το
μζροσ που τουσ αφορά λόγω αρμοδιότθτασ.
Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Μερικόσ Ζλεγχοσ» κεωρείται ότι, όταν λόγω των ςυνκθκϊν που
επικρατοφν, τθσ διαςποράσ και του ζργου των δυνάμεων πυρόςβεςθσ, ζχει πλιρωσ καταςβεςτεί το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ περιμζτρου μιασ πυρκαγιάσ και δεν αναμζνεται μεγάλθ αφξθςθ τθσ
περιμζτρου τθσ πυρκαγιάσ. Το ζργο τθσ κατάςβεςθσ ςυνεχίηεται ζτςι ϊςτε να οριοκετθκεί θ
περίμετροσ. Στο ςτάδιο αυτό δεν προβλζπεται αποκλιμάκωςθ των Ψορζων που ςυμμετζχουν ςτο
ζργο τθσ από εδάφουσ κατάςβεςθσ.
Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Ζλεγχοσ - Φφλαξθ» κεωρείται ότι θ περίμετροσ τθσ πυρκαγιάσ ζχει
πλιρωσ καταςβθςτεί και πραγματοποιείται φφλαξθ του χϊρου για τυχόν αναηωπυρϊςεισ και μερικι
αποκλιμάκωςθ των διατικζμενων μζςων κατόπιν ειςιγθςθσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Ρ.Σ. Το
χρονικό διάςτθμα για το οποίο διαρκεί θ φφλαξθ για τυχόν αναηωπυρϊςεισ ςυνδζεται κατά κανόνα
με το είδοσ τθσ καφςιμθσ φλθσ που βρίςκεται ςτθν περίμετρο τθσ πυρκαγιάσ, τθν ζκταςθ τθσ
πυρκαγιάσ, τθ μορφολογία του εδάφουσ και τισ εκάςτοτε καιρικζσ ςυνκικεσ.
Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Ρλιρθσ Κατάςβεςθ» κεωρείται ότι το ςυμβάν ζχει λιξει και
πραγματοποιείται πλιρθσ αποκλιμάκωςθ των διατικζμενων για τθν κατάςβεςθ και για τθ φφλαξθ
δυναμικοφ και μζςων μετά τθ ςχετικι λιψθ απόφαςθσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ που διοικεί το ςυμβάν.
Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Αποτίμθςθ» όλοι οι φορείσ-υπθρεςίεσ που ενεπλάκθςαν ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν
προχωροφν ςε αποτίμθςθ των δράςεων/ενεργειϊν τουσ βάςει του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ τουσ.
Σκοπόσ τθσ αποτίμθςθσ είναι θ αναγνϊριςθ εκ μζρουσ των φορζων ςθμείων που χριηουν βελτιϊςεων
ςτο ςχεδιαςμό τουσ, κακϊσ και ςτθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ πόρων. Νοείται ότι για να είναι
δυνατι θ ςφνταξθ αποτίμθςθσ, οι ανωτζρω φορείσ οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογικι ςειρά
τισ δράςεισ/ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθςαν και τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ που διζκεςαν, ςε κάκε
Ψάςθ του Συςτιματοσ Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Διευκρινίηεται ότι θ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του κάκε φορζα δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθ
γενικότερθ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του ςυνόλου του Μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (θ
οποία ορίηεται ςτο Ν.3013/2002, αρκ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χϊρα ςε διαφορετικό χρόνο,
όπωσ προκφπτει από το ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του.
6.3 Αρχικι Ειδοποίθςθ - Αναγγελία
Ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν ζκδοςθ αρχικισ ειδοποίθςθσ – αναγγελίασ ςχετικά με τθν ζναρξθ
δαςικισ πυρκαγιάσ ορίηεται εκ του κεςμικοφ του πλαιςίου το Ρυροςβεςτικό Σϊμα. Οποιαδιποτε
επιπλζον πλθροφορία που προζρχεται από μθ κεςμοκετθμζνουσ για το ςκοπό αυτό φορείσ αποτελεί
χριςιμθ πρόςκετθ πλθροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπζδων.
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Διευκρινίηεται ότι ο ςχεδιαςμόσ για τθν ανάπτυξθ μθχανιςμοφ επιτιρθςθσ των δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων κατά τθν αντιπυρικι περίοδο, κακϊσ και τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τθν
αναγγελία εκδιλωςθσ δαςικισ πυρκαγιάσ αποτελεί μζροσ των Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ (Ν. 2612/1998 «Ανάκεςθ τθσ δαςοπυρόςβεςθσ ςτο Ρυροςβεςτικό Σϊμα και
άλλεσ διατάξεισ»).
Εφόςον εξακριβωκεί θ πλθροφορία για ζναρξθ δαςικισ πυρκαγιάσ από τθν αρμόδια
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, αυτι ενθμερϊνει άμεςα το Ρεριφερειακό Κζντρο Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.) τθσ
οικείασ Ρεριφερειακισ Ρυροςβεςτικισ Διοίκθςθσ (ΡΕ.ΡΥ.Δ.)
Εν ςυνεχεία, το Ρεριφερειακό Κζντρο Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.), ςτο πλαίςιο ενεργειϊν τθσ αρχικισ
ειδοποίθςθσ – αναγγελίασ, επικοινωνεί τθλεφωνικά και ενθμερϊνει τισ εξισ εμπλεκόμενεσ
Υπθρεςίεσ/Ψορείσ:
 Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΡΣ
 Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ οικείασ Ρεριφζρειασ
 Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του οικείου Διμου ι των Διμων
 Τοπικι Αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι
 Τοπικό Ραράρτθμα του ΕΚΑΒ
 Αρμοδία Δαςικι Υπθρεςία
 Λοιποφσ φορείσ που δφναται να ςυνδράμουν υποςτθρικτικά το ζργο τθσ κατάςβεςθσ του Ρ.Σ.
(ΔΕΔΔΘΕ, κλπ.)
Στθ ςυνζχεια ο κάκε παραλιπτθσ τθσ αρχικισ ειδοποίθςθσ αναλαμβάνει να ενθμερϊςει τισ
αρμόδιεσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ του φορζα του.
Νοείται ότι, θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου ενθμερϊνουν άμεςα τον οικείο Ρεριφερειάρχθ και τον αρμόδιο
Αντιπεριφερειάρχθ και τον οικείο Διμαρχο αντίςτοιχα, προκειμζνου να υπάρξει εκ μζρουσ τθσ
Ρεριφζρειασ ι του Διμου, κινθτοποίθςθ προςωπικοφ και μζςων για τθν υποςτιριξθ του ζργου του
Ρ.Σ. κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.
Στο ακόλουκο Διάγραμμα 2 δίνεται ςχθματικά θ ροι πλθροφοριϊν για τθν αναγγελία – αρχικι
ειδοποίθςθ.
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ΑΡΜΟΓΙΑ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΡΥΗ

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ
ΣΟΠΙΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ
(ΜΟΝΟ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΠΙΚΗ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Λ..-ΔΛΑΚΣ Ή ΤΝΓΡΟΜΗ)

ΚΔΠΙΥ/Λ-ΔΛΑΚΣ

ΔΚΔ/199 ΔΚΤΠ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/νση Πολιτικής Προστασίας

ΠΔΚΔ
ΣΟΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΔΚΑΒ

ΑΡΜΟΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΛΟΙΠΟΤ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΟΡΔΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
(ΓΔΓΓΗΔ, ΑΓΜΗΔ, κλπ.)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/νση Πολιτικής
Προστασίας
ΑΡΜΟΓΙΑ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Π.
Σμήμα Πολιτικής Προστασίας
Περιυερειακής Δνότητας

ΟΙΚΔΙΟ ΓΗΜΟ
Γραυείο Πολιτικής
Προστασίας

ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ Π.Π.

Διάγραμμα 2. οι πλθροφοριϊν για τθν αρχικι ειδοποίθςθ - αναγγελία.
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6.4 Επικοινωνίεσ
Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των Ψορζων για δράςεισ υποςτιριξθσ του ζργου του ΡΣ ςτθν καταςτολι
δαςικϊν πυρκαγιϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν και
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν γίνονται κατά κανόνα με τθ χριςθ των δικτφων ςτακερισ και κινθτισ
τθλεφωνίασ ςε όλα τα ςτάδια επιχειριςεων.
Για τισ ενδοεπικοινωνίεσ τουσ οι εμπλεκόμενοι φορείσ δφναται να χρθςιμοποιοφν και δίκτυα
αςφρματων επικοινωνιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τουσ.
Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ αποςτολι αιτθμάτων, κλπ. που πραγματοποιοφνται μζςω
τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, δφναται να ακολουκείται με τθν αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ (FAX) όταν
αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.
Θ αναγγελία των Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν αποτελεί ευκφνθ των υπθρεςιϊν του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ το οποίο και εξαςφαλίηει ςε 24ωρθ βάςθ επικοινωνία με τουσ Ψορείσ που εμπλζκονται
υποςτθρικτικά ςτο ζργο τθσ κατάςβεςθσ των Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν (ΚΥΑ 12030Ψ.109.1/1999, αρκ.1,
παρ.4, αρκ.3, παρ.2).
6.5 Κινθτοποίθςθ
Θ κινθτοποίθςθ των υπθρεςιϊν του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και καταςτολι του
φαινομζνου αποφαςίηεται από τα αρμόδια όργανα του ΡΣ, ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό
ςχεδιαςμό του ΡΣ.
Οι φορείσ που ενθμερϊνονται από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ι το οικείο Ρεριφερειακό
Κζντρο Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.) του Ρ.Σ. για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςε περιοχι ευκφνθσ
τουσ, κινθτοποιοφν το εμπλεκόμενο προςωπικό και τα μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ για τθν
υλοποίθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ που αφοροφν:
 τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, τθν κφρια ευκφνθ του
οποίου ζχει το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, (Διάγραμμα 3)
 τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ άμεςθσ/βραχείασ αποκατάςταςθσ από καταςτροφζσ που ζχουν
προκλθκεί από δαςικζσ πυρκαγιζσ) (Διάγραμμα 4)
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωςθσ και κινθτοποίθςθσ του εμπλεκομζνου προςωπικοφ και μζςων
δφναται να τροποποιθκεί, όταν αυτό απαιτθκεί, βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των νεότερων δεδομζνων
που αφοροφν τθν εξζλιξθ και τισ ςυνζπειεσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Κριτιρια κλιμάκωςθσ
κεωροφνται:
 θ αδυναμία αντιμετϊπιςθσ τθσ καταςτροφισ από το κατϊτερο διοικθτικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειασ διατικζμενων πόρων
 θ ζκταςθ τθσ καταςτροφισ
 το μζγεκοσ των απωλειϊν ι ηθμιϊν (ζνταςθ τθσ καταςτροφισ)
Διευκρινίηεται ότι θ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του κάκε φορζα δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθ
γενικότερθ κλιμάκωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ του ςυνόλου του Μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (θ
οποία ορίηεται ςτο Ν.3013/2002, αρκ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χϊρα ςε διαφορετικό χρόνο,
όπωσ προκφπτει από το ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του.
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ΔΙΕΘΝΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘ

ΣΚΕΔ/ΕΣΚΕ
199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ

ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΡΙΩ
ΓΕΣ/ΚΕΡΙΩ
ΓΕΝ/ΚΕΡΙΩ
ΓΕΑ/ΚΕΡΙΩ

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ

ΕΚΑΒ
ΑΜΟΔΙΑ
ΔΑΣΙΚΘ
ΥΡΘΕΣΙΑ

ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ
ΔΝΣΘ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΡΙΚΘ ΛΙΜΕΝΙΚΘ
ΑΩΘ
(Μόνο ςε περιπτϊςεισ
τοπικισ αρμοδιότθτασ
Λ.Σ) ι ςυνδρομισ

ΑΡΟΚΕΝΤΫΜΕΜ
Θ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
ΡΕΚΕ

ΕΡΙΚΕΨΑΛΘΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
ΑΞΙΫΜΑΤΙΚΟΣ
Ρ.Σ.

ΡΕΙΨΕΕΙΑ
Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΡΙΩ

Τμιμα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ

ΔΘΜΟΣ
Γραφείο
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΔΕΔΔΘΕ
ΚΕΝΤΟ
ΡΛΘΟΨΟΙΫΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΔΜΘΕ
ΚΕΝΤΑ
ΕΛΕΓΩΟΥ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΛΟΙΡΟΙ ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΫΣΘ ΨΟΕΙΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διάγραμμα 3. οι πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΣΟΡΡ

ΣΤΟ

ΑΡΟΚΕΝΤΫΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΘΣΕΙΣ
Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
ΡΕΙΨΕΕΙΕΣ
Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ

ΔΘΜΟΙ
Γραφείο
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ

ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ

ΔΙΕΘΝΘΣ
ΣΥΝΔΟΜΘ

ΚΕΝΤΑ ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΫΝ
 199 ΣΕΚΥΡΣ / ΕΣΚΕ
 ΕΛ.ΑΣ/ΕΣΚΕΔΙΚ
 Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ / ΚΕΡΙΩ
 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΩ
 EKAB

ΛΟΙΡΟΙ ΚΑΤΑ
ΡΕΙΡΤΫΣΘ ΨΟΕΙΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΔΕΔΔΘΕ, κλπ)

Διάγραμμα 4. οι πλθροφοριϊν κινθτοποίθςθσ φορζων για τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από
δαςικζσ πυρκαγιζσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ βραχείασ αποκατάςταςθσ).
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6.5.1 Κινθτοποίθςθ ςε τοπικό επίπεδο
Οι κατά τόπουσ Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ, μετά τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ
κινθτοποιοφνται για τον ζλεγχο και καταςτολι του φαινομζνου, ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό
ςχεδιαςμό του Ρ.Σ.
Ενθμερϊνονται για άλλα ςυμβάντα αρμοδιότθτάσ τουσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ι και από
άλλουσ φορείσ και ιδιϊτεσ και κινθτοποιοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα επιχειρθςιακά
τουσ ςχζδια για τον απεγκλωβιςμό και διάςωςθ πολιτϊν που βρίςκονται ςε επαφι, ι εντόσ του
φλεγόμενου χϊρου και θ προςωπικι τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και διαρκι κίνδυνο που απαιτεί
τθν παροχι βοικειασ.
Ρροβαίνουν ςε αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ των πλθροφοριϊν από τον τόπο τθσ καταςτροφισ,
κλιμακϊνουν τισ δράςεισ τουσ και αναλόγωσ τθσ φφςθσ και τθσ ζκταςθσ των ςυμβάντων
αρμοδιότθτάσ τουσ και αιτοφνται μζςω του ΕΣΚΕ τθν ενίςχυςθ των δυνάμεϊν τουσ με προςωπικό και
μζςα του Ρ.Σ., κακϊσ και τθν υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων από άλλουσ
φορείσ (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).
Πταν ςτθν οικεία Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία περιζλκει θ πλθροφορία για τθν ζναρξθ δαςικισ
πυρκαγιάσ, και κρίνεται από αυτιν ωσ κρίςιμο περιςτατικό, ενθμερϊνεται αμζςωσ θ οικεία Δαςικι
Υπθρεςία για τθν επιτόπια ςυνδρομι τθσ με αρμόδιο εκπρόςωπό τθσ και τθ ςυνεργαςία του με τον
επικεφαλισ των δυνάμεων καταςτολισ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςισ
τθσ.
Εν ςυνεχεία, αναλόγωσ τθσ πορείασ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, ενθμερϊνουν και
ςυνεργάηονται με τα αρμόδια κατά τόπουσ Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) και τουσ υπεφκυνουσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων
και υποδομϊν και ειςθγοφνται τθν δρομολόγθςθ δράςεων από τουσ ανωτζρω που αφοροφν τθν
προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν από τον κίνδυνο των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, όπωσ υλοποίθςθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ
απομάκρυνςθσ πολιτϊν, εκκζνωςθ καταςκθνϊςεων, κλπ.
Θ οικεία Δαςικι Υπθρεςία, όταν ενθμερωκεί για ζναρξθ δαςικισ πυρκαγιάσ, θ οποία ζχει κρικεί
από τθν αντίςτοιχθ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ωσ κρίςιμο περιςτατικό, αμζςωσ ςυνδράμει επιτόπια με
αρμόδιο εκπρόςωπό τθσ, ο οποίοσ ςυνεργάηεται με τον επικεφαλισ των δυνάμεων καταςτολισ, προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςισ τθσ, ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα και τον
αρμόδιο Ρροϊςτάμενό του.
Επίςθσ, θ οικεία Δαςικι Υπθρεςία όταν ενθμερωκεί για ζναρξθ δαςικισ πυρκαγιάσ από τον
εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπ.ΕΝ. ςτο Ε.Σ.Κ.Ε., αμζςωσ
ςτζλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμζνου να παράςχει άμεςα τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που
άπτονται ςτθν αρμοδιότθτά του (βλάςτθςθ, ανάγλυφο, καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
Ο εκπρόςωποσ τθσ οικείασ Δαςικισ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ παρευρίςκεται ςε ζνα ςυμβάν δαςικισ
πυρκαγιάσ, ζχει ςυμβουλευτικό ρόλο και ςυνεργάηεται με τον επικεφαλισ των δυνάμεων
καταςτολισ, παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με το οδικό δαςικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τθ
ςυμπεριφορά τθσ υπάρχουςασ δαςικισ βλάςτθςθσ ςτθ φωτιά, τισ πικανζσ κζςεισ όπου μποροφν να
διανοιχτοφν ηϊνεσ με μθχανικοφσ τρόπουσ και με ότι άλλο ςτοιχείο μπορεί να βοθκιςει προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςισ τθσ.
Οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ από το οικείο Ρεριφερειακό Κζντρο
Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.) του Ρ.Σ. για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςε περιοχι ευκφνθσ τουσ και
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό τουσ, κινθτοποιοφν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τουσ για
τθ λιψθ μζτρων τροχαίασ κίνθςθσ προσ αποφυγι κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, τόςο ςτθν πλθγείςα
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περιοχι όςο και ευρφτερα, εκτροπι ροισ κυκλοφορίασ των λοιπϊν οχθμάτων προσ αποφυγι
εγκλωβιςμοφ τουσ ςτθν πυρκαγιά, κακϊσ και μζτρων διευκόλυνςθσ των πολιτϊν που
απομακρφνονται από τθν πλθγείςα περιοχι
Επίςθσ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ, προχωροφν ςτθ λιψθ μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ
ςτθν πλθγείςα περιοχι, κακϊσ και όπου αλλοφ απαιτείται θ επιπρόςκετθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ
για τθν διευκόλυνςθ του ζργου των ςωςτικϊν ςυνεργείων, και τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ
περιουςίασ των πολιτϊν. Σε περιπτϊςεισ που δεν επαρκοφν τα διακζςιμα μζςα του ΕΚΑΒ και αν
παραςτεί ανάγκθ, δφναται να ςυνδράμουν το ζργο τθσ μεταφοράσ τραυματιϊν ςε νοςθλευτικζσ
μονάδεσ.
Επιπλζον, οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ υποςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ δράςεων
οργανωμζνθσ/προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν, όταν το μζτρο αυτό αποφαςιςτεί.
Οι υπθρεςίεσ του Ε.Κ.Α.Β. μετά τθν ενθμζρωςι τουσ από το οικείο Ρεριφερειακό Κζντρο
Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.) του Ρ.Σ. για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςε περιοχι ευκφνθσ τουσ,
κζτουν ςε ετοιμότθτα τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό
τουσ, και κατευκφνουν το ζργο τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά τόπουσ διοικθτζσ των υγειονομικϊν
μονάδων και τισ κατά τόπουσ διοικιςεισ του Ρ.Σ., τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, για τθν αποςτολι
αςκενοφόρων και κινθτϊν μονάδων ςτον τόπο τθσ πυρκαγιάσ, κακϊσ και τθν παροχι πρϊτων
βοθκειϊν τυχόν τραυματιϊν και διακομιδι τουσ ςτα νοςοκομεία.
Ο Ρρόεδροσ του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτθκεί, τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων
(Ο.ΔΙ.Κ.) του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ, θ οποία ςυντονίηει επιτελικά και επιχειρθςιακά τισ
δραςτθριότθτεσ των κατά τόπουσ δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτιματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμιμα
Ιατρικισ Καταςτροφϊν (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ).
Σε περιπτϊςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν και όταν ςυντρζχει λόγοσ, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ επικοινωνεί με το
ΕΚΑΒ και ενθμερϊνει ςχετικά με τθν εκδιλωςθ τουσ και τισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ. Εν ςυνεχεία, το
ΕΚΑΒ ενθμερϊνει ςχετικά τισ διοικιςεισ των νοςθλευτικϊν μονάδων ςτισ περιοχζσ όπου εξελίςςεται θ
δαςικι πυρκαγιά, προκειμζνου να βρίςκονται ςε ετοιμότθτα υλοποίθςθσ δράςεων που προβλζπονται
ςτα επιχειρθςιακά ςχζδια αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν και εκτάκτων αναγκϊν του Υπουργείου
Υγείασ.
Επίςθσ το ΕΚΑΒ, μετά τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, ζχει τθν ευκφνθ για τον γενικότερο
ςυντονιςμό των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν ςτθ δθμόςια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό
απαιτείται, παρακολουκεί τθν εφαρμογι δράςεων του Τομζα Υγείασ βάςει του αντίςτοιχου
ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ ετοιμότθτα
και λειτουργία των νοςθλευτικϊν μονάδων για τθν υποδοχι περιςτατικϊν υγείασ, κάλυψθ
αυξθμζνων αναγκϊν ςε φαρμακευτικό υλικό, επιδθμιολογικι επιτιρθςθ από κλιμάκια του ΕΟΔΥ,
ζλεγχοι Δθμόςιασ Υγείασ (Φδατοσ, Υγιεινισ χϊρου φφλαξθσ τροφίμων), ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ
ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΨΕΚ 176/Αϋ/2005 – Ν. 3527/07,
ΨΕΚ 25/Αϋ/2007).
Οι διοικιςεισ των νοςθλευτικϊν μονάδων ςτθν περιοχι όπου εξελίςςεται θ δαςικι πυρκαγιά
βρίςκονται ςε επικοινωνία με τισ οικείεσ υπθρεςίεσ του Ε.Κ.Α.Β., ςχετικά με τον αρικμό των
ςυμβάντων υγείασ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, προκειμζνου να βρίςκονται ςε ετοιμότθτα να
αντιμετωπίςουν αυξθμζνο αρικμό προςζλευςθσ αςκενϊν/τραυματιϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Οι κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ μετά τθν ενθμζρωςι τουσ από το οικείο Ρεριφερειακό Κζντρο
Επιχειριςεων (ΡΕ.Κ.Ε.) του Ρ.Σ. για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ, υλοποιοφν ςφμφωνα με το
ςχεδιαςμό τουσ μζτρα αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ ευρφτερθσ καλάςςιασ περιοχισ, ςε περιπτϊςεισ
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υδρολθψίασ από πυροςβεςτικά αεροςκάφθ και κζτουν ςε ετοιμότθτα τα πλωτά μζςα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
για παροχι βοικειασ ςτα αεροςκάφθ εφόςον απαιτθκεί. Επίςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ,
διευκολφνουν τθν από καλάςςθσ μεταφορά με πλωτά μζςα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προςωπικοφ και μζςων
επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ των
ςυνεπειϊν (ΕΛ.ΑΣ., ΡΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ) λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και υλικϊν και μζςων για τθν
περίκαλψθ πλθγζντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
Επίςθσ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποςτθρίηει με πλωτά μζςα που διακζτει, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, τισ
επιχειριςεισ διάςωςθσ που διενεργοφνται από το Ρ.Σ, ι δράςεισ οργανωμζνθσ/προλθπτικισ
απομάκρυνςθσ πολιτϊν, όταν το μζτρο αυτό αποφαςιςτεί. Τζλοσ, ςυντονίηουν δράςεισ ζρευνασ και
διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ
χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία – αρκ. 26 του Ν.4597/2019), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα
επιχειρθςιακά τουσ ςχζδια.
Οι Διμαρχοι, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ από το οικείο γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν
εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, κινθτοποιοφν δια των Γραφείων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων, το επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ
του Διμου, προκειμζνου να δρομολογιςουν δράςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 3.4
και 3.5 του παρόντοσ.
Επίςθσ οι Διμαρχοι, με βάςθ τθν ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία εξζλιξθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ,
ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, δφναται προσ
υποβοικθςθ του ζργου τουσ να ςυγκαλοφν τα Συντονιςτικά Τοπικά Πργανα (Σ.Τ.Ο.) με ςκοπό τον
καλφτερο ςυντονιςμό των φορζων που εμπλζκονται ςε επίπεδο Διμου ςε δράςεισ υποςτιριξθσ του
ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ
και ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 3.4 και 3.5 του
παρόντοσ.
Οι Ρεριφερειάρχεσ ι οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχεσ που ενεργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και
τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχουν οι Ρεριφερειάρχεσ, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ από τθν οικεία
Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ,
κινθτοποιοφν δια των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το επιχειρθςιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και
τα μζςα πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, προκειμζνου να δρομολογιςουν δράςεισ όπωσ αυτζσ
αναφζρονται ςτο ςχεδιαςμό τουσ.
Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχεσ, που ενεργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που
τουσ παρζχουν οι οικείοι Ρεριφερειάρχεσ, με βάςθ τθν ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία
εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ
ζργου, δφναται προσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ να ςυγκαλοφν τα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (Σ.Ο.Ρ.Ρ.) των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων με ςκοπό τον καλφτερο ςυντονιςμό των
φορζων που εμπλζκονται ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςε δράςεισ υποςτιριξθσ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςε
δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςχεδιαςμό τουσ.
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Νοείται ότι κατά προτεραιότθτα εξετάηονται αιτιματα ςυνδρομισ ςτο ζργο διάςωςθσ και
απεγκλωβιςμοφ, όπωσ και θ διάκεςθ υδροφόρων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων, κλπ για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ από το ΡΣ.
Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων και μουςείων εντόσ δαςϊν,
δαςικϊν εκτάςεων και πλθςίον αυτϊν, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία
εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου από τα αρμόδια όργανα του ΡΣ ςε τοπικό επίπεδο και
εφόςον αυτά βρίςκονται ςε λειτουργία, εκκενϊνουν άμεςα τον αρχαιολογικό χϊρο από τουσ
επιςκζπτεσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια πυροπροςταςίασ και εκκζνωςισ τουσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ και ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που δίνονται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ. Σε περιπτϊςεισ που προκφπτουν κζματα άμεςθσ προςωρινισ φφλαξθσ των ανωτζρω
χϊρων και των εκκεμάτων, οι υπεφκυνοι λειτουργίασ των χϊρων αυτϊν δφναται να αιτθκοφν τθ
ςυνδρομι των κατά τόπουσ αρμόδιων αςτυνομικϊν αρχϊν.
Οι υπεφκυνοι λειτουργίασ παιδικϊν εξοχϊν - καταςκθνϊςεων εντόσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων
και πλθςίον αυτϊν, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία εξζλιξθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου από τα αρμόδια όργανα του ΡΣ ςε τοπικό επίπεδο και εφόςον αυτά
βρίςκονται ςε λειτουργία, εφαρμόηουν τα ςχζδια εκκζνωςθσ των καταςκθνωτϊν και του προςωπικοφ
τουσ εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.
Οι Συντονιςτζσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ενθμερϊνονται από τισ Δ/νςεισ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ και εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι κινθτοποιοφν το προςωπικό και τα μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, εφόςον τοφτο κρικεί απαραίτθτο.
6.5.2 Κινθτοποίθςθ ςε κεντρικό επίπεδο
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ενθμερϊνεται από τθν φυςικι θγεςία του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ι το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ςχετικά με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ που εκδθλϊνονται και τθν
πορεία εξζλιξισ τουσ, επικοινωνεί με τουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ και τον αρμόδιο
Ρεριφερειάρχθ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ δαςικισ πυρκαγιάσ και τισ δράςεισ πολιτικισ
προςταςίασ που υλοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο και ενθμερϊνει τον Υπουργό Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ και τον Υφυπουργό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Κρίςεων.
Εν ςυνεχεία, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, αναλόγωσ τθσ πορείασ εξζλιξθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου, ςυνεργάηεται με τα αρμόδια κατά τόπουσ Αποκεντρωμζνα Πργανα
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Ρεριφερειάρχθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) προκειμζνου να
εξαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ και θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ
και των φορζων που εμπλζκονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ
εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και παροχισ ςυνδρομισ
ςτο ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Στισ περιπτϊςεισ που λόγω των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν κρίνεται από το Ρ.Σ. ότι το δυναμικό και
τα μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε εκνικό επίπεδο δεν επαρκοφν, ο Γενικόσ
Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, μετά από ςχετικό αίτθμα του ΡΣ, δρομολογεί τθν υποβολι
αιτιματοσ διεκνοφσ ςυνδρομισ για τθν παροχι βοικειασ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ι από άλλεσ χϊρεσ, άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ι μζςω διμερϊν και πολυμερϊν
ςυμφωνιϊν.
Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ υποςτθρίηει άμεςα το ζργο
του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, του Υφυπουργοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
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Διαχείριςθσ Κρίςεων, κακϊσ και των οργανικϊν μονάδων των Ρεριφερειϊν και των Διμων ι φορζων
τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν
άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Στον ανωτζρω ςυντονιςμό μεταξφ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και των φορζων που
εμπλζκονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο ζχουν τα Κζντρα Επιχειριςεων των
εμπλεκομζνων φορζων ςε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΡΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ,
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΩ, ΕΚΑΒ, κλπ), τα οποία λειτουργοφν ςε 24-ωρθ βάςθ και αποτελοφν τον ςφνδεςμο
μεταξφ των κατά τόπουσ επιχειρθςιακά εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν τουσ και τθσ φυςικισ και πολιτικισ
τουσ θγεςίασ του φορζα τουσ. Τα ανωτζρω Κζντρα Επιχειριςεων παρακολουκοφν τθν εφαρμογι
δράςεων από τισ κατά τόπουσ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ, ενθμερϊνουν άμεςα τθν
φυςικι και πολιτικι τουσ θγεςία και με εντολι τουσ δρομολογοφν και ςυντονίηουν τθν κινθτοποίθςθ
των υπθρεςιϊν του φορζα τουσ.
Ειδικότερα, το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ βρίςκεται ςε επικοινωνία με τα λοιπά Κζντρα Επιχειριςεων των
εμπλεκομζνων φορζων ςε κεντρικό επίπεδο, κακϊσ και με τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Διμων και των Ρεριφερειϊν ςτισ περιοχζσ όπου εξελίςςεται το καταςτροφικό
φαινόμενο και υποςτθρίηει το ζργο των Δθμάρχων, των Ρεριφερειαρχϊν και των Αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχϊν, που ενεργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχουν
οι οικείοι Ρεριφερειάρχεσ, για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν,
τθν κφρια ευκφνθ του οποίου ζχει το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν,
με τθ διάκεςθ μζςων από άλλουσ φορείσ ι υπθρεςίεσ ςε κεντρικό επίπεδο κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενθμερϊνεται από το ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ για δαςικζσ πυρκαγιζσ με επιπτϊςεισ ςε πολεοδομικά
ςυγκροτιματα και οικιςμοφσ, επικοινωνεί με τουσ αρμόδιουσ ςυνδζςμουσ, τα αςτυνομικά τμιματα
και τα Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Διμαρχοσ, Ρεριφερειάρχθσ,
Αντιπεριφερειάρχθσ) ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν ςε κτιρια και κινθτοποιεί το δυναμικό
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςε περίπτωςθ που υπάρχουν αναφορζσ για βλάβεσ ςε κτίρια που εγκυμονοφν
κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των πολιτϊν και με εντολι του Γενικοφ Γραμματζα Υποδομϊν
μεταβαίνουν ςτθν πλθγείςα περιοχι κλιμάκια τθσ Γ.Δ.Α.Ε.Ψ.Κ για ζλεγχο και καταγραφι των ηθμιϊν.
Οι ςυμμετζχοντεσ δαςικοί υπάλλθλοι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ
ςτο Ε.Σ.Κ.Ε., κατά τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου, ςυντονίηουν τισ Αποκεντρωμζνεσ Δαςικζσ
Υπθρεςίεσ ςε περιπτϊςεισ ςυμβάντων δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςυλλζγουν κρίςιμεσ πλθροφορίεσ πεδίου
για τα εν εξελίξει ςυμβάντα και ενθμερϊνουν τον Διοικθτι του Ε.Σ.Κ.Ε. ι των επιμζρουσ μονάδων του
(Συντονιςτικοφ Κζντρου Δαςοπυρόςβεςθσ, Κζντρου Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ). Οι
ςυμμετζχοντεσ δαςικοί υπάλλθλοι ςτθ ςτελζχωςθ του Ε.Σ.Κ.Ε., είναι υποχρεωμζνοι, ςε περιπτϊςεισ
κρίςιμων ςυμβάντων, να ενθμερϊνουν το Γενικό Διευκυντι Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ του
Υ.Ρ.ΕΝ., κακϊσ και τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ Δαςϊν ι τουσ νόμιμουσ
αναπλθρωτζσ τουσ.
Το ΕΚΑΒ ζχει τθν ευκφνθ για τον γενικότερο ςυντονιςμό των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ για
τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν ςτθν
δθμόςια υγεία μετά τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ. Ραρακολουκεί
τθν εφαρμογι δράςεων του Τομζα Υγείασ, κινθτοποιεί το Ειδικό Τμιμα Ιατρικισ Καταςτροφϊν (ΕΤΙΚ)
του ΕΚΑΒ εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, και ςυντονίηει τισ υγειονομικζσ μονάδεσ για τθν υποδοχι
τραυματιϊν/αςκενϊν, τθν κάλυψθ αυξθμζνων αναγκϊν ςε φαρμακευτικό υλικό, τθν ψυχοκοινωνικι
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υποςτιριξθ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ από κλιμάκια του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
(ΕΚΚΑ), κλπ.
Το Υπουργείο Εξωτερικϊν κινθτοποιεί τθν Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων ςε περιπτϊςεισ που από
τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου μεταξφ των τραυματιϊν υπάρχουν αλλοδαποί πολίτεσ,
προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι Ρρεςβείεσ των αλλοδαπϊν πολιτϊν. Το ΥΡΕΞ ενθμερϊνεται ςχετικά
μζςω του ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ ι απευκείασ με το EKAB, το οποίο ςυνεργάηεται με τθν προανακριτικι αρχι
(Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςχετικά με τθν ταυτοποίθςθ των τραυματικϊν
Στισ περιπτϊςεισ που από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου υπάρχουν κανόντεσ
αλλοδαποί πολίτεσ, το ΥΡΕΞ ενθμερϊνεται ςχετικά, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται
ςτο Ειδικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν τθσ ΓΓΡΡ, ανεξάρτθτα αν αυτό ζχει
ενεργοποιθκεί ι όχι.
Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι θ ταυτοποίθςθ
τραυματιϊν και κανόντων αλλοδαπϊν πολιτϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ
προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε ςυνεργαςία με τισ Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ. Θ ενθμζρωςθ
για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ των τραυματιϊν, κακϊσ και ο αρικμόσ και οι ιατρικζσ μονάδεσ ςτισ
οποίεσ νοςθλεφονται, αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν πολιτϊν.
6.6 Επιχειριςεισ Ζρευνασ, Διάςωςθσ
Οι επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ δρομολογοφνται άμεςα μόλισ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ που
αφοροφν απεγκλωβιςμό και διάςωςθ πολιτϊν που βρίςκονται ςε επαφι, ι εντόσ του φλεγόμενου
χϊρου και θ προςωπικι τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και διαρκι κίνδυνο που απαιτεί τθν παροχι
βοικειασ, διαβιβαςτοφν ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ. Κατά προτεραιότθτα
αποτελεί υποχρζωςθ, όλων των υπθρεςιϊν ι φορζων οι οποίοι λαμβάνουν ςχετικζσ πρωτογενείσ
πλθροφορίεσ, να ενθμερϊνουν άμεςα τθν αρμόδια κατά τόπουσ Υπθρεςία του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ, το οποίο είναι κεςμικά αρμόδιο για ζρευνα και διάςωςθ ςτο χερςαίο χϊρο (Ν. 3512/2006,
ΨΕΚ 258/Αϋ/2006, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 4249/2014 – ΨΕΚ 73/Α’/2014).
Ο επικεφαλισ τθσ κατά τόπου αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ αξιολογεί τισ ςχετικζσ με
ζρευνα και διάςωςθ πλθροφορίεσ και κινθτοποιεί τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του για τθν άμεςθ
μετάβαςι τουσ ςτα ςθμεία των ςυμβάντων. Σφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνει από τα
ςθμεία των ςυμβάντων προβαίνει ςε ιεράρχθςθ των ςυμβάντων και ενίςχυςθ των δυνάμεων, όπου
αυτό απαιτείται.
Στισ επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ επικεφαλισ των επιχειριςεων τίκεται αξιωματικόσ του
ΡΣ, ο οποίοσ αξιολογϊντασ τθν κατάςταςθ από τον τόπο τθσ καταςτροφισ δφναται να αιτθκεί τθ
ςυνδρομι και άλλων φορζων και υπθρεςιϊν για τθ διευκόλυνςθ του ζργου του
Τα ανωτζρω αιτιματα προσ ςυνδρομι του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, οφείλουν να τα
εξετάηουν κατά προτεραιότθτα οι αρμόδιοι φορείσ.
Θ παροχι προνοςοκομειακισ περίκαλψθσ και μεταφοράσ διαςωκζντων τραυματιϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε υγειονομικά κζντρα είναι αρμοδιότθτα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/85, ΨΕΚ
217/Αϋ/1985).
Διευκρινίηεται ότι οι επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ αφοροφν πολίτεσ που βρίςκονται ςε
επαφι, ι εντόσ του φλεγόμενου χϊρου και θ προςωπικι τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και διαρκι
κίνδυνο και απαιτεί τθν άμεςθ παροχι βοικειασ ϊςτε να μθν υπάρξουν απϊλειεσ, ςε αντίκεςθ με
τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν που αφορά πολίτεσ που
βρίςκονται ςε κίνδυνο εξ αιτίασ τθσ παραμονισ τουσ πλθςίον τθσ περιοχισ που εξελίςςεται μια
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δαςικι πυρκαγιά, ι ςε κάποια απόςταςθ από τθν πορεία εξζλιξισ τθσ και ο κίνδυνοσ παραμονισ τουσ
ςε οικιςμοφσ, τμιματα πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον
κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν κατευκυνόμενοι προσ αςφαλι χϊρο.
Κατά ςυνζπεια, θ διάςωςθ είναι δράςθ υποχρεωτικι και κατά κανόνα αφορά μικρζσ ομάδεσ
πολιτϊν, ι μεμονωμζνα άτομα ςε ςυγκεκριμζνο και περιοριςμζνο χϊρο, ςε επαφι, ι εντόσ τθσ
φλεγόμενθσ ηϊνθσ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ, ενϊ θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ εξετάηεται
ωσ μζτρο που δρομολογείται για τθν προλθπτικι προςταςία των πολιτϊν κάτω από οριςμζνεσ
προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ και ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό.
Τζλοσ επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία) αναλαμβάνονται και ςυντονίηονται
από τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ αρχζσ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
6.7 Ζλεγχοσ και Καταςτολι Επαγόμενων Φαινομζνων
Θ εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ δφναται να προκαλζςει επαγόμενεσ καταςτροφζσ, όπωσ
πυρκαγιζσ ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, διαρροι επικίνδυνων υλικϊν, κλπ.
Θ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω των επαγόμενων από τθ δαςικι πυρκαγιά καταςτροφϊν,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ και καταςτολι τουσ, δφναται να προθγείται ι να επιτελείται ταυτόχρονα με τισ
λοιπζσ δράςεισ διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν λόγω τθσ δαςικισ πυρκαγιάσ.
Στο ςτάδιο αυτό, εφόςον οι επαγόμενεσ από τθ δαςικι πυρκαγιά καταςτροφζσ εκδθλωκοφν,
αξιολογοφνται και αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ και εφαρμόηονται τα ειδικότερα ςχζδια
αντιμετϊπιςισ τουσ όταν αυτό απαιτθκεί (Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν Ατυχθμάτων Μεγάλθσ
Ζκταςθσ - ΣΑΤΑΜΕ, κλπ).
Αιτιματα ςυνδρομισ ςτο ζργο τθσ αντιμετϊπιςθσ των επαγόμενων φυςικϊν ι τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν από άλλεσ υπθρεςίεσ και φορείσ (ΕΛ.ΑΣ., Ρεριφζρειεσ, Διμουσ, κλπ), πρζπει να
ςυναξιολογοφνται, βάςει των επιπτϊςεων των επαγομζνων καταςτροφϊν, τθσ επικρατοφςασ
κατάςταςθσ κακϊσ και των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν και προτεραιοτιτων τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ
των εκτάκτων αναγκϊν λόγω των δαςικϊν πυρκαγιϊν.
6.8 Άμεςθ παροχι βοικειασ και υποςτιριξθ των πλθγζντων
Θ παροχι βοικειασ και υποςτιριξθ των πλθγζντων τα πρϊτα 24-ωρα μετά τθν εκδιλωςι δαςικισ
πυρκαγιάσ με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ είναι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ με βαρφνουςα ςθμαςία
και δρομολογοφνται αρχικά ςε τοπικό επίπεδο από τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ με τθν ςυνδρομι των
οικείων Ρεριφερειαρχϊν/Αντιπεριφερειαρχϊν, ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ τουσ ρόλου ωσ
Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δια των αρμοδίων υπθρεςιϊν τουσ και
υποςτθρίηονται άμεςα από φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, με βάςθ το μζγεκοσ των ςυνεπειϊν που
προκλικθκαν από τθν εκδιλωςθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου.
Οι ανωτζρω δράςεισ άμεςθσ παροχισ βοικειασ και υποςτιριξθσ των πλθγζντων ςυνδζονται
πρωτίςτωσ με τθν εξαςφάλιςθ άμεςθσ προςωρινισ διαμονισ των πολιτϊν που θ κατοικία τουσ ζχει
πλθγεί από τθ δαςικι πυρκαγιά και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι φιλοξενία, κακϊσ και με τθν
μεταφορά και κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν προςωρινά απομακρυνκεί
από περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ
καταςτροφι, για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ τουσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκ. 18
του Ν.3613/2007.
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Οι δράςεισ αυτζσ κατά κφριο λόγο απαιτοφν τθ ςυνζργεια και τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν των
Διμων και των Ρεριφερειϊν που εμπλζκονται, βάςει του προςωπικοφ και των μζςων που άμεςα
διακζτουν.
6.9 Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ςε περιπτϊςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων ςε
περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν όπωσ οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, το Υπουργείο Υγείασ ζχει εκδϊςει
τθν Δ1(δ)/ ΓΡ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκφκλιο με κζμα «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ
Υγείασ ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν όπωσ οι πυρκαγιζσ» (ΑΔΑ: 7ΗΒΔ465ΨΥΟ-ΕΑΩ).
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το ανωτζρω ζγγραφο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου
νεροφ οι ΟΤΑ και οι φορείσ φδρευςθσ που είναι υπεφκυνοι για τθν παροχι υγιεινοφ πόςιμου νεροφ,
ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και άλλων ςυναρμόδιων φορζων, κα
πρζπει να διενεργιςουν υγειονομικό ζλεγχο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ (γεϊτρθςθ ι
πθγι υδρολθψίασ, δεξαμενζσ, εγκαταςτάςεισ, δίκτυο διανομισ) και αποχζτευςθσ.
6.10 Αποκλιμάκωςθ
Θ αποκλιμάκωςθ των εμπλεκομζνων φορζων που ζχουν αναλάβει δράςεισ για τθν υποςτιριξθ
του ζργου τθσ καταςτολισ, για τθν οποία αρμόδιο είναι το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, γίνεται μετά από
ςχετικι απόφαςθ του Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ωσ
ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου ςτθν περιοχι του ςυμβάντοσ.
Πςον αφορά το ζργο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για δράςεισ που αφοροφν:


τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και διαχείριςθ ςυνεπειϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν,
 τθν άμεςθ – βραχεία αποκατάςταςθ από καταςτροφζσ που προκλικθκαν εξαιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν,
τα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφερειάρχθσ/αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ, Διμαρχοσ) τα οποία
ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδια για να αποφαςίςουν τθν
αποκλιμάκωςθ δυναμικοφ και μζςων.
Κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν λόγω Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν είναι υπεφκυνοσ για τθν
αποκλιμάκωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει ι ζχει ενεργοποιιςει.
6.11 Ενθμζρωςθ κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των
δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ.
Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τον ζλεγχο και τθν καταςτολι
των δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και των επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν αποτελεί αρμοδιότθτα του Αρχθγείου του Ρ.Σ.
Θ επίςθμθ ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με κζματα που αφοροφν δράςεισ ζρευνασ και
διάςωςθσ ςτθν χωρικι αρμοδιότθτα του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (καλάςςιοσ
χϊροσ, αιγιαλόσ και παραλία), αποτελεί αρμοδιότθτα του Αρχθγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
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6.12 Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ που δρομολογοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Θ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και θ παροχι οδθγιϊν ςε κεντρικό επίπεδο, με ςτόχο τθν
αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν και τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τουσ, αποτελοφν
αρμοδιότθτα του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι του Κεντρικοφ Συντονιςτικοφ Οργάνου
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ.) (αρκ. 5, Ν. 3013/2002), εφόςον τοφτο ςυγκλθκεί.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για ηθτιματα που αφοροφν δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των
Ρεριφερειϊν ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (αντιμετϊπιςθ - βραχεία αποκατάςταςθ), αποτελοφν
ευκφνθ του Ρεριφερειάρχθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ ι του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχουν οι οικείοι
Ρεριφερειάρχεσ, που ζχουν τθν αρμοδιότθτα ςυντονιςμοφ του ζργου πολιτικισ προςταςίασ.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για ηθτιματα που αφοροφν δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των Διμων
ςτθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν (αντιμετϊπιςθ - βραχεία αποκατάςταςθ), αποτελοφν ευκφνθ του
Δθμάρχου που ζχει τθν αρμοδιότθτα ςυντονιςμοφ του ζργου πολιτικισ προςταςίασ ςε επίπεδο
Διμου.
Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ, ςτισ περιπτϊςεισ που
προκφπτουν ηθτιματα δθμόςιασ υγείασ λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν (ζκκεςθ ςε προϊόντα καφςθσ, κλπ),
κακϊσ και για τισ επιπτϊςεισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν υγεία των πολιτϊν (αρικμόσ τραυματιϊν,
κανόντων, κλπ) αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ
Ετοιμότθτασ Εκτάκτων Καταςτάςεων Δθμόςιασ Υγείασ (Δ4) του Υπουργείου Υγείασ.
Θ ταυτοποίθςθ τραυματιϊν πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν πολιτϊν, λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε ςυνεργαςία
με το ΕΚΑΒ. Θ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ των τραυματιϊν, κακϊσ ο αρικμόσ και οι
ιατρικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ νοςθλεφονται, αποτελοφν ευκφνθ του ΕΚΑΒ.
Θ ταυτοποίθςθ κανόντων πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν πολιτϊν, λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ προανακριτικισ αρχισ (Ρ.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) ςε ςυνεργαςία
με τισ Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ.
Σε περιπτϊςεισ που από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου μεταξφ των τραυματιϊν ι
των κανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτεσ, οι Ρρεςβείεσ των αλλοδαπϊν πολιτϊν ενθμερϊνονται
από το ΥΡ.ΕΞ.
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ΜΕΟΣ 7
ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ

ΜΕΟΣ 7. ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 3013/2002, ςτο ςκοπό τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνεται θ
προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ.
Μεταξφ των δράςεων, που απαιτοφνται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν,
είναι και θ οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι
απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.
Στα πλαίςια αυτά εκδόκθκε το άρκ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμζνου να υπάρξει κεςμοκετθμζνθ
διαδικαςία ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που ςυνδζεται με τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν
από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.
Το 2014, μετά από ςειρά ετϊν εφαρμογισ των ανωτζρω, κρίκθκε αναγκαία θ αναπροςαρμογι του
άρκ. 18 του Ν.3613/2007 βάςει των κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ ΓΓΡΡ του 2011, οι οποίεσ ιδθ είχαν
ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ που είχαν επζλκει ςτισ νζεσ διοικθτικζσ δομζσ τθσ χϊρασ από τθν εφαρμογι
του Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ).
Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 108 του Ν.4249/2014 αναφζρεται πλζον ρθτά ότι:






Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των
κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο.
Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο, θ
απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει
ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ.
Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β', γ' και
δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από το Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ,
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Ρεριφερειάρχεσ και
Δθμάρχουσ.
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Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν
ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.

Σφμφωνα με το άρκρο 29 παρ. 4ςτϋ του Ν.4662/2020, όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ
καταςτροφικι δαςικι πυρκαγιά μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζναν (1) Διμο, θ απόφαςθ
λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ (ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει ςχετικϊσ τον
οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ) και εκτελείται υπό τον ςυντονιςμό του Ρεριφερειάρχθ (ι του
οικείου χωρικοφ Αντιπεριφερειάρχθ) και ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ.
Δθλαδι, όταν θ δαςικι πυρκαγιά εξελίςςεται ι εκτιμάται ότι κα εξελιχκεί ςτα διοικθτικά όρια
δφο ι περιςςότερων Διμων και απειλοφνται κατοικθμζνεσ περιοχζσ, θ απόφαςθ τθσ οργανωμζνθσ
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ (ι τον
εξουςιοδοτθμζνο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ).
Δεδομζνου ότι θ εκτίμθςθ για τθν εξζλιξθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ ανικει ςτον εκάςτοτε
Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ
ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, όταν θ δαςικι πυρκαγιά εξελίςςεται ι εκτιμάται ότι κα
εξελιχκεί ςτα διοικθτικά όρια δφο ι περιςςότερων Διμων και απειλοφνται κατοικθμζνεσ περιοχζσ,
θ ειςιγθςθ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να απευκφνεται
πρωτίςτωσ ςτον οικείο Ρεριφερειάρχθ, με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ των αρμοδίων Δθμάρχων
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο Ρεριφερειάρχθσ (ι ο οικείοσ χωρικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ)
κακορίηει άμεςα, ςθμείο ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν
οι αρμόδιοι Διμαρχοι (ςε περιοχζσ των οποίων κα υλοποιθκεί θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν) και οι επικεφαλισ των φορζων που κφρια εμπλζκονται
(ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι
αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ
τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα κατάςταςθ, κακϊσ και ο
ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν άμεςθ επιλογι ςχεδίου δράςθσ που κα
ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι απόφαςθ για
οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.
Στο πλαίςιο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων και ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν τα ακόλουκα κζματα:
 Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν εξετάηεται ωσ μζτρο προλθπτικισ προςταςίασ
τουσ, που πρζπει να δρομολογείται εγκαίρωσ (ενϊ θ καταςτροφι βρίςκεται ςε εξζλιξθ) και κάτω
από οριςμζνεσ προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ, θ εκτίμθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μόνο ςε
τοπικό επίπεδο. Δθλαδι το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που ςτισ περιοχζσ που
αναμζνεται να πλθγοφν λόγω τθσ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, ο κίνδυνοσ
παραμονισ των πολιτϊν ςε οικιςμοφσ, τμιματα πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι
μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν
κατευκυνόμενοι προσ αςφαλι χϊρο
 Ο κίνδυνοσ που διατρζχουν οι πολίτεσ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν προζρχεται κατά βάςθ, από
τθν ζκκεςθ του ανκρωπίνου οργανιςμοφ ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ εξ αιτίασ τθσ
κερμότθτασ που παράγεται από τθν καφςθ τθσ φυτικισ βιομάηασ, κακϊσ και από τθν ζκκεςθ του
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ανκρωπίνου οργανιςμοφ ςε παράγωγα καφςθσ (καπνόσ, αιωροφμενα ςωματίδια, καφτρεσ, κλπ)
τα οποία διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα.5
Συνεπϊσ, το ςκεπτικό όλων των αποφάςεων για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξ
αιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν κα πρζπει να ςυνδζεται κατά βάςθ με τουσ ανωτζρω κινδφνουσ. Στισ
περιπτϊςεισ που ςτθν πορεία εξζλιξθσ μιασ πυρκαγιάσ υπάρχει εμπλοκι και καφςθ και άλλων
ειδϊν καφςιμθσ φλθσ, πζραν τθσ φυτικισ βιομάηασ, όπωσ οικοδομικϊν υλικϊν, απορριμμάτων,
κλπ, ο κίνδυνοσ μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδοσ τθσ καφςιμθσ φλθσ.
Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ ωσ μζτρο που δρομολογείται για τθν
προλθπτικι προςταςία των πολιτϊν, ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό, βαςιηόμενθ ςτθν
ενθμζρωςι τουσ για τον κίνδυνο και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ παραμονι τουσ ςτο χϊρο
για τον οποίο ζχει λθφκεί θ απόφαςθ τθσ απομάκρυνςθσ.
Αρμόδιοσ για τθν ειςιγθςθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ των
πολιτϊν είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ
ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου. Στα πλαίςια αυτά και με
βάςθ τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά τθσ πυρκαγιάσ6, προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ ςτο
αρμόδιο όργανο (Διμαρχοσ, κλπ) τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ.
Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πραγματοποιείται μόνον όταν
εξαςφαλίηεται εγκαίρωσ θ καλι οργάνωςθ για τθν αςφαλι υλοποίθςι τθσ. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ θ δράςθ αυτι εφκολα μπορεί να προκαλζςει μεγαλφτερεσ ςυνζπειεσ - απϊλειεσ και
να μετατραπεί ςε επιχείρθςθ διάςωςθσ, τθν ευκφνθ τθσ οποίασ ςτο χερςαίο χϊρο, ζχει το
Ρυροςβεςτικό Σϊμα (παρ. β, του αρκ 1 του Ν3511/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί βάςει του άρκ.
63 του Ν.4249/2014 και ιςχφει).
Θ ειδοποιόσ διαφορά μεταξφ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων
απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθ μεν πρϊτθ περίπτωςθ οι πολίτεσ
βρίςκονται ςε κίνδυνο εξ αιτίασ τθσ παραμονισ τουσ πλθςίον τθσ περιοχισ που εξελίςςεται μια
δαςικι πυρκαγιά, ι ςε κάποια απόςταςθ από τθν πορεία εξζλιξισ τθσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ
περίπτωςθ οι πολίτεσ βρίςκονται ςε επαφι, ι εντόσ του φλεγόμενου χϊρου και θ προςωπικι
τουσ αςφάλεια διατρζχει άμεςο και διαρκι κίνδυνο που απαιτεί τθν παροχι βοικειασ, το
ταχφτερο δυνατόν, ϊςτε να μθν υπάρξουν απϊλειεσ.
Οι χϊροι που επιλζγονται για να ςυγκεντρωκοφν οι πολίτεσ που απομακρφνονται με
οργανωμζνο τρόπο πρζπει να εξαςφαλίηουν εκ των προτζρων όλεσ τισ προχποκζςεισ υγιεινισ
και αςφάλειασ και να αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ ανάγκθσ για εκ νζου απομάκρυνςι τουσ
από το χϊρο ι τουσ χϊρουσ αυτοφσ. Διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ
των χϊρων αυτϊν ςτισ περιπτϊςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που
ιςχφουν για τουσ λοιποφσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ πολιτϊν, οι οποίεσ και δρομολογοφνται από
ειδικότερεσ νομοκεςίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν προςταςία των πολιτϊν από παράγωγα
καφςθσ (καπνόσ, αιωροφμενα ςωματίδια, κλπ) τα οποία διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν
εξζλιξθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ

5

Σχετικι είναι και θ Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν
καταςτροφϊν, όπωσ οι πυρκαγιζσ» (Δ1(δ)/ ΓΡ οικ. 56070/29-07-2019 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με ΑΔΑ: 7ΗΒΔ465ΨΥΟ-ΕΑΩ)
6
Ϋσ ςυμπεριφορά μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο αναφλζγεται θ καφςιμθ φυτικι υλθ, το πϊσ αναπτφςςονται οι
φλόγεσ και το πϊσ εξαπλϊνεται επθρεαηόμενθ από τον ςυνδυαςμό των ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενων παραγόντων του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο εξελίςςεται και τουσ οποίουσ δφναται να τροποποιεί κατά τθν εξζλιξισ τθσ. Στθν πρόβλεψθ τθσ
ςυμπεριφοράσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςθμαντικοί παράγοντεσ είναι θ μορφολογία του εδάφουσ πάνω ςτο οποίο εξελίςςεται θ δαςικι
πυρκαγιά, τα χαρακτθριςτικά τθσ διακζςιμθσ καφςιμθσ φυτικισ φλθσ, κακϊσ και οι επικρατοφςεσ και οι αναμενόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
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Στισ περιπτϊςεισ που για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των πολιτϊν, κρίνεται
αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ
Λιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ν.4150/2013 ΨΕΚ 102/Αϋ/2013 και ΡΔ
13/2018, ΨΕΚ 26/Αϋ/2018).

Θ διάταξθ του άρκρου 108 του Ν.4249/2014 για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ προλθπτικισ
οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν δεν ζχει εφαρμογι όταν θ αςφάλεια και θ κατάςταςθ τθσ
υγείασ των ατόμων που ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων φορζων, τελεί υπό τθν
εποπτεία ι διζπεται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ (Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Ραιδικζσ Εξοχζσ –
Καταςκθνϊςεισ, Ιερζσ Μονζσ, αρχαιολογικοί χϊροι, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, εγκαταςτάςεισ Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Αςφάλειασ, Δομζσ Ρροςωρινισ Υποδοχισ και Ψιλοξενίασ Ρροςφφγων,
Καταςκθνϊςεισ, τουριςτικά καταλφματα κλπ.). Στθν περίπτωςθ αυτι, θ λιψθ τθσ απόφαςθσ αποτελεί
αρμοδιότθτα των υπευκφνων λειτουργίασ τουσ και λαμβάνεται μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ των
αρμοδίων οργάνων του ΡΣ ςε τοπικό επίπεδο για τθν αναμενόμενθ πορεία εξζλιξθσ του
καταςτροφικοφ φαινομζνου και ςφμφωνα με τα ςχζδια πυροπροςταςίασ και εκκζνωςισ τουσ ςε
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Ειδικότερα, για αρχαιολογικοφσ χϊρουσ εντόσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων και πλθςίον αυτϊν, οι
υπεφκυνοι λειτουργίασ τουσ μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για τθν αναμενόμενθ πορεία εξζλιξθσ τθσ
δαςικισ πυρκαγιάσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ
ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου και εφόςον αυτοί βρίςκονται ςε
λειτουργία, απομακρφνουν προλθπτικά από τον αρχαιολογικό χϊρο τουσ επιςκζπτεσ, βάςει του
ςχεδιαςμοφ τουσ και ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που δίνονται από το Υπουργείο
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
Νοείται ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ των υπευκφνων λειτουργίασ των ανωτζρω
υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται άμεςα ςτο οικείο Διμαρχο, όπωσ επίςθσ
και ςτον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ, για λόγουσ καλφτερου ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του
ζργου τουσ από πλευράσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
7.1 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ λιψθ απόφαςθσ
Ο μόνοσ αρμόδιοσ να ειςθγθκεί τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ ςτισ περιπτϊςεισ
των δαςικϊν πυρκαγιϊν είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο
οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, ζχοντασ τθν ευκφνθ
περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίςιο αυτό,
προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, με
βάςθ τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά τθσ πυρκαγιάσ.
Ο Διμαρχοσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ςχετικι ειςιγθςθ, κακορίηει άμεςα, ςθμείο
ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ των
φορζων που κφρια εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν αυτό
δεν είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου
να εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα
κατάςταςθ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν άμεςθ επιλογι
ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι απόφαςθ για
οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.
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Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ, πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλείσ των φορζων που εμπλζκονται,
πριν λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι εξαςφαλίςει τα εξισ:
 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν, με βάςθ τα δθμογραφικά ςτοιχεία ι
άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον αρικμό των ατόμων που διαβιοφν ι βρίςκονται ςτθν
περιοχι αυτι για διαφόρουσ λόγουσ (παρακεριςτζσ, κλπ). Θ απομάκρυνςθ, με βάςθ τον κίνδυνο,
ενδεχομζνωσ να μθν αφορά το ςφνολο των πολιτϊν, αλλά μζροσ αυτϊν (άτομα παιδικισ ι τρίτθσ
θλικίασ, άτομα με προβλιματα υγείασ, κλπ).
 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ με βάςθ τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να
απομακρυνκοφν και τθ διακεςιμότθτά τουσ κατά το χρόνο που κα δοκεί θ εντολι υλοποίθςθσ
τθσ δράςθσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά. Θ ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των μζςων απομάκρυνςθσ
αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ . Επίςθσ μια άλλθ παράμετροσ που πρζπει
να εξεταςτεί είναι και θ δυνατότθτα απομάκρυνςθσ των πολιτϊν με δικά τουσ μζςα, από
κακοριςμζνα δρομολόγια ςτα οποία ζχει εξαςφαλιςτεί ο ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν μπορεί να γίνει με τα μζςα
Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ που διακζτει ο Διμοσ, ι με τθ ςυνδρομι μζςων άλλων φορζων του
δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα τα οποία είναι άμεςα διακζςιμα ςε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίςιο αυτό, το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου κα πρζπει να γνωρίηει εκ
των προτζρων (ςε κατάςταςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ), τα μζςα που μποροφν να διακζςουν οι
φορείσ ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθν οποία υπάρχει το
ενδεχόμενο υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ δράςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να γνωρίηει τθ διαδικαςία
διάκεςισ τουσ, όταν πρόκειται για φορείσ του δθμοςίου, κακϊσ και τθ διαδικαςία διάκεςισ
τουσ, μζςω ενόσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν πρόκειται για φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα.
Στισ περιπτϊςεισ που για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των πολιτϊν, κρίνεται
αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ
Λιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ν.4150/2013, ΨΕΚ 102/Αϋ/2013 και ΡΔ
13/2018, ΨΕΚ 26/Αϋ/2018). Στο πλαίςιο αυτό, ο Διμαρχοσ επικοινωνεί με τθν οικεία Λιμενικι
Αρχι για τθ δυνατότθτα διάκεςθσ πλωτϊν μζςων.
 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) για τθν εν ςυνεχεία
οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά.
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν εντόσ των ορίων τθσ
περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, κακϊσ και τον τρόπο εντοπιςμοφ και
ειδοποίθςισ τουσ (πόρτα–πόρτα, ανακοινϊςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τοπικοφσ
ραδιοφωνικοφσ ςτακμόσ, κλπ).
 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια
που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ
Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του
πυροςβεςτικοφ ζργου, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατά τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν.
Θ δυνατότθτα αυτι αφορά δρομολόγια που κα χρθςιμοποιθκοφν τόςο από τα μζςα μαηικισ
μεταφοράσ των πολιτϊν, όςο και από τα ίδια μζςα που ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουν οι
πολίτεσ που απομακρφνονται μετά τθ λιψθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Νοείται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα δρομολόγια που ζχουν επιλεγεί, ςε καμιά περίπτωςθ
δεν πρζπει να παρενοχλοφν τθν κίνθςθ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, κακϊσ και οχθμάτων
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άλλων φορζων που ςπεφδουν να ενιςχφςουν το ζργο τθσ καταςτολισ και αντιμετϊπιςθσ
ζκτακτων αναγκϊν (υδροφόρεσ, αςκενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).
 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ
τθσ δράςθσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ τουσ, κακϊσ και θ παροχι πλθροφοριϊν
ςχετικϊν με τθν τρζχουςα εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ.
 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ
χϊρουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιατρικισ βοικειασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι (π.χ. για 6 ϊρεσ)
μζχρι να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ για τον οποίο απομακρφνονται. Θ εκτίμθςθ αυτι αφορά
κυρίωσ τουσ πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ι προςωρινά ςτθ περιοχι.
 Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι
προςωρινά ςτθν περιοχι.
Με δεδομζνθ τθ δυςκολία λιψθσ και υλοποίθςθσ τζτοιων αποφάςεων, οι κατά περίπτωςθ
αρμόδιοι Διμαρχοι, οι περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό είναι εφικτό ςτα χρονικά
περικϊρια που επιτρζπει θ εξζλιξθ του φαινόμενου, μποροφν να ςυγκαλοφν άμεςα το Συντονιςτικό
Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) προσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ . Νοείται ότι για το ςκοπό αυτό, ςτα ΣΤΟ των
Διμων, μετζχουν κατά κφριο λόγο εκπρόςωποι των φορζων που ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν.
7.2 Σχζδιο δράςθσ
Οι δράςεισ που προοδευτικά υλοποιοφνται ςε μια οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ
πολιτϊν περιγράφονται ωσ εξισ:
1. Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικό του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του
πυροςβεςτικοφ ζργου, προσ τον αρμόδιο Διμαρχο.
2. Άμεςοσ κακοριςμόσ από το Διμαρχο ςθμείου ςυγκζντρωςθσ φορζων που κφρια εμπλζκονται
(ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επιςθμαίνεται ότι θ ενζργεια αυτι, δεν αποκλείει τθν επιτόπου ςφγκλθςθ
από το Διμαρχο, εφόςον θ εξζλιξθ του φαινόμενου το επιτρζπει, του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ
Οργάνου (ΣΤΟ).
3. Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον
αρμόδιο Διμαρχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (όπωσ
αυτό ιςχφει, βάςει τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263/Αϋ/2007) και του άρκ. 108
του Ν.4249/2014) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω (παράγραφοσ
7.1 του παρόντοσ).
4. Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ του
Δθμάρχου που ζλαβε τθν απόφαςθ. Θ ανακοίνωςθ πρζπει να περιζχει τισ εξισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ :
 Ροιοσ ζλαβε τθν απόφαςθ και ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ εκτζλεςισ τθσ.
 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο τα όρια τθσ περιοχισ μζςα από τθν οποία κα πρζπει να
απομακρυνκοφν, κακϊσ και τον κίνδυνο που διατρζχουν οι πολίτεσ εάν παραμείνουν ςε
αυτι.
 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο εάν ςυντρζχει λόγοσ γενικισ οργανωμζνθσ προλθπτικισ
απομάκρυνςθσ όλων των πολιτϊν, ι ςυγκεκριμζνων ομάδων τισ οποίεσ κα προςδιορίηει
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κατά προτεραιότθτα (άτομα με αναπνευςτικά προβλιματα, άτομα παιδικισ θλικίασ,
θλικιωμζνοι, κλπ).
 Να προςδιορίηει ποφ και πότε κα ςυγκεντρωκοφν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) οι πολίτεσ,
εφόςον χρειάηονται μεταφορά, κακϊσ και τα προςωπικά αντικείμενα που μποροφν να
ζχουν μαηί τουσ.
 Να προςδιορίηει τθν προβλεπόμενθ διάρκεια τθσ απομάκρυνςθσ, κακϊσ και τον τόπο
προοριςμοφ.
 Να κατονομάηει τα αςφαλι οδικά δρομολόγια κακϊσ και τυχόν μονοδρομιςεισ που
μποροφν να ακολουκιςουν ςε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ με δικά τουσ μζςα.
 Να αναφζρει τθν διακζςιμθ προνοιακι υποςτιριξθ ςτον τόπο προοριςμοφ.
 Να αναφζρει οδθγίεσ για προςταςία τθσ περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται.
Σθμειϊνεται ότι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ που κα δεχτοφν να
αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, να επιτευχκεί θ δθμιουργία μίασ και μοναδικισ ςυνολικισ
εικόνασ αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ προσ το κοινό.
Ϋςτόςο πζραν των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ τοπικισ ι πανελλαδικισ εμβζλειασ που κα
αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, θ κφρια δράςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τθ λιψθ
απόφαςθσ και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςισ του, κα
πρζπει να βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςε μεκόδουσ και πρακτικζσ που εξαςφαλίηουν ςε τοπικό
επίπεδο περιςςότερο τον εντοπιςμό και εν ςυνεχεία τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον κίνδυνο
που διατρζχουν ςτθν περίπτωςθ που παραμείνουν ςτθν περιοχι (πόρτα–πόρτα, ενθμζρωςθ με
διερχόμενο όχθμα που παρζχει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ςυνδυαςμόσ και των δυο
μεκόδων). Στθν περίπτωςθ αυτι, τον κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχουν οι κατά
τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, το ζργο των οποίων μπορεί να υποςτθριχτεί και από δθμοτικοφσ
υπάλλθλουσ. Ζνα άλλο πλεονζκτθμα που παρζχει θ ενθμζρωςθ με τισ μεκόδουσ αυτζσ, είναι και
θ δυνατότθτα άμεςθσ καταγραφισ των πολιτϊν που επικυμοφν να απομακρυνκοφν αλλά δεν
διακζτουν δικά τουσ μζςα, ι χρειάηονται ειδικι μετακίνθςθ (αςκενείσ, άτομα με κινθτικά
προβλιματα, κλπ). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα οδθγιςουν ςε ορκολογικότερθ εκτίμθςθ των
μζςων που απαιτοφνται για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν.
5. Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να
ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό το
γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν
εκτζλεςι τθσ.
Επιςθμαίνεται ότι δράςεισ που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ
κατά τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και τθν πρόλθψθ και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ
περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των
κατά τόπουσ Αςτυνομικϊν Αρχϊν.
6. Τερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκομζνων φορζων, μετά από ςχετικι
απόφαςθ του Δθμάρχου.
7. Καταγραφι και αποτίμθςθ ζργου, από το γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου.
Είναι προφανζσ ότι θ επιλογι του ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι εμπλεκόμενοι
φορείσ, αποτελεί διαδικαςία που υπαγορεφεται κυρίωσ από τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ,
τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι για τθν υλοποίθςθ τθσ
δράςθσ.
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Οι πολίτεσ και τα όργανα των φορζων που εμπλζκονται, πρζπει ςαφϊσ να καταλάβουν ποιοσ
αποφαςίηει ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ, Διμαρχοσ ι
Ρεριφερειάρχθσ (ι αρμόδιοσ εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπεριφερειάρχθσ) και κατ’ επζκταςθ ζχει το γενικό
ςυντονιςμό των επιμζρουσ ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι τθσ.
7.3 Ειδικότερεσ δράςεισ










Σε περιοχζσ που υπάρχει παρουςία αλλοδαπϊν πολιτϊν (τουριςτικά κζρετρα, κλπ), κα πρζπει να
υπάρξει μζριμνα από το Διμαρχο ξενόγλωςςθσ ανακοίνωςθσ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με
τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ και τισ αςφαλείσ διαδρομζσ που
μποροφν να ακολουκιςουν όςοι κζλουν να απομακρυνκοφν με ίδια μζςα.
Για τθν μεταφορά αλλοδαπϊν πολιτϊν που δεν διακζτουν ίδια μζςα μετακίνθςθσ, κρίνεται
απαραίτθτο, εφ όςον είναι εφικτό, να κακοριςκεί ιδιαίτερο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ τουσ, για τθν
εν ςυνεχεία απομάκρυνςι τουσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ επικοινωνία τουσ με τισ Αρχζσ και τθ
δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν υποςτιριξισ τουσ.
Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται κατά
προτίμθςθ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οργάνου που ζλαβε τθν απόφαςθ, δθλαδι εντόσ του
Διμου που πλιττεται ι ςε όμορουσ Διμουσ ι εντόσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ,
ανάλογα με το εάν θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από το Διμαρχο, ι τον Ρεριφερειάρχθ (ι τον
εξουςιοδοτθμζνο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ) όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι
μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο.
Θ απαίτθςθ αυτι, εφ όςον είναι εφικτι, αποβλζπει ςτον καλφτερο ςυντονιςμό κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ - υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, δεδομζνου ότι δφναται να δρομολογείται από το ίδιο
τοπικό όργανο που γνωρίηει καλά τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Το αυτό ιςχφει και για τισ
περιπτϊςεισ που θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, ι το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δεδομζνου ότι οι αποφάςεισ τουσ
εκτελοφνται από τα ανωτζρω όργανα, Διμαρχο ι Ρεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ).
Για τισ παιδικζσ εξοχζσ- καταςκθνϊςεισ θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν μετακίνθςθ καταςκθνωτϊν
και προςωπικοφ που ευρίςκονται και διαβιοφν εντόσ των υποδομϊν τουσ (εκκζνωςθ και
μεταφορά των καταςκθνωτϊν ςε αςφαλζσ ςθμείο) ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακορίηεται μζςα από τα ςχζδια εκκζνωςισ τουσ, τα οποία ςυντάςςονται
από τισ διοικιςεισ των παιδικϊν εξοχϊν – καταςκθνϊςεων ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ α) του
Υπουργείου Ραιδείασ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων για τισ μακθτικζσ καταςκθνϊςεισ
του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΨΕΚ 368/τευχ. Βϋ) και β) τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ρρόνοιασ,
του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (παρ3, αρκ 8 τθσ
ΚΥΑ12030/Ψ109.1/1999) για τισ καταςκθνϊςεισ του Κρατικοφ Ρρογράμματοσ και τισ λοιπζσ
δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ παιδικζσ εξοχζσ – καταςκθνϊςεισ (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 ζγγραφο
τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ Οικογζνειασ, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ρρόνοιασ, του Υπουργείου Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ).
Ππωσ αναφζρεται ακολοφκωσ (παράγραφοσ 11.5 του παρόντοσ) τα ανωτζρω ςχζδια οι
διοικιςεισ των παιδικϊν εξοχϊν – καταςκθνϊςεων οφείλουν να τα κοινοποιοφν ςτισ οικείεσ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, τθσ ΕΛ.ΑΣ. των Ρεριφερειϊν και των Διμων,
για λόγουσ καλφτερου ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθν περίπτωςθ που
κρικεί αναγκαία θ λιψθ του ανωτζρου μζτρου.
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7.4 Μνθμόνια ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ
απομάκρυνςθσ πολιτϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, ςυντάςςουν μνθμόνιο ενεργειϊν (Ραράρτθμα Β2
του παρόντοσ) ςχετικά με τθ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν. Στο μνθμόνιο αυτό αναφζρονται:
Α) οι διαδικαςίεσ για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ από τον Διμαρχο για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι
απομάκρυνςθ πολιτϊν, βάςει των κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ παρ. 7.1 του παρόντοσ
Β) οι δράςεισ του Δθμάρχου και των λοιπϊν οργάνων και υπθρεςιϊν του Διμου για τθ υλοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παρ. 7.2 του παρόντοσ
Γ) τα επιχειρθςιακά ζτοιμα μζςα του Διμου, κακϊσ και τα μζςα που δφναται να εξαςφαλίςει ο Διμοσ
μζςω των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ
Δ) ονομαςτικι κατάςταςθ των υπευκφνων του Διμου για τθν υλοποίθςθ επιμζρουσ δράςεων, με τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ
Μετά τθ ςφνταξθ του ανωτζρω μνθμονίου ενεργειϊν, αντίγραφό του κα κοινοποιθκεί, από το
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, ςτον Διμαρχο, κακϊσ και ςτα λοιπά όργανα και
υπθρεςίεσ του Διμου που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ δράςεων οργανωμζνθσ προλθπτικισ
απομάκρυνςθσ πολιτϊν
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ΜΕΟΣ 8
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΟΣ 8. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ & ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΧΕΔΙΟΥ
8.1 Εκπαίδευςθ
Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου Μεγαρζων που εμπλζκονται ςε δράςεισ πολιτικισ
προςταςίασ είναι δυνατι μζςω ςχετικϊν εκπαιδεφςεων που διοργανϊνονται από τον Διμο
Μεγαρζων με τθν ςυμμετοχι ςτελεχϊν τθσ ΓΓΡΡ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.
8.2 Ζλεγχοσ Σχεδίου - Αςκιςεισ
Για τον ζλεγχο του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του
Διμου Μεγαρζων πραγματοποιοφνται αςκιςεισ που διοργανϊνονται από το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ για τον ζλεγχο των
διαδικαςιϊν και ςχεδίων που ςυντάςςονται ςε εφαρμογι τθσ ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ».
Για το ςκοπό αυτι θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ ζχει εκδϊςει
επικαιροποιθμζνεσ «Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τον Σχεδιαςμό και τθ Διεξαγωγι Αςκιςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» με το 532/23-01-2020 ζγγραφό τθσ με ΑΔΑ: ΫΕ2Ϊ46ΜΤΛΒ-Γ95
8.2.1 Διενζργεια Αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Διμων και Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ
Ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων
από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ςυνιςτά τθν πιο αςφαλι
μζκοδο για τθν τακτικι και ςε βάκοσ δοκιμαςία, εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ, επάρκειασ, αλλά και του επιτυχοφσ ςυντονιςμοφ των φορζων ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ
εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν
καταςτολι τουσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ ι ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξαιτίασ
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Mεγαρζων, με εντολι του Δθμάρχου, το Γραφείο Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του Διμου προγραμματίηει ςε ετιςια βάςθ μια άςκθςθ ετοιμότθτασ για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
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εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, βάςει του ανωτζρω ςχεδίου.
Οι αςκιςεισ αυτζσ κα πρζπει να εςτιάηουν κατά κφριο λόγο ςε κζματα κατανομισ ρόλων και
αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν των Διμων, με ςτόχο τθν επαφξθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ και
ςυνεργαςίασ όλων των οργανικϊν μονάδων του Διμου Μεγαρζων, ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του
ρόλου ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Τονίηεται ότι ςε αρχικό ςτάδιο οι αςκιςεισ αυτζσ κα πρζπει να επικεντρϊνονται μόνο ςτθν άςκθςθ
των οργανικϊν μονάδων και υπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων, για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ τουσ
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, χωρίσ τθν εμπλοκι άλλων φορζων και υπθρεςιϊν
(ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).
Σε δεφτερο ςτάδιο κα κλθκοφν να ςυμμετζχουν ςτισ ανωτζρω αςκιςεισ και οι λοιποί
εμπλεκόμενοι φορείσ ςε επίπεδο Διμου Μεγαρζων (διυπθρεςιακι άςκθςθ), ςτο πλαίςιο
ςυντονιςμοφ και διαλειτουργικότθτασ μεταξφ τουσ, για υλοποίθςθ δράςεων που ςυνδζονται με τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ
Θ Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ δφναται να ςυνδράμει ςτον
ςχεδιαςμό, διεξαγωγι και αποτίμθςθ των ανωτζρω αςκιςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο
Διμου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.
8.3 Ανακεϊρθςθ & Επικαιροποίθςθ Σχεδίου
Θ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ & επικαιροποίθςθσ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν αναφζρεται ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτο Σχζδιο και γίνεται
εφόςον ςυντρζχει τουλάχιςτον ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
• νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που επθρεάηουν τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκομζνων ςτο Σχζδιο
Δ/νςεων του Ψορζα Σχεδίαςθσ ι άλλων Ψορζων με τουσ οποίουσ αυτόσ ςυνεργάηεται
• ίδρυςθ Ψορζων που εμπλζκονται ςτθν διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
• νζεσ κεςμικζσ εκνικζσ, κοινοτικζσ ι διεκνείσ υποχρεϊςεισ,
• νζα ανάλυςθ κινδφνου,
• αποτιμιςεισ αςκιςεων ςτισ οποίεσ ςυνιςτϊνται αλλαγζσ ςτο Σχζδιο.
Θ διαδικαςία τθσ επικαιροποίθςθσ αναφζρεται ςτον ζλεγχο και ενδεχόμενθ αλλαγι
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του Σχεδίου που δεν επθρεάηουν το ςκοπό, τουσ ςτόχουσ του Σχεδίου ι τθν
ιδζα επιχειριςεων. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των ςτοιχείων που πρζπει να επικαιροποιοφνται είναι:
• Στοιχεία επικοινωνίασ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν του Ψορζα Σχεδίαςθσ
• Μνθμόνια ενεργειϊν που προβλζπονται ςτο Σχζδιο
• Διαδικαςίεσ και υποδείγματα εντφπων
• Στοιχεία δθμιουργθκζντων νζων υποδομϊν (κυκλοφοριακϊν και άλλων)
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8.4 Τιρθςθ ςτοιχείων ειδικοφ φακζλου καταςτροφισ
Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκ. 6, παρ. 3 ςτϋ του Ν. 3013/2002
(ΨΕΚ 102/Αϋ/2002) όπωσ ιςχφει, ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ ειδικοφ φακζλου για τισ γενικζσ,
περιφερειακζσ ι τοπικζσ μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφζσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα
Αϋ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ».
Στον ανωτζρω ειδικό φάκελο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο πλαίςιο και
του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των
φαινομζνων, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Επίςθσ, εμπεριζχονται εκκζςεισ
απολογιςμοφ δράςθσ των επί μζρουσ αρμόδιων φορζων και προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε
περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων φαινομζνων.
Στο ανωτζρω πλαίςιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτζρω
ςτοιχεία με χρονολογικι ςειρά, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά περίπτωςθ ανάλυςθ του
ςυςτιματοσ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των καταςτροφικϊν φαινομζνων και τον μετριαςμό των
επιπτϊςεων ςτουσ πολίτεσ και ςτο ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον.
Με βάςει τα ανωτζρω καλοφνται οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων-Ρεριφερειϊν να ςυγκεντρϊνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που ςυνδζονται με τον
φάκελο καταςτροφισ ςτισ περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν
μεγάλθσ ζνταςθσ εξ αιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν και να τα υποβάλλουν ςτθ Γενικι Γραμματεία
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ το ταχφτερο δυνατό. Στισ περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν θ ςυλλογι όλων
των απαραίτθτων ςτοιχείων που ςυνδζονται με τον φάκελο καταςτροφισ κα γίνεται με ςχετικό
αίτθμα τθσ Γενικισ Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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ΜΕΟΣ 9
ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

ΜΕΟΣ 9. ΡΕΙΒΟΛΘ-ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ
Θ παρουςία υπαλλιλων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτον τόπο μιασ καταςτροφισ, με πολιτικι
περιβολι, δεν δθλϊνει τθν ιδιότθτά τουσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετζσ φορζσ πολφτιμοσ χρόνοσ μζχρι τθν ταυτοποίθςι τουσ, από υπθρεςιακοφσ
παράγοντεσ και κυρίωσ να περνά απαρατιρθτθ θ παρουςία τουσ από πολίτεσ οι οποίοι αγνοοφν κατά
κανόνα εντολζσ ι παραινζςεισ τουσ.
Σφμφωνα με το 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΡΡ, τα επιχειρθςιακά μπουφάν Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ κα πρζπει να ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι:

Εικόνα 1. Επιχειρθςιακά μπουφάν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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και τα γιλζκα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:

Εικόνα 2. Επιχειρθςιακά γιλζκα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τθν εμφάνιςθ των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ δίνονται ςτο 4678/22-11-2004 ζγγραφο ΓΓΡΡ.
Για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Δ/νςεισ, Τμιματα και
Γραφεία) πζραν των επιχειρθςιακϊν μπουφάν και γιλζκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν ςτο τόπο τθσ
καταςτροφισ ςτο πλαίςιο του ςυντονιςτικοφ τουσ ρόλου, κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα
που κα εξαςφαλίηουν τθν υγεία και τθν αςφάλεια τουσ, κακϊσ και να τουσ παρζχονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 43726/2019 (ΨΕΚ
2208/Βϋ/2019).
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ
ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ Μεγαρζων και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το Ραράρτθμα Α περιζχει το ακόλουκο χαρτογραφικό υλικό τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ και
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ που είναι άμεςα διακζςιμο ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΩΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΜΕ ΤΘΝ
ΚΫΔΙΚΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ)
 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ των ορίων των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν ςε αντιπαραβολι με τα διοικθτικά
όρια των Καλλικρατικϊν Διμων Ρεριφζρειασ Αττικισ.
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 Ωαρτογραφικι αποτφπωςθ του οδικοφ δικτφου του Διμου Μεγαρζων
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β

ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ
ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ Μεγαρζων και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Τα μνθμόνια ενεργειϊν ςυντάςςονται από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κατ’ εφαρμογι του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου.
Μετά τθ ςφνταξι τουσ, το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κοινοποιεί αντίγραφο του αντίςτοιχου
μνθμονίου ενεργειϊν ςτον Διμαρχο, κακϊσ και ςτουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςε επίπεδο Διμου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β1 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ
Στο παρόν Ραράρτθμα Β1 παρατίκενται ειδικότερα:
 Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων
 Μνθμόνιο ενεργειϊν Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ














Ζκδοςθ Απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Μεγαρζων.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του
Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου «ΟΝΟΜΑ
ΔΘΜΟΥ», με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του Γενικοφ Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι ονομαςία
«ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ),
Εντολι προσ τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ
περιόδου, για τθ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ
του ζργου του ΡΣ κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ
Υπθρεςίεσ, για τθν κατάρτιςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ
Εντολι προσ τθν ΔΕΥΑ του Διμου Μεγαρζων για τθν ζγκαιρθ ςυντιρθςθ πυροςβεςτικϊν
υδροςτομίων αρμοδιότθτάσ τθσ ι εγκατάςταςθ νζων, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ οικείασ
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον ζλεγχό τουσ (Ν.1590/1986).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τον προγραμματιςμό και τθν
υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, ζργων και δράςεων για τθν
αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από τθ λειτουργία χϊρων εναπόκεςθσ αςτικϊν
απορριμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ φφλαξισ τουσ, ςε εφαρμογι τθσ Ρυροςβεςτικισ
Διάταξθσ 9Α/2005 (ΨΕΚ 1554/Βϋ/2005).
Ζκδοςθ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου
Μεγαρζων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ.13, Ν.3013/2002.
Εντολι, πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου, προσ τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων,
που είναι υπεφκυνοι των ομάδων πυραςφάλειασ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ, για τθν καταγραφι
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των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ
δαςικϊν πυρκαγιϊν και κοινοποίθςι τουσ ςτο Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου.
Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ
των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Εντολι προσ τθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν
καταγραφισ ηθμιϊν του Διμου Μεγαρζων για τθν χοριγθςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ
περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ςυνεπεία δαςικϊν πυρκαγιϊν (προνοιακό επίδομα)
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ διενζργεια άςκθςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου ζναντι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1 του παρόντοσ).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ
για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από
δαςικζσ πυρκαγιζσ

Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου για τθν ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ
κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν






Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ
Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ
οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Ρροεδρεφει του Συντονιςτικοφ Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν
επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ
ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μζροσ που τον αφορά, τα μζτρα, ζργα και δράςεισ που
προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλθ θ
επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων λαμβάνοντασ υπόψθ τον Θμεριςιο Ωάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου
Ρυρκαγιάσ, που εκδίδεται από τθν ΓΓΡΡ και τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα που εκδίδονται
από το ΚΕΡΡ για το λόγο αυτό:
 Θζτει ςε ετοιμότθτα το προςωπικό και τα μζςα του Διμου Μεγαρζων προκειμζνου να
υποςτθρίξουν άμεςα το ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν
 Θζτει ςε ετοιμότθτα το προςωπικό και τα μζςα του Διμου Μεγαρζων για τθν άμεςθ
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Επίςθσ,
 Συμμετζχει ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ (ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί για τθ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και
ετοιμότθτασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προκειμζνου να
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αντιμετωπιςτοφν άμεςα τυχόν προβλιματα που ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εκδιλωςθ
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν υποςτιριξθ ςτο ζργο του ΡΣ
για τθ λιψθ μζτρων αυξθμζνθσ επιτιρθςθσ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ για τον ζγκαιρο
εντοπιςμό δαςικϊν πυρκαγιϊν, με τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ
προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια του Διμου
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε
τοπικό επίπεδο, βάςει των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι
(κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5) με ςτόχο τθν αποφυγι ενεργειϊν που
μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν λιψθ επιπλζον μζτρων για
τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ αςτικϊν
απορριμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του
Διμου

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν μετά τθν εκδιλωςι τουσ
•

•

•

•

•

•
•

Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου Μεγαρζων, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για άμεςθ κινθτοποίθςθ των
υπαλλιλων του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, για ςυλλογι περαιτζρω
πλθροφοριϊν, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για ζναρξθ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν τουσ
ορίων από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου ι τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
και ςε ςυνεννόθςθ με αυτι.
Εντολι προσ τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου για ετοιμότθτα διάκεςθσ
προςωπικοφ και μζςων που διακζτει (υδροφόρα οχιματα, μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του
Ρ.Σ
Απόφαςθ για τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων που διακζτει ο Διμοσ Μεγαρζων (υδροφόρα
οχιματα, μθχανιματα ζργων, κλπ.) για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του Ρ.Σ., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτα πλαίςια
εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 12030/ Ψ109.1/1999.
Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002
Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ μετά από ςχετικι
ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για υποβολι αιτιματοσ ςυνδρομισ
με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία
Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ.
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•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Λιψθ και εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ των
πολιτϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ
καταςτροφι, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263/Αϋ/2007).
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον
ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ
Εντολι του Δθμάρχου προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ςφγκλθςθ του
ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο
Σε περίπτωςθ που θ πυρκαγιά εκδθλϊκθκε πλθςίον χϊρου διάκεςθσ απορριμμάτων ο Διμαρχοσ
κατά τθν κρίςθ του κινθτοποιεί τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του
Διμου για να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία του χϊρου.
Ενθμερϊνει τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και τον Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Αττικισ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ
Αιτείται από τον Ρεριφερειάρχθ Αττικισ τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι.
Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. Δυτικισ Αττικισ, ςτισ
περιπτϊςεισ που ο Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και
μζςων των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ
τουσ Ενότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι
αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων
για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον
επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν
οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο για υποςτθρικτικζσ
δράςεισ ςτο ζργο του ΔιμουΜεγαρζων.
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο
Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
•

•

•

Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων
του Διμου Μεγαρζων, για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων
που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από
ςχετικι ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν.
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ
ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ των Δθμάρχων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα
καταλφματα, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των κατοικιϊν που ζχουν καεί ι
υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ
και του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για το ςυνολικό αρικμό των
πολιτϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα
καταλφματα, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου τθν γνωςτοποίθςθ μζςω
ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
για τθ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να απευκφνονται οι πολίτεσ που οι
ιδιοκτθςίεσ τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι διαμονι
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν ενεργοποίθςθ εφόςον
ςυντρζχουν λόγοι, των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ
επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Εντολι προσ το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που
απομακρφνκθκαν προλθπτικά από τθν πλθγείςα περιοχι όπου διαβιοφν, εφόςον χρειάηονται
μεταφορά.
Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου κακϊσ
και ςτθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ
τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι
διακόπθκε λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Εντολι ςτισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων
αρμοδιότθτάσ τουσ, τα οποία βρίςκονται εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, για τθ διαπίςτωςθ
ηθμιϊν.
Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν ςε
κατοικίεσ, από τισ επιτροπζσ που ζχουν ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό, προκειμζνου να
χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν
τουσ, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ
Εντολι ςτθν Υπθρεςία Ρρόνοιασ του Διμου για τθν αποςτολι ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ
καταλόγου των αυτοψιϊν των πλθγζντων κτιρίων για τθν υποβολι αιτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ
πλθγείςασ περιοχισ και χοριγθςθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μεγαρζων

Ρροπαραςκευαςτικζσ δράςεισ
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Καταγραφι των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων του Διμου, που δφναται να διατεκοφν τόςο
για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ του ΡΣ όςο και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου.
Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν
Ρυρκαγιϊν του Διμου Μεγαρζων, με βάςθ τισ οδθγίεσ ςχεδίαςθσ τθσ παραγράφου 15.2 του
Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν με τθν κωδικι
ονομαςία «ΙΟΛΑΟΣ» (4θ ζκδοςθ) και υποβολι του ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου
προκειμζνου να εγκρικεί από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ μνθμονίων ενεργειϊν (Ραράρτθμα Β), ςε ςυνεργαςία με τισ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου, ςτα οποία να προςδιορίηονται οι επιχειρθςιακά υπεφκυνοι
υπάλλθλοι, ο ρόλοσ και οι δράςεισ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ
δαςικϊν πυρκαγιϊν. Στα πλαίςια αυτά ςυντάςςονται τθλεφωνικοί κατάλογοι με τθλζφωνα και
κζςεισ υπευκφνων των Διμων τα οποία και κοινοποιοφνται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
του ΡΣ και τθσ ΕΛΑΣ.
Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου Ραραρτιματοσ Β, ςτισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Διοικιςεισ
του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ
και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ.
Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και των λοιπϊν εμπλεκομζνων φορζων ςε τοπικό επίπεδο.
Μζριμνα για τθ ςυνεργαςία των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου με τθν τοπικι Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα εξοπλιςμοφ και μζςων που διακζτει ο
Διμοσ προσ υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ.
Κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου, μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν,
κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν
καταςτολι τουσ, για τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου.
Κακοριςμόσ χϊρων ςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τθν οικεία
Ρεριφζρεια, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ).
Μζριμνα για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου κατόπιν
εντολισ του Δθμάρχου
Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που
προζρχονται από δαςικζσ πυρκαγιζσ
Ρρογραμματιςμόσ διενζργειασ άςκθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου
ζναντι δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΓΓΡΡ (παράγραφοσ 8.2.1
του παρόντοσ).
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•

Κακθμερινι παρακολοφκθςθ του Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ που εκδίδεται από
τθν ΓΓΡΡ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου

Ρροπαραςκευαςτικι ςφγκλθςθ Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για τθν ετοιμότθτα
αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν




Συγκαλεί, κατόπιν εντολισ του Δθμάρχου, το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ
ςυνικουσ ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων
φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και
ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ρροχωρά ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου Μεγαρζων για πρόλθψθ και
ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Δθμάρχου Μεγαρζων και με βάςθ τα μζτρα, ζργα
και δράςεισ που προτάκθκαν ςτο ανωτζρω Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο,.

Δράςεισ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ για τισ περιοχζσ που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλθ θ
επικινδυνότθτα εκδιλωςθσ και εξάπλωςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν
•

•

•

•

Ενεργοποίθςθ των εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται
ςτα όρια του Διμου για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ ςτθ λιψθ μζτρων αυξθμζνθσ
επιτιρθςθσ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό δαςικϊν πυρκαγιϊν,
Ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε τοπικό επίπεδο, βάςει των δελτίων τφπου που εκδίδονται από τθ
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου
εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5) με ςτόχο τθν
αποφυγι ενεργειϊν που μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά από αμζλεια
Συνεργαςία με τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του Διμου για λιψθ
επιπλζον μζτρων για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ
αςτικϊν απορριμμάτων
Επικαιροποίθςθ καταλόγου των άμεςα διακζςιμων επιχειρθςιακϊν μζςων που διακζτει ο
Διμοσ, κακϊσ και των μζςων που δφναται να διατεκοφν μζςω του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ
για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου

Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν μετά τθν εκδιλωςι τουσ
•
•
•
•

Άμεςθ ενθμζρωςθ του Δθμάρχου για ζναρξθ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου
και ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
Άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου που εμπλζκεται ςε
αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ κινθτοποίθςι τθσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου.
Συνεχισ επικοινωνία με τθν αρμόδια ΡΥ για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που
ςυνδζονται με τθν εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ.
Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και
ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων.
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•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Ενεργοποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται
από δαςικζσ πυρκαγιζσ.
Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ, που
διενεργείται με ευκφνθ του ΡΣ, ςε περίπτωςθ που αυτοί ηθτθκοφν από το ΡΣ.
Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ των επιχειριςεων καταςτολισ τθσ δαςικισ
πυρκαγιάσ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Αρχι, κακϊσ και των ςυνεπειϊν που προκλικθκαν ι
ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εξζλιξι τθσ και ενθμζρωςθ του Δθμάρχου.
Υποβολι αιτιματοσ, μετά από ςχετικι εντολι Δθμάρχου, για ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ
ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ.
Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με εντολι Δθμάρχου ζχουν
εμπλακεί προσ υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου.
Ενεργοποιεί εφόςον επιβάλλεται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ το μνθμόνιο ενεργειϊν για
τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, μετά από ςχετικι εντολι του Δθμάρχου.
Μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002.
Εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν καταφφγει ςτουσ
προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ).
Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν.
Ενθμερϊνει για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ
Ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων
Ενθμζρωςθ κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο
Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ

Δράςεισ για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
•
•
•

•

Συλλζγει πλθροφορίεσ και ενθμερϊνει το Διμαρχο για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν ςτθν
περιοχι ευκφνθσ τουσ, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ.
Εφρεςθ καταλυμάτων για τουσ πολίτεσ του Διμου οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί
ςοβαρζσ ηθμιζσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Κινθτοποιεί με εντολι Δθμάρχου τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ,
Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου κακϊσ και τθν ΔΕΥΑ του Διμου για άμεςο ζλεγχο και
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο,
κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Ενθμερϊνει για τθν παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που
ζχουν διατεκεί με εντολι του Δθμάρχου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
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•

•

•
•

Ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτο
Διμο για υποςτθρικτικζσ δράςεισ ςτο ζργο του Διμου Μεγαρζων ςτθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν
Ενεργοποίθςθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι
Δθμάρχου, για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ ςυνεπειϊν
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν.
Μεριμνά για τθν άμεςθ απομάκρυνςθ υλικϊν και μζςων του Διμου που χρθςιμοποιικθκαν ι
καταςτράφθκαν κατά το ςτάδιο τθσ καταςτολισ του φαινομζνου.
Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν του Διμου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β2 - ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ
Το μνθμόνιο ενεργειϊν κινθτοποίθςθσ του Διμου για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ
πολιτϊν ςυντάςςεται από το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κατ’ εφαρμογι του Σχεδίου
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου
Μετά τθ ςφνταξθ του ανωτζρω μνθμονίου ενεργειϊν, αντίγραφό του κα κοινοποιθκεί, από το
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, ςτον Διμαρχο, κακϊσ και ςτα λοιπά όργανα και
υπθρεςίεσ του Διμου που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ επιμζρουσ δράςεων οργανωμζνθσ
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν.
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Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων
Μνθμόνιο ενεργειϊν Δθμάρχου Μεγαρζων για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ
πολιτϊν

Στισ περιπτϊςεισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, οι δράςεισ του Δθμάρχου Μεγαρζων που αφοροφν τθ
λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν, ξεκινοφν αμζςωσ μετά τθν
ςχετικι ειςιγθςθ προσ τον Διμαρχο του εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικοφ του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου.
Στθν ειςιγθςι του προσ τον Διμαρχο Μεγαρζων, ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ
ζργου, προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ
δράςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν, με βάςθ τθν αναμενόμενθ
ςυμπεριφορά τθσ πυρκαγιάσ.
Διαδικαςίεσ για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, ζχοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ςχετικι ειςιγθςθ, κακορίηει άμεςα,
ςθμείο ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ
των φορζων που κφρια εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν
αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με
τθν τρζχουςα κατάςταςθ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν
άμεςθ επιλογι ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι
απόφαςθ για οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.
Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλείσ των φορζων που
εμπλζκονται, πριν λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι εξαςφαλίςει τα εξισ:
 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν.
 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ.
 Τον τρόπο εντοπιςμοφ και ειδοποίθςθσ των πολιτϊν
 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ)
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν
 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια
που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλισ
Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του
πυροςβεςτικοφ ζργου, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατά τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν.
 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ
τθσ δράςθσ
 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ
χϊρουσ
 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι
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Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι
προςωρινά ςτθν περιοχι.

Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ


Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον
αρμόδιο Διμαρχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (όπωσ
αυτό ιςχφει, βάςει τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΨΕΚ 263/Αϋ/2007) και του άρκ. 108
του Ν.4249/2014) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω (παράγραφοσ
7.1 του παρόντοσ).

Δράςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν






Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ του
Δθμάρχου που ζλαβε τθν απόφαςθ.
Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να
ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό το
γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν
εκτζλεςι τθσ.
Τερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκομζνων φορζων, μετά από
ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου.
Οι δράςεισ των οργανικϊν μονάδων και υπθρεςιϊν του Διμου προςδιορίηονται από τον
Διμαρχο βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί να ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείσ

Σφμφωνα με το άρκρο 29 παρ. 4ςτϋ του Ν.4662/2020, όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ
καταςτροφικι δαςικι πυρκαγιά μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζναν (1) Διμο, θ απόφαςθ
λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ (ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει ςχετικϊσ τον
οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ) και εκτελείται υπό τον ςυντονιςμό του Ρεριφερειάρχθ (ι του
οικείου χωρικοφ Αντιπεριφερειάρχθ) και ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ.
Δθλαδι, όταν θ δαςικι πυρκαγιά εξελίςςεται ι εκτιμάται ότι κα εξελιχκεί ςτα διοικθτικά όρια
δφο ι περιςςότερων Διμων και απειλοφνται κατοικθμζνεσ περιοχζσ, θ απόφαςθ τθσ οργανωμζνθσ
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ (ι τον
εξουςιοδοτθμζνο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ).
Δεδομζνου ότι θ εκτίμθςθ για τθν εξζλιξθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ ανικει ςτον εκάςτοτε
Επικεφαλισ Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ
ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, όταν θ δαςικι πυρκαγιά εξελίςςεται ι εκτιμάται ότι κα
εξελιχκεί ςτα διοικθτικά όρια δφο ι περιςςότερων Διμων και απειλοφνται κατοικθμζνεσ περιοχζσ,
θ ειςιγθςθ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να απευκφνεται
πρωτίςτωσ ςτον οικείο Ρεριφερειάρχθ, με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ των αρμοδίων Δθμάρχων
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο Ρεριφερειάρχθσ (ι ο οικείοσ χωρικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ)
κακορίηει άμεςα, ςθμείο ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν
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οι αρμόδιοι Διμαρχοι (ςε περιοχζσ των οποίων κα υλοποιθκεί θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ
προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πολιτϊν) και οι επικεφαλισ των φορζων που κφρια εμπλζκονται
(ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, υπεφκυνοι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ), ι εάν αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι
αναπλθρωτζσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ
τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα κατάςταςθ, κακϊσ και ο
ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν άμεςθ επιλογι ςχεδίου δράςθσ που κα
ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι απόφαςθ για
οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ
ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Στον Διμο Μεγαρζων δραςτθριοποιοφνται οι ακόλουκεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
α/α

1

2
3

Επωνυμία

Aκλθτικόσ Πμιλοσ
ΚΟΥΟΣΕκελοντικι Ομάδα
Μεγάρων
Σϊμα Ζρευνασ και
Διάςωςθσ
Ομάδα Εκελοντϊν
Μεγαριτϊν

Υπεφκυνοσ
Εκελοντικισ
Οργάνωςθσ

Κατερινίτςασ
Αντϊνιοσ
Γεωργίου

Τθλζφωνα
επικοινωνίασ

Email

6936971155

aokoyros@yahoo.gr

Σουριτηίδθσ Ανδρζασ

6932376482

ereunakaidiaswsi@gmail.com

Ράντου Ωρυςοφλα

6947612959

info@ethelontismegaron.gr

του

Άλλεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
α/α

1

Επωνυμία

Κυνθγθτικόσ Σφλλογοσ
Μεγάρων

Υπεφκυνοσ Εκελοντικισ
Οργάνωςθσ

Δάλλασ Δθμιτριοσ

Τθλζφωνα
επικοινωνίασ

2296027177,
6974269624

Email

ksmegaron@gmail.com

Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Διμου Μεγαρζων
96/112

Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Εξ Αιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν Διμου Μεγαρζων Ζκδοςθ 2020

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ
Μεγαρζων και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Κατάλογοσ προςωπικοφ και επιχειρθςιακϊν μζςων που άμεςα διακζτει ο Διμοσ κακϊσ και ιδιωτικϊν οχθμάτων
και μθχανθμάτων ζργου για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που ςυνδζονται με τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που μπορεί να προκφψουν από δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθν υποςτιριξθ του
ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
ΟΔΘΓΟΙ – ΧΕΙΙΣΤΕΣ
1)
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΤΘΛ. ΚΙΝΘΤΟ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

2)

ΜΑΗΙΫΤΘΣ ΣΡΥΟΣ

6932459898

ΟΔΘΓΟΣ

3)

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΚΫΝ.

6973566153

ΟΔΘΓΟΣ

4)

ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΫ.

6993597792

ΟΔΘΓΟΣ

5)

ΜΡΟΥΤΗΟΣ ΝΙΚ.

6946549443

ΟΔΘΓΟΣ

6)

ΚΑΛΛΙΡΕΤΣΘΣ Κ.

6972446115

ΟΔΘΓΟΣ

7)

ΣΑΜΑΤΙΑΛΘΣ ΑΛ.

6972846851

ΟΔΘΓΟΣ

8)

ΗΟΥΑΣ ΑΘΑΝ .

6977240445

ΟΔΘΓΟΣ

9)

ΝΑΗΘΨΟΓΛΟΥ ΕΟΛ

6971594727

10)

ΤΙΒΟΛΘΣ ΕΥΑΓ.

6976127617

ΟΔΘΓΟΣ
ΚΑΤϋ ΕΞΑΙΕΣΘ
ΟΔΘΓΟΣ

11)

ΚΑΛΛΙΡΟΗΘΣ ΜΙΛΤ.

6981787559

ΟΔΘΓΟΣ

12)

ΚΕΨΑΛΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝ.

6938833993

ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΚΑΛΑΘΟΨΟΟΥ
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13)

ΤΣΟΜΡΟΣ ΙΫΑΝ.

6974127034

ΟΔΘΓΟΣ

14)

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ Γ.

6909078537

15)

ΜΟΥΤΗΟΥΚΟΣ Γ.

6978774460

16)

ΔΟΥΜΕΝΘΣ ΚΫΝ.

6980051521

17)

ΜΙΩΑΛΟΡΟΥΛΟΣ Β.

6907072176

18)

ΜΡΑΔΘΣ ΚΫΝ.

6978866482

19)

ΓΑΝΤΗΟΣ ΓΕΫΓΙΟΣ

6946042465

ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΩΕΙΙΣΤΘΣ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ
ΟΩΘΜΑΤΫΝ

ΟΧΘΜΑΤΑ-ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ
Α/Α
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ

ΜΑΚΑ

ΤΥΡΟΣ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΟΨΟΟ
ΑΣΘΕΝΟΨΟΟ
ΨΟΤΘΓΑΚΙ
ΛΕΫΨΟΕΙΟ
ΛΕΫΨΟΕΙΟ
ΛΕΫΨΟΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ
20 ΘΕΣΕΫΝ
20 ΘΕΣΕΫΝ
10 ΘΕΣΕΫΝ

1
2
3
4
5
6

ΚΘΟ-5380
ΚΘΙ-5293
ΚΘΙ-5288
ΚΘΟ-5441
ΚΘΟ-5442
ΚΘΟ-5417

7
8
9
10
11
12
13

ΚΘΙ-8219
ΚΘΟ-5463
ΚΘΟ-4644
ΚΘΙ-8213
ΚΘΟ-5465
ΚΘΙ-5275
ΚΘΙ-5274
ΚΘΟ-5482

VW
VW
MERCEDES
MAN
MAN
FORD
FRANZIT
VOLVO
MAN
STEYER
MERCEDES
MAZDA
TOYOTA
TOYOTA
VW

14
15

ΚΘΟ-4703
ΜΕ 85150

VOLVO
NISSAN

ΥΔΟΨΟΟ
ΚΑΛΑΘΟΨΟΟ

16
17

ΜΕ 53527
ΜΕ 42895

ΚΑΛΑΘΟΨΟΟ
ΓΚΕΙΝΤΕ

18

ΚΥ 208
ΜΕ 89681

MERCEDES
CHAMRION
710B
HBM
DAEWOODOOSAN
CASE

ΚΥ 209

ΨΟΤΘΓΟ
ΨΟΤΘΓΟ
ΨΟΤΘΓΟ
ΨΟΤΘΓΟ
ΨΟΤΘΓΑΚΙ
ΨΟΤΘΓΑΚΙ
ΨΟΤΘΓΑΚΙ
ΨΟΤΘΓΑΚΙ

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ
ΑΡΑΓΘ 8,5 ΤΟΝ
1,5 ΤΟΝ
1,5 ΤΟΝ
1,5 ΤΟΝ
ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ
1,5 ΤΟΝ
ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ 15
ΜΕΤΑ
ΪΑΛΙΔΙ 13 Μ

ΓΚΕΙΝΤΕ
ΨΟΤΫΤΘΣ
ΨΟΤΫΤΘΣ
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19
20
21

ΜΕ 42881
ΚΥ 201
ΑΝΕΥ
ΚΥ 210

JCB
BOBCAT
KOMATSU

ΕΚΣΚΑΨΕΑΣΨΟΤΫΤΘΣ
ΨΟΤΫΤΑΚΙ
ΜΡΟΥΛΝΤΟΗΑ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΔΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ

ΕΔΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ
Nζα Ρζραμοσ
Μζγαρα

Α. ΚΥΚΛ.

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ

ΥΝ8379
ΥΟΥ2400
ΥΤ9120

Σβίγγοσ Νικόλαοσ

2296033245

Κουντεμάνθσ
Σωτιριοσ
Μαηιϊτθσ
Ακανάςιοσ &
Ευαγγζλου Αγγελικι
Μαηιϊτθσ
Ραναγιϊτθσ
Μαηιϊτθσ
Δθμιτριοσ
Μζξια Αικατερίνθ
Ραντζλασ Νικόλαοσ
Ωατηι Ελζνθ
Ραντζλασ Δθμιτριοσ
Ορφανοφ
Αλεξάνδρα
Μπζθσ Ραραςκευάσ
Ωατηισ Ιωάννθσ
Μαηιϊτθσ Ιωάννθσ
Ορφανόσ Σπυρίδων
Μακρισ Ανδρζασ

2296028072

Μζγαρα

ΥΟΕ9188
Υ8669

Μζγαρα

ΗΑΒ4443

Μζγαρα

ΥΝ4685

Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα

ΥΒ8184
ΥΚ9837
ΥΟΕ8607
ΥΝ5128
Υ6357

Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Μζγαρα
Νζα Ρζραμοσ

ΥΝ4339
ΥΝ5506
ΥΩ1372
Υ6357
ΥΟΥ2400

2296029419

6944965042
2296029419
2296023587
6977357013
6977613231
6932424896
2296080774
2296091303
6932827755
2296025390
2296080774
6937322111
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΑΝΟΦΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ
Μπζθσ Ακανάςιοσ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ
2296090628

Κόκαλθσ Ιωάννθσ

2296027647

Ραπαφράγκοσ
Σπυρίδων και
Ελευκζριοσ

2296082041,
2296081566

Τςολιάκοσ Νικόλαοσ
και Δθμιτριοσ

2296026078

Ραπαδόπουλοσ
Διμοσ

2296023692

Μουςκάτ Ιωςιφ

2296033433

Ωαλόφτθσ Γεϊργιοσ

2296027917

ΕΙΔΟΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
2 κομπρεςζρ αζροσ
1. Bobcat
1. Aςφαλτοκόπτθσ
1. εκςκαφζασ
περιςτροφικόσ
1. JCB
1. φορτωτισ
1 φορτθγό
1 εκςκαφζασ
1. οδοςτρωτιρασ
2. φορτθγά
1. εκςκαφζασ
1. φορτωτισ
1. εκςκαφζασ
ερπυςτριοφόροσ
2. εκςκαφείσ latin
1. Bobcat
1. JCB
1. εκςκαφζασ
περιςτρεφόμενοσ
1. φορτωτισ
ερπυςτριοφόροσ
1. Ψορτθγό
1. Bobcat
2. εκςκαφείσ
περιςτρεφόμενοι
1. JCB
1. Bobcat
2. φορτθγά
1. οδοςτρωτιρασ
1. ςφυρί
1. ψαλίδι
1. γερανοφόρο μεγάλθσ
ανυψωτικισ ικανότθτασ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΥΘΥΝΘΣ ΤΘΣ Ρ.Υ. ΜΕΓΑΩΝ

ΡΕΙΟΧΘ

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ

ΓΕΩΓ. ΜΘΚΟΣ

1

ΚΑΝΔΘΛΙ

ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ
ΚΑΝΔΘΛΙΟΥ

Ν 38 04 459

2

ΚΑΝΔΘΛΙ

ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ
ΚΑΝΔΘΛΙΟΥ

3

ΛΥΣΙ

Λφςι

Ν 38 00 653

4

ΒΕΝΙΗΑ

Δρόμοσ για
Μεγάλο Κρφφτθ

Ν 38 09 483

5

ΒΕΝΙΗΑ

Μεγάλο
Βακυχϊρι
(Σταυρόσ Δρίκου)

Ν 38 09 520

6

ΚΑΒΕΛΑ
ΘΣ

ΚΑΒΕΛΑΘΣ

N 37 98 854

7

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΓΑΛΘΝΘ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

N 37 99 661

8

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΜΑΚΥΚΑΙΘΕΙ
ΚΙΝΝΕΤΑΣ

N 37 98 724

9

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΡΑΝΟΑΜΑ

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΣΤΑΥΟΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
(ΑΕΑΣ)

10

ο

ο

Ν 38 04 449

Ο

ΓΕΩΓ. ΡΛΑΤΟΣ

ο

Ε 023 40 361

ο

Ε 023 40 361

ο

Ε 023 18 500

ο

ο

Ε 023 27 815

ο

ο

ο

Ε 023 23 469

E 23 27 296

0

E 23 16 815

0

E 23 19 619

0

0

Ν 38 00 359

ΑΝΟΙΩΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ
40 m3
ΕΛΙΚΟΡΤΕΫΝ
ΑΝΟΙΩΤΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ
Α.Ρ.Σ.
40 m3
ΕΛΙΚΟΡΤΕΫΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
ΚΥΝ. ΣΥΛ.
15 m3
ΜΕΓΑΫΝ
ΚΥΝΘΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
38.09520910
ΡΛΑΣΤΙΚΘ
/23.2
25 m3
346900010

0

0

0

0

E 23 23 436

0

Ε 23 12 094

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

Α.Ρ.Σ.

ο

0

N 37 97 675

ΙΔΙΟΚΤΘΤΘΣ

ΔΘΜΟΣ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΣΫΣΤΟ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΡΑΣΜΕΝΘ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΩΫΙΣ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ
65

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΡΛΑΣΤΙΚΘ
8 m3

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΩΫΙΣ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
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0

Ε 23 14 110

0

Ε 23 14 457

0

Ε 23 19 625

0

Ε 23 19 225

0

Ε 23 21 035

0

Ε 23 22 195

0

Ε 23 18 508

0

Ε 23 25 006

0

Ε 23 24 226

11

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΛΑΚΚΑ ΛΙΟΡΕΣΙ

Ν 37 98 928

12

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΛΑΚΚΑ ΛΙΟΡΕΣΙ

Ν 37 98 230

13

ΩΑΝΙ

ΑΕΑΣ (ΑΡΠ
ΤΟΝ ΔΟΜΟ
ΩΑΝΙΟΥ)

Ν 38 01 881

14

ΩΑΝΙ –
ΔΕΒΕΝΙ

ΔΟΜΟΣ ΑΓ.
ΙΫΑΝ. ΜΑΚΥΝΟ

Ν 38 03 775

15

ΗΑΣΤΑΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΘΝΫΣΕΙΣ
Ν. ΙΫΝΙΑΣ

Ν 38 09 155

ΪΑΘΑ

ΡΑΛΑΙΟΣ
ΔΟΜΟΣ
ΑΛΕΡΟΩΫΙΟΥΪΑΘΑΣ

Ν 38 05 999

17

ΚΙΝΕΤΤΑ

ΒΕΝΙΣΤΕΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΑΓ.
ΜΑΥΑ

Ν 37 96 781

18

ΣΫΑ

ΣΫΑ

Ν 37 98 535

19

ΒΕΝΙΗΑ

ΒΕΝΙΗΑ ΡΟΣ
ΒΑΘΥΩΫΙ

Ν 38 08 763

16

0

ΚΥΝ. ΣΥΛ.
ΜΕΓΑΫΝ

0

0

0

0

0

0

ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΣΫΣΤΟ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΣΫΣΤΟ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΚΥΝ. ΣΥΛ.
ΜΕΓΑΫΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
15 m3

38.09155/23
.210358

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΣΡΑΣΜΕΝΘ

ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΘ 25
m3

ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΒΑΝΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΕΝΙΣΤΫΝ

3 ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ 5 m3
Θ ΚΑΘΕ ΜΙΑ

ΣΕ ΚΑΛΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ

ΚΥΝ. ΣΥΛ.
ΜΕΓΑΫΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
15 m3

ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΣΫΣΤΟ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΚΥΝ. ΣΥΛ.
ΜΕΓΑΫΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
15 m3

ΔΕΝ ΕΩΕΙ
ΣΫΣΤΟ
ΘΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟ

0

0

ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
15 m3
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΡΛΘΩΜΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Θζματα που αφοροφν το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διαδικαςία πλθρωμισ δαπανϊν Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ςε επίπεδο ΟΤΑ μετά τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ/τ. Αϋ/ 147), αναφζρονται αναλυτικά ςτο
6748/9-10-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΡΡ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ),
κατ’ ουςίαν εξακολουκοφν να ιςχφουν οι προχποκζςεισ που ορίηονταν ςτο 2/52145/0026/01-07-2014 ζγγραφο
του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με ΑΔΑ.:7ΝΫΘ-ΪΟ2, ςτθν περίπτωςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία τθσ
διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ όταν για λόγουσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν είναι δυνατι θ
τιρθςθ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν.
Ακόμθ εξακολουκοφν να ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο 2/52145/0026/01-07-2014 ζγγραφο του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ, κακϊσ και για τισ λοιπζσ δαπάνεσ του
άρκρου 9 του Ρ.Δ. 80/16, ςτισ οποίεσ ρθτά προβλζπονται και οι δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ (άρκ. 9 παρ.4), για
τισ οποίεσ αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ και δεςμεφεται θ απαραίτθτθ πίςτωςθ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι του
ςχετικοφ λογαριαςμοφ, οπότε και δεςμεφεται θ ςχετικι πίςτωςθ.
Στο πλαίςιο αυτό και ζχοντασ υπόψθ τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφα του
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, κακϊσ και το 48852/2014/19-05-2015 (ορκι επανάλθψθ 05-06-2015) ζγγραφο
τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τ.Α του Υπουργείου Εςωτερικϊν, προκφπτει ότι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν
πλθρωμι δαπανϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειϊν ιςχφει κατ’ αναλογία και ςτουσ Διμουσ.
Επομζνωσ οι οδθγίεσ και διευκρινίςεισ που παραςχζκθκαν με το υπ. αρικμ. 2/52145/0026/01-07-2014
ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με Α.Δ.Α.: 7ΝΫΘ-ΪΟ2 εξακολουκοφν να ιςχφουν για τισ
Ρεριφζρειεσ και κατ’ αναλογία και για τουσ Διμουσ.
Ρεραιτζρω με το υπ αρκ. 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ
διευκρινίηονται κζματα που αφοροφν:
• ςτα νομοκετιματα που καταργικθκαν με το Ν.4412/2016 και τισ ιςχφουςεσ πλζον διατάξεισ,
• ςτθ διαδικαςία θλεκτρονικϊν κλθρϊςεων βάςει τθσ υπ. αρικ. 15299/17-03-2107 απόφαςθσ του Υπουργοφ
Μεταφορϊν και Υποδομϊν,
• ςτθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,
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•

και ςτθν καταχϊρθςθ του αρικμοφ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτο «ΚΘΜΔΘΣ», θ οποία κεωρείται από το Γενικό
Λογιςτιριο του Κράτουσ ότι κα πρζπει να πραγματοποιείται αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ ςφμφωνα και με το αρκρ. 10 παρ.1β. τθσ Υ.Α. 57654/23-05-2017 (Β.1781).

Επιςθμαίνεται ότι οι φορείσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτθτθ
Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων) www.eaadhsy.gr, όπου ςτο πεδίο Νομοκεςία μποροφν να ανακτοφν το νόμο
4412/2016, με ενςωματωμζνεσ τισ τροποποιιςεισ του, κακϊσ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι
του.
Επίςθσ ςχετικά με το υπ. αρικ..2/16861/0026 από 31-03-2017 ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ, ςτο οποίο υπάρχει αναφορά ςτο υπ.αρικμ. 2/86104/0026/11-09-2017 ζγγραφο του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ, διευκρινίηεται ότι θ ςχετικι αναφορά, αφορά το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν
πλθρωμι δαπανϊν για τθν επείγουςα διαχείριςθ ςυμβάντων με επικίνδυνα απόβλθτα, ςτα πλαίςια εφαρμογισ
τθσ ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΨΕΚ 4326Β/30-12-2017).
Συμπεραςματικά, για τθν πλθρωμι εκτάκτων δαπανϊν που προκφπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα όπωσ
φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ και όταν δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που
προβλζπονται από άλλεσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, υπάρχουν διακζςιμα δφο «εργαλεία».
Το πρϊτο εργαλείο είναι θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, του άρκρου
32 του Ν 4412/2016, το οποίο ακολουκείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν.
Το δεφτερο εργαλείο είναι το ΡΔ 80/16 (άρκρο 9), ςφμφωνα με το οποίο θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ
δζςμευςθ τθσ απαραίτθτθσ πίςτωςθσ για τισ δαπάνεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν (πχ δαπάνεσ πολιτικισ
προςταςίασ), αναλαμβάνονται αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςθ του φψουσ τθσ οφειλισ πχ τθσ παραλαβισ του
ςχετικοφ λογαριαςμοφ (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικζσ εγκρίςεισ δθλαδι που απαιτοφνται γίνονται
απολογιςτικά.
Επιςθμαίνεται ότι το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 171/87 δεν ζχει καταργθκεί ρθτά (περ.67 άρκρου 377 του Ν.
4412/2016) από τον Ν.4412/2016 επομζνωσ εξακολουκεί να ιςχφει για τουσ OTA Α' βακμοφ. (Υπ. Υποδομϊν
Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Ψ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομζνωσ οι ΟΤΑ Αϋ βακμοφ, για δαπάνεσ μζχρι
5.869,41 €, μποροφν να ακολουκοφν τθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ μικρϊν ζργων κατά εφαρμογι του
άρκρου 15 του ΡΔ 171/87 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του ΡΔ 229/1999 ΨΕΚ τ.Αϋ194). Ϋςτόςο για τθν
ανάκεςθ μικρϊν ζργων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο του Ρ.Δ. 171/1987, εφαρμόηονται οι
παρ. 5 & 6 του άρκρου 118 του ν. 4412/2016 (διενζργεια δθμόςιασ κλιρωςθσ).
E1. Οδθγόσ χριςθσ τθσ Διαδικαςίασ Απευκείασ Ανάκεςθσ (άρκρο 118 Ν.4412/2016) για τθν Ρλθρωμι Δαπανϊν
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Οι παροφςεσ οδθγίεσ ςκοπό ζχουν να υποβοθκιςουν τουσ Διμουσ ςτθν περίπτωςθ που δεν δφνανται να
ικανοποιιςουν τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν δρομολόγθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ με ίδια μζςα και
απαιτείται να καταφφγουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ ςε εξωτερικό ανάδοχο.
Στο πλαίςιο αυτό, και για τισ κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ που δεν απαιτοφν μελζτθ, ι για
υπθρεςίεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά από μια φυςικι καταςτροφι (π.χ
πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ κλπ.), όπωσ άντλθςθ πλθμμυρικϊν υδάτων, απομάκρυνςθ φερτϊν υλϊν, άρςθ
καταπτϊςεων και εμποδίων ςτο οδικό δίκτυο, αποφράξεισ ςτο δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. κακϊσ και για
κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ μετά από καταςτροφικά φαινόμενα οφειλόμενα ςε ανκρωπογενι αιτία,
οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να προςφεφγουν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του
Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ Α' 147/08-08-2016), εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, δεν υπερβαίνει τισ
20.000€.
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Σφμφωνα με το άρκρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ωσ «απευκείασ ανάκεςθ» νοείται θ διαδικαςία ανάκεςθσ
χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ
ανακζτουν ςτον οικονομικό φορζα τθσ επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι
περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 118 του Ν. 4412/2016.
Κρίςιμοι παράμετροι που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ προκείμενου για τθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ
απευκείασ ανάκεςθσ για τθν πλθρωμι δαπανϊν πολιτικισ προςταςίασ είναι:
Α. Ριςτοποίθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Θ απευκείασ ανάκεςθ κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν εργαςιϊν (ςωςτικζσ εργαςίεσ), όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν
ανωτζρω, δεν προχποκζτει τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Κιρυξθσ ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Το γεγονόσ ότι από τθν ζκτακτθ ανάγκθ που ζχει δθμιουργθκεί κατά τθ διάρκεια ι αμζςωσ μετά από
καταςτροφικά φαινόμενα οφειλόμενα ςε φυςικά ι ανκρωπογενι αιτία προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ
περιουςίασ και τθσ ηωισ των πολιτϊν, τθσ οικονομίασ, των υποδομϊν, του περιβάλλοντοσ και των ςυμφερόντων
του Διμου και πρζπει να πραγματοποιθκοφν άμεςεσ ενζργειεσ προσ άρςθ αυτϊν των δυςμενϊν ςυνεπειϊν, μζςω
κατεπειγουςϊν απλϊν τεχνικϊν εργαςιϊν (ςωςτικζσ εργαςίεσ) δφναται να αποδεικνφεται με πιςτοποίθςθ από
τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι,, αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωςθσ κ.λ.π.
Ρεραιτζρω ςφμφωνα με το άρκρο 58 παρ.2 Ν.3852/2010 «Πταν δθμιουργείται άμεςοσ και προφανισ
κίνδυνοσ ι απειλείται άμεςθ ηθμία των δθμοτικϊν ςυμφερόντων από τθν αναβολι λιψθσ απόφαςθσ, ο Διμαρχοσ
μπορεί να αποφαςίςει για κζματα που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ
ηωισ. Στθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να υποβάλει προσ ζγκριςθ τθ ςχετικι απόφαςθ του κατά τθν επόμενθ
ςυνεδρίαςθ τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ.
Β. Κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (Σωςτικζσ Εργαςίεσ) και Δαπάνεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Οι δαπάνεσ που προκαλοφνται για κατεπείγουςεσ απλζσ τεχνικζσ εργαςίεσ (ςωςτικζσ εργαςίεσ) εντάςςονται
ςτισ κατϋ εξαίρεςθ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ (δαπάνεσ για τισ οποίεσ από τθ φφςθ ςτουσ δεν
είναι δυνατι θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 4 του Ρ.Δ 80/2016), ςφμφωνα με τθ ρθτι πρόβλεψθ του
άρκρου 9 παρ. 4 του Ρ.Δ 80/2016 ςφμφωνα με το οποίο θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ δζςμευςθ τθσ
απαραίτθτθσ πίςτωςθσ για τισ δαπάνεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν (πχ δαπάνεσ πολιτικισ προςταςίασ),
αναλαμβάνονται αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςθ του φψουσ τθσ οφειλισ πχ τθσ παραλαβισ του ςχετικοφ
λογαριαςμοφ (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικζσ εγκρίςεισ δθλαδι που απαιτοφνται γίνονται
απολογιςτικά. Στθν απόφαςθ ανάλθψθσ, υποχρζωςθσ κα πρζπει να γίνεται ςαφισ αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα που εξυπθρετεί από τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (φψοσ ποςοφ, διάρκεια γεγονότοσ,
παρεχόμενθ υπθρεςία κ.λ.π).
Γ. Διμοι ωσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ
Οι Διμοι αποτελοφν ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ 1 περ 2 & 3 και Ραράρτθμα I του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.
4412/2016 «μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ».
Μθ Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περίπτωςθ 3 του Ν.4412/2016,
νοοφνται όλεσ οι ανακζτουςεσ αρχζσ που δεν είναι ΚΚΑ (Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ).
Δ. Διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016
 Τεχνικι επάρκεια
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Σφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου ι μελζτθ είναι θ Τεχνικι επάρκεια
ανακετουςϊν αρχϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και μελετϊν.
Σε περίπτωςθ που θ τεχνικι υπθρεςία κεωρείται υπθρεςία που δεν ζχει τεχνικι επάρκεια και θ
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, θ εποπτεία και θ επίβλεψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζργων ι
μελετϊν αρμοδιότθτάσ τθσ, διενεργοφνται, με προγραμματικι ςφμβαςθ από τθν τεχνικι υπθρεςία του
εποπτεφοντοσ τθν ανακζτουςα αρχι φορζα ι τθσ οικείασ περιφζρειασ ι από άλλθ τεχνικι υπθρεςία φορζων
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143).
Ειδικά για τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ Διμων που δεν ζχουν τεχνικι επάρκεια ι ζχουν τεχνικι επάρκεια,
μποροφν, φςτερα από βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ οικείασ τεχνικισ υπθρεςίασ ι, ςε περίπτωςθ
ζλλειψθσ αυτοφ, φςτερα από βεβαίωςθ Δθμάρχου, να ςυνάπτουν προγραμματικι ςφμβαςθ κατά τισ
διατάξεισ των άρκρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).


Αρμόδια όργανα για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
Θ απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να
απαιτείται θ ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου (Δθμοτικοφ Συμβουλίου) για τον ςκοπό αυτό. (άρκρο 118
παρ.2 του Ν.4412/2016).
Επομζνωσ για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου, προμικειασ ι γενικισ
υπθρεςίασ απαιτείται απόφαςθ Δθμάρχου χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ του ςυμβουλίου. (άρκρο 209 παρ.9
του Ν.3463/2006, όπωσ τροποποιικθκε από τθν περίπτ. 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016)



Ρροκεςμίεσ
Ωρονικό ςθμείο ζναρξθσ διαδικαςίασ είναι θ θμερομθνία αποςτολισ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
πρϊτθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ ι τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ ςε διαπραγμάτευςθ.
Θ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται να αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016).



Εκτιμϊμενθ αξία- χρθματικό όριο
 Θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία αυτι επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, δεν
υπερβαίνει τισ 20.000€.
 Μποροφν να ανατεκοφν από κάκε ανακζτουςα αρχι κατ’ ζτοσ, μία ι περιςςότερεσ ςυμβάςεισ,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι ποςοςτοφ δζκα τοισ εκατό (10%) των πιςτϊςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατϋ ζτοσ, για ανάκεςθ ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, αντίςτοιχα. Συμβάςεισ που ςυνάπτονται κατά παράβαςθ των ανωτζρω είναι
άκυρεσ και δεν παράγουν ζννομα αποτελζςματα.
 Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ μποροφν να
προζρχονται από ίδιουσ πόρουσ, Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ πόρουσ (ΚΑΡ) κλπ ι από Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα ι άλλεσ χρθματοδοτικζσ πθγζσ, όπωσ ΤΡ&Δ, ΡΔΕ, Ρράςινο Ταμείο.



Κανόνεσ δθμοςιότθτασ
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ζχουν τθν ευχζρεια να απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνουσ
οικονομικζσ φορείσ τθσ επιλογισ τουσ.
Θ ευχζρεια αυτι δεν αποκλείει τθν πικανότθτα άλλοσ οικονομικόσ φορζασ να υποβάλει προςφορά ςτο
πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων
φορζασ κα πρζπει να εξετάςει και τθν εν λόγω προςφορά.
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 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δθμοςιεφει αυτι ςτο
ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 38 του ν. 4412/2016
 Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν παρ. 5 του άρκρου118 Ν.4412/2016 προβλζπεται κάκε ανακζτουςα
αρχι προκειμζνου να προβεί ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ να δθμοςιεφει, μία φορά κατϋ
ζτοσ και για διάςτθμα είκοςι θμερϊν, πρόςκλθςθ για τθν κατάρτιςθ καταλόγων ενδιαφερομζνων ανά
κατθγορίεσ ζργων/μελετϊν.
 Στθν πρόςκλθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ να πλθροφν
απαιτιςεισ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ, για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ καταλόγουσ (άρκρο 118 παρ.5 Ν.
4412/2016). Στουσ καταλόγουσ εγγράφονται τουλάχιςτον τρεισ (3) ενδιαφερόμενουσ, διαφορετικά ο
κατάλογοσ δεν ιςχφει.


Ρεριεχόμενο απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ
Θ απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο (άρκρο 118 παρ.3 Ν. 4412/2016):
 τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
 περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ τθσ,
 όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ,
 κάκε άλλθ πλθροφορία που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει απαραίτθτθ
Αν παραβιαςκεί θ υποχρζωςθ για τα ανωτζρω, θ ςφμβαςθ είναι αυτοδίκαια άκυρθ.



Ειδικότερεσ περιπτϊςεισ
 Κατ’ εξαίρεςθ, ςτθν περίπτωςθ ορεινϊν ι νθςιωτικϊν διμων, και όταν ζπειτα από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν είναι δυνατι θ κατάρτιςθ καταλόγου με τουλάχιςτον τρεισ (3) οικονομικοφσ
φορείσ, τότε θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβεί ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
ζργου, μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν χωρίσ κλιρωςθ
 Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 Ν.4412/2016 μπορεί να
ολοκλθρωκεί ζςτω κι αν ζχει υποβλθκεί μόνο μία προςφορά ςφμφωνα με το άρκρο 106 του Ν.
4412/2016, όπου και ορίηονται οι περιπτϊςεισ ματαίωςθσ διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Σφμφωνα με το
άρκρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλζπεται ωσ λόγοσ ματαίωςθσ θ υποβολι μίασ και μόνο
προςφοράσ, οπότε, ςτθν περίπτωςθ αυτι, οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ ολοκλθρϊνονται κανονικά.
Υφίςταται δυνατότθτα ματαίωςθσ (με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ), εφόςον
θ μοναδικι προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει του άρκρου 106, παρ. 2,
περ. δ'7 του Ν. 4412/2016
 Για τθν επιλογι του αναδόχου διενεργείται δθμόςια θλεκτρονικι κλιρωςθ από επιτροπι που ορίηεται
από τθν ανακζτουςα αρχι, μεταξφ αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω κατάλογο.
 Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο τθσ
θλεκτρονικισ κλιρωςθσ και δεν ςυμμετζχει ςτισ επόμενεσ κλθρϊςεισ του ζτουσ.

7

Ιςτοςελίδα τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, Ερϊτθςθ-απάντθςθ 25 «Συχνζσ ερωτιςεισ - απαντιςεισ (F.A.Q)
ςε ςχζςθ με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ
2014/25/ΕΕ)”,
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-44122016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίςκεψθ 28-04-2020)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΙΚΘΣ
ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
BOUSOULAS
56ο χλμ. Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Tθλ. 2296062260, 6973718995
COΚΚINIS HOTEL
Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου 50ο ΧΛΜ, 191 00 Μζγαρα Αττικισ
Τθλ. 2296062250, 6944771605
ΚΙΝΕΤΤΑ BEACH
57ο χλμ Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 2296065080
SUN HOTEL
Ραραλία, 19100 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 2296062068
SKIRON STUDIOS
55Ο χλμ Ραλαιά Εκνικι Οδόσ Ακθνϊν - Κορίνκου, Ραραλία, 191 00 Κινζτα Αττικισ
Τθλ. 6980742345
MEGARA HOTEL
Αγίου Ιωάννθ του Θεολόγου 84, 191 00 Μζγαρα Αττικισ
Τθλ. 2296028720
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η
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ΡΑΑΤΘΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΫΝ ΟΙΚΙΣΜΫΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΕΫΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Ακολοφκωσ παρατίκεται Αναλυτικι κατάςταςθ όλων των οικιςμϊν του Διμου Μεγαρζων με τον αντίςτοιχο
πλθκυςμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) ( ΓΠ- 191/18-3-2014 (ΦΕΚ 698/Β'/2014) απόφαςη τησ ΕΛ .ΣΑΣ «Σροποποίηςη τησ
Απόφαςησ με αριθμό
11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β /́ 2012) και θζμα «Αποτελζςματα τησ Απογραφήσ
Πληθυςμοφ − Κατοικιϊν 2011 που αφοροφν ςτο Μόνιμο Πληθυςμό τησ Χϊρασ»»)
Διμοσ Mεγαρζων
Α. Δθμοτικι Ενότθτα Μεγαρζων
Κοινότθτα Μεγαρζων
Θ Αγία Τριάσ
Αι Αιγειροφςαι
Θ Βλυχάδα
Θ Κινζτα
Το Κουμίντρι
Θ Λάκκα Καλογιρου
Το Μεγάλο Νθςί
Τα Μζγαρα
Θ Μονι Αγίου Ιεροκζου
Θ Μονι Αγίου Ιωάννου Ρροδρόμου
Θ Μονι Ραναχράντου
Το Ραχάκιον
Θ Ράχθ
Θ Σπάρτα
Ο Στίκασ
Β. Δθμοτικι Ενότθτα ΝΕΑΣ ΡΕΑΜΟΥ
Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Ρεράμου
Νζα Ρζραμοσ

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 36.924
28.591
28.591
252
339
1.462
1.446
298
517
0
23.456
52
144
19
0
542
20
44
8.333
8.333
8.333
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ – ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΕΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Το παρόν προςαρτάται ςτο ΣΩΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΑΝΑΓΚΫΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΫΝ ΡΥΚΑΓΙΫΝ ΔΘΜΟΥ
ΜΕΓΑΕΫΝ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του
Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ των
Μεγαρζων.
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΘΤΑ
ΤΘΛΕΨΫΝΟ
ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ/ΥΡΑΛΛΘΛΟΥ ΥΡΘΕΣΙΑΣ/ΚΙΝ
ΘΤΟ
Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ
Διμαρχοσ
2296081841,
6932393981
Kωνςταντίνοσ Ψυλακτόσ Αντιδιμαρχοσ Ρ.Ρ.
2296021484,
6980571924
Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ Αν/τθσ Διευκυντισ Τ.Υ.
2296082732,
6945702558
Δθμιτριοσ Ρρωτόπαπασ Αν/τθσ
Διευκυντισ 2296021484
Δ/νςθσ ΚΑΡΕΣ
6936162777

φορζων και υπθρεςιϊν ςε επίπεδο Διμου
FAX
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

EMAIL

2296082374

stamgrig@yahoo.gr

2296080135

Fylaktos.kostas@gmail.com

2296022318

konstantinoskampaxis@gmail.com

2296080135

dkapes2016@gmail.com

Ακολοφκωσ παρατίκεται ονομαςτικόσ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ λοιπϊν υπευκφνων για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ΨΟΕΑΣ

Γενικι Γραμματεία
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Κζντρο
Επιχειριςεων Ρ.Ρ.
Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ
& Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων
Αναγκϊν Γ.Γ.Ρ.Ρ.

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ
ΙΔΙΟΤΘΤΑ
ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ
Νικόλαοσ
Ωαρδαλιάσ
Υφυπουργόσ Ρ.Ρ.
Αξιωματικόσ
Υπθρεςίασ
Ψοίβοσ Θεοδϊρου
Ρροϊςτάμενοσ
Δ/νςθσ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ

FAX ΥΡΘΕΣΙΑΣ

EMAIL

2131510932-933

2103248122

generalsecretary@civilprotection.gr

2103359002-003

2103359912

Kepp@0015.syzefxis.gov.gr

2131510138

2131510935

ftheodorou@civilprotection.gr
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Aποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Αττικισ

Δ/νςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Απ/νθσ Διοίκθςθσ
Αττικισ
Δαςαρχείο
Μεγάρων
Ρεριφζρεια
Αττικισ
Ρεριφζρεια
Αττικισ
Αυτοτελισ Δ/νςθ
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Ρεριφζρεια
Αττικισ

Τμιμα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ Ρ.Ε.
Δυτ. Αττικισ
Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία
Μεγάρων
Δ/νςθ
Σχεδ.
Επιχειριςεων
Ανϊτατθσ
Στρατιωτικισ
Διοίκθςθσ
Αςτυνομικό
Τμιμα Μεγάρων
Τροχαία Μεγάρων

Σπυρίδων
Κοκκινάκθσ
Συντονιςτισ Απ/νθσ
Διοίκθςθσ Αττικισ
Δζςποινα Αρχοντι
Αν.
Ρροϊςταμζνθ
Δ/νςθσ

2132035602-603

2132035700

cord_ ada@attica.gr

2132035760

2132035757

civilprotection@attica.gr

Σωτθρία Ψράγκου
Ρροϊςταμζνθ
Δ/νςθσ
Γεϊργιοσ Ρατοφλθσ
Ρεριφερειάρχθσ
Βαςίλειοσ Κόκκαλθσ
Αντιπεριφερειάρχθσ
Ρ.Ρ.

2296081570

2296083652

dasarxeio_megaron@attica.gr

2132063750

2106984182

gperatt@patt.gov.gr

2106714754
2132148381

2106777238
2132063638

Id.pprostasias@patt.gov.gr
grppna@patt.gov.gr

Ελευκζριοσ
Κοςμόπουλοσ
Αντιπεριφερειάρχθσ
Ρ.Ε. Δυτ. Αττικισ
Ιωάννθσ
Λειβαδάροσ
Ρροϊςτάμενοσ
Τμιματοσ
Δθμιτριοσ Καιάφασ
Αντιπφραρχοσ
Διοικθτισ
Ηαχαρίασ
Ραπαδόπουλοσ
Λγοσ (Ρ.Β.)
Εκπρόςωποσ
ΤΕΣΟΡΡ
Ανδρζασ Σζλλασ
Yπαςτυνόμοσ Βϋ
Ακανάςιοσ
Μθλιϊτθσ
Υ/Α Διοικθτισ

2132047001

2132047052

ant.dytikis@patt.gov.gr

2132047023

2105561624

ppda@patt.gov.gr

2296089340

2296089346

Megara@psnet.gr

2296022100

2131527517

atmegaron@astynomia.gr

2296080405

2296080405

ctt.dytattikis@astynomia.gr

2296031186
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