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ΚΔΟΝΠ Η. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ζ παξνχζα Ωθδνζε απνηειεΫ εθαξκνγΪ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜελνθξΨηεο» θαη ηνπ 

Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη αθνξΨ ηεο ελΩξγεηεο πνπ ζα γΫλνπλ απφ ηελ ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Απφ ηελ ΑπηνηειΪ Γ/λζε  ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζπκκεηεΫραλ ζηελ Ωθδνζε ηνπ παξφληνο νη εμΪο: 

 Ξνιχδνο Εψεο,  ΑλαπιεξσηΪο ΞξντζηΨκελνο ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο  

ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο. 

 Γεψξγηνο Θσζηφπνπινο ΞξντζηΨκελνο ΡκΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΔπβνΫαο 

 ΑηθαηεξΫλε ΣαληδΫλα , ΞξντζηακΩλε ηνπ ΡκΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΒνησηΫαο , ΚΨξηνο ΘαθνζαΫνο 

θαη ΑιΩμαλδξνο ΚεηαμΨο ππαιιΪισλ ηνπ ΡκΪκαηνο Ξ.Ξ. ηεο Ξ.Δ. ΒνησηΫαο 

 Ξαλαγηψηα ΠηαπΩξα ΞξντζηακΩλε ΡκΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΔπξπηαλΫαο 

 ΘσζηαληΫλνο Γαζθαιφπνπινο ΞξντζηΨκελνο ΡκΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΦσθΫδαο 

 

1. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΗΠ & ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΔΗΠ: 

Ζ δηαδηθαζΫα ηεο αλαζεψξεζεο & επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ ζρεδΫνπ αλαθΩξεηαη ζε νπζηαζηηθΩο αιιαγΩο θαη 

γΫλεηαη εθφζνλ ζπληξΩρεη ηνπιΨρηζηνλ Ωλαο απφ ηνπο παξαθΨησ ιφγνπο:  

 λΩεο λνκνζεηηθΩο ξπζκΫζεηο πνπ επεξεΨδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκΩλσλ ζην ΠρΩδην Γ/λζεσλ 

ηνπ ΦνξΩα ΠρεδΫαζεο Ϊ Ψιισλ ΦνξΩσλ κε ηνπο νπνΫνπο απηφο ζπλεξγΨδεηαη 

 Ϋδξπζε ΦνξΩσλ πνπ εκπιΩθνληαη ζηελ δηαρεΫξηζε ηεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο, 

 λΩεο ζεζκηθΩο εζληθΩο, θνηλνηηθΩο Ϊ δηεζλεΫο ππνρξεψζεηο, 

 λΩα αλΨιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκΪζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνΫεο ζπληζηψληαη αιιαγΩο ζην ΠρΩδην, 

 απνηηκΪζεηο αζθΪζεσλ ζηηο νπνΫεο ζπληζηψληαη αιιαγΩο ζην ΠρΩδην. 

Ζ δηαδηθαζΫα ηεο επηθαηξνπνΫεζεο αλαθΩξεηαη ζηνλ Ωιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγΪ ζπγθεθξηκΩλσλ 

ζηνηρεΫσλ ηνπ ΠρεδΫνπ πνπ δελ επεξεΨδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠρεδΫνπ Ϊ ηελ ηδΩα επηρεηξΪζεσλ. 

Δλδεηθηηθφο θαηΨινγνο ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ πξΩπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη εΫλαη: 

 ΠηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΦνξΩα ΠρεδΫαζεο 

 Κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγΫα νκΨδσλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζην ΠρΩδην 

 ΓηαδηθαζΫεο θαη ππνδεΫγκαηα εληχπσλ 

 ΠηνηρεΫα δεκηνπξγεζΩλησλ λΩσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη Ψιισλ) 

 

2.1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 

ΡκΪκαηα & ΠειΫδεο πνπ 

επεξεΨζηεθαλ 

ΖκεξνκελΫα Ωγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 
ΞαξαηεξΪζεηο 

    

 

2.2 ΦΙΙΝ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 
Πθνπόο ΞεξηγξαθΪ Όλνκα πνγξαθΪ 
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3. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

 

4. ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

Ρν παξφλ δηαλΩκεηαη ζηα κΩιε ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ κε επζχλε ησλ αξκνδΫσλ 

ΡκεκΨησλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο, ζηελ ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε 

ΞεξηθΩξεηα ΘεζζαιΫαο - ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο θαζψο θαη ζηηο ΓηνηθΪζεηο ΞπξνζβεζηηθΪο πεξεζΫαο θαη ΔΙΑΠ 

ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο κε επζχλε ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο. 

5. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ 

Δηδηθφηεξα, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο αληηππξηθΪο πεξηφδνπ (Ϊ φηαλ απηφ απαηηεΫηαη εθηφο ηεο πεξηφδνπ απηΪο) 

ην παξφλ ζρΩδην, ελεξγνπνηεΫηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε θαζεκεξηλΪ βΨζε ιακβΨλνληαο ππφςε ην ρΨξηε 

πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο.  

6. ΠΘΝΞΝΠ 

Δπηδηψθεηαη ε Ψκεζε θαη ζπληνληζκΩλε απφθξηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

απφ ηελ εθδΪισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ Ψκεζε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, δξΨζεηο πνπ 

απνβιΩπνπλ ζηελ πξνζηαζΫα ηεο δσΪο, ηεο πγεΫαο θαη ηεο πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζΫα 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επΫηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ εΫλαη ε ζπλΩξγεηα, ε ζπλεξγαζΫα θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ ζε φια ηα επΫπεδα ΓηνΫθεζεο θαη ε ζπληνληζκΩλε δξΨζε ηνπο, 

φπσο απηΪ θαζνξΫδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαΫζην. 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗ. ΘΟΗΝ ΚΔΟΝΠ 

1. ΠΘΝΞΝΠ 

Κε ην Ξαξφλ ΠρΩδην Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ επηδηψθεηαη ε Ψκεζε θαη 

ζπληνληζκΩλε απφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ ζε Δπηηειηθφ (Πηξαηεγηθφ – Ξνιηηηθφ), Γηεπζχλζεσο 

θξΫζεσλ (Δπηρεηξεζηαθφ) θαη Δθηειεζηηθφ (Ραθηηθφ) ΔπΫπεδν  

 γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιΪ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ  

 γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηελ Ψκεζε 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, δξΨζεηο πνπ απνβιΩπνπλ ζηελ πξνζηαζΫα ηεο δσΪο, ηεο πγεΫαο θαη 

ηεο πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζΫα ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο, ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επΫηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ εΫλαη ε ζπλΩξγεηα, ε ζπλεξγαζΫα θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ ζε φια ηα επΫπεδα ΓηνΫθεζεο. 1 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

 Ξξνζδηνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηΪησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ ζε θΨζε επΫπεδν ΓηνΫθεζεο ζε 

φιεο ηηο θΨζεηο θηλεηνπνΫεζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

 ΠπληνληζκΩλε δξΨζε ησλ εκπιεθνκΩλσλ εθ ηεο απνζηνιΪο ηνπο ΦνξΩσλ ζηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο 

θαηαζηνιΪο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο αλαγγειΫαο γηα ηελ Ωγθαηξε θηλεηνπνΫεζε ηνπ κεραληζκνχ κε ζηφρν ηνλ 

Ωιεγρν ησλ επεηζνδΫσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε αξρηθφ ζηΨδην. 

 ΠπληνληζκΩλε δξΨζε ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη ζηελ Ψκεζε/βξαρεΫα δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο θαζεκεξηλΪο 

ιεηηνπξγΫαο πεξηνρψλ πνπ Ωρνπλ πεξηΩιζεη ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο εμαηηΫαο ηνπ θαηλνκΩλνπ ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΞαξνρΪ πξφηππνπ Δηδηθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ κε 

νδεγΫεο γηα ηελ πεξαηηΩξσ εμεηδΫθεπζε ηνπ ζε επΫπεδν ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ θαη 

ΓΪκσλ ηεο ρψξαο, γηα ιφγνπο ηππνπνΫεζεο θαη ελαξκφληζεο θαζψο θαη Ψκεζεο εθαξκνγΪο ηνπ. 

 

3. ΑΛΑΙΠΖ ΘΗΛΓΛΝ – ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ – ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ- ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

3.1. ΑΛΑΙΠΖ ΘΗΛΓΛΝ 

Νη δαζηθΩο ππξθαγηΩο εΫλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθΨ αΫηηα (πηψζε θεξαπλψλ) Ϊ απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηδηαΫηεξα επηθΫλδπλεο πεξηνρΩο ηεο ρψξαο γηα ηελ εθδΪισζε ππξθαγηψλ ζε 

δΨζε θαη δαζηθΩο εθηΨζεηο αλαθΩξνληαη ζην ΞΓ 575/1980, ην νπνΫν εθδφζεθε θαη’ εθαξκνγΪ ηνπ αξζ. 25 ηνπ 

Λ. 998/1979. Νη πεξηνρΩο απηΩο απεηθνλΫδνληαη ζε ρΨξηε ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΓΓΞΞ www.civilprotection.gr: 

ζηελ ελφηεηα «ΘεκαηηθνΫ ΣΨξηεο ΠρεδΫσλ Ξ.Ξ.» θαη απεηθνλΫδνληαη ζηνλ ρΨξηε 1 (ΞαξΨξηεκα Β). 

Κε βΨζε ηα Ψξζξα 23 & 25 ηνπ Λ. 998/79 πξνθχπηεη ε ππνρξΩσζε (γηα ηνπο ΦνξεΫο, πνπ αλαθΩξνληαη γηα 

δξΨζεηο πνπ πξνζδηνξΫδνληαη ζηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ) 

αλΨπηπμεο κεραληζκνχ θαη ππνρξεσηηθΪο ιΪςεο κΩηξσλ Ωηζη ψζηε λα ππΨξρεη Ψκεζνο Ωιεγρνο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πνπ ελδΩρεηαη λα εθδεισζνχλ απφ 1εο Καΐνπ κΩρξη 31εο ΝθησβξΫνπ. Ζ πεξΫνδνο απηΪ 

πξνζδηνξΫδεηαη σο αληηππξηθΪ πεξΫνδνο ζχκθσλα κε ην αξζ. 1 ηεο ΘΑ 12030Φ.109.1/1999.  

 

                                                      
1 ΘΩκαηα πνπ ζπλδΩνληαη κε αξκνδηφηεηεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αμηνπνΫεζε ησλ ελαΩξησλ 

θαη επΫγεησλ κΩζσλ γηα ηε δαζνππξφζβεζε, δελ απνηεινχλ αληηθεΫκελα ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 
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3.2. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ – ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ- ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

ΘαηΨζηαζε: Νη δαζηθΩο ππξθαγηΩο εΫλαη Ωλα θαηλφκελν πνπ εληΨζζεηαη ζηελ θαηεγνξΫα ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ.  

ΔΫλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ θπζηθΨ αΫηηα (π.ρ. θεξαπλνΫ) Ϊ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(θΨςηκν ζθνππηδηψλ, θιπ.). Πηελ ΔιιΨδα ν θΫλδπλνο εθδΪισζεο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο Ωρεη δηαπηζησζεΫ ζηαηηζηηθΨ φηη εΫλαη κεγΨινο. 

Ρα επαΫζζεηα ζηηο ππξθαγηΩο δαζηθΨ νηθνζπζηΪκαηα ζηε ρψξα καο εληνπΫδνληαη θπξΫσο ζηελ παξαιηαθΪ, 

ινθψδε θαη ππννξεηλΪ πεξηνρΪ, φπνπ θπξηαξρνχλ ελψζεηο θξπγΨλσλ, δηαπιΨζεηο αεΫθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη 

πεπθνδΨζε. Νη πεξηνρΩο απηΩο κε πςφκεηξν 0-600 κ. απνδεδεηγκΩλα ζεσξνχληαη δψλεο ζεκεΫσλ Ωλαξμεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. κσο, δελ απνθιεΫεηαη ε εκθΨληζΪ ηνπο θαη ζε πεξηνρΩο κε κεγαιχηεξα 

πςφκεηξα (νξεηλφο φγθνο), ηδηαΫηεξα ζε ρξνληΩο κε επλντθΩο θαηξηθΩο ζπλζΪθεο. 

Νη δαζηθΩο ππξθαγηΩο κε ηε δεκηνπξγΫα ηνπΫσλ θαηαζηξνθΪο επεξεΨδνπλ αξλεηηθΨ ηελ αλζξψπηλε 

ςπρνινγΫα, Ωρνπλ δπζκελεΫο επηπηψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζηξΩθνπλ ππνδνκΩο θαη 

ζπκβΨιινπλ ζηελ εθ ησλ πζηΩξσλ δεκηνπξγΫα θαηαζηξνθηθψλ πιεκκπξψλ κε ηαπηφρξνλε παξΨζπξζε ησλ 

νξεηλψλ εδαθψλ πξνθαιψληαο ζηαδηαθΪ εξεκνπνΫεζε ησλ πιεγΩλησλ πεξηνρψλ. 

ΞαξαδνρΩο: Νη δαζηθΩο ππξθαγηΩο δχλαηαη λα πξνθαιΩζνπλ: 

 Απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη αΫζζεκα αλαζθΨιεηαο ηνπ πνιΫηε. 

 Άκεζεο θαη Ωκκεζεο νηθνλνκηθΩο απψιεηεο απφ θαηαζηξνθΩο ζηνλ πξσηνγελΪ ηνκΩα (δαζηθΨ πξντφληα, 

γεσξγΫα, θηελνηξνθΫα), ζε δηΨθνξεο ππνδνκΩο ηεο ρψξαο (δΫθηπα ειεθηξηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θιπ.), 

θαζψο θαη ζπλΩπεηεο ζηε δαζηθΪ αλαςπρΪ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ελ γΩλεη. 

 ΓηαηΨξαμε νηθνινγηθΪο ηζνξξνπΫαο. 

ΞξνϋπνζΩζεηο: ΞξνυπνζΩζεηο γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ εΫλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ ζε επΫπεδν 

ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ θαη ΓΪκσλ γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγΫεο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Δ΄ ηνπ παξφληνο. 

 Ζ ζχληαμε κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ ηεο 

ρψξαο γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Ζ ζχληαμε κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθνκΩλσλ εθ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζΫνπ 

ΦνξΩσλ, εΫηε γηα ηελ ππνζηΪξημε ησλ δξΨζεσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο φπσο απηνΫ πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, εΫηε γηα ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθΪο ζε 

φια ηα επΫπεδα ΓηνΫθεζεο. 

 Ζ εμαζθΨιηζε εηνηκφηεηαο φισλ ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ ζε θΨζε ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ  

 Ζ δηαζθΨιηζε ηεο επηθνηλσλΫαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νξγΨλσλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε ξνΪ πιεξνθνξηψλ.  

ΞαξΨκεηξνη Πρεδηαζκνύ: Ζ ηαπηφρξνλε χπαξμε επεηζνδΫσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεγΨιεο Ωθηαζεο ζε 

δηαθνξεηηθΨ γεσγξαθηθΨ δηακεξΫζκαηα ηεο ρψξαο.  

Κε ηνλ φξν δαζηθΩο ππξθαγηΩο κεγΨιεο Ωθηαζεο ζεσξνχληαη ηα επεηζφδηα απηΨ, ζηα νπνΫα δελ Ωρεη 

πεξηνξηζζεΫ ε ππξθαγηΨ ζην αξρηθφ ηεο ζηΨδην θαη ιφγσ ησλ δηαζηΨζεσλ πνπ Ωρνπλ ιΨβεη, γηα ηε δηαρεΫξηζΪ 

ηνπο, απαηηνχληαη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη απφ Ψιια γεσγξαθηθΨ δηακεξΫζκαηα ηεο ρψξαο. 

4. ΗΓΔΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Πηα πιαΫζηα ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ δηαθξΫλνληαη δχν θαηεγνξΫεο δξΨζεσλ: 

      Α) ΓξΨζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Ϋδηνπ ηνπ ζπκβΨληνο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο 

(θαηαζηνιΪ ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο) πνπ γΫλεηαη θαηαξρΪλ ζε ηνπηθφ επΫπεδν απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο αξκφδηεο 

ππεξεζΫεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθΨ ζρΩδηα απηψλ. Ρν Ξπξνζβεζηηθφ 
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Πψκα σο αξκφδηνο θνξΩαο γηα ηελ αλαγγειΫα ηνπ ζπκβΨληνο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο εηδνπνηεΫ ηνπο ππφινηπνπο 

εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο ζε ηνπηθφ επΫπεδν. Νη ΦνξεΫο πνπ βΨζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζΫνπ νθεΫινπλ λα 

ζπλδξΨκνπλ ζε δπλακηθφ θαη κΩζα ην Ωξγν ηεο θαηΨζβεζεο ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο [Γεκφζηνη (ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, ΞεξηθΩξεηεο, ΓΪκνη, Έλνπιεο ΓπλΨκεηο, ΔΙΑΠ, ΙΠ-ΔΙΑΘΡ), 

ΗδησηηθνΫ ΦνξεΫο, ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο εθπαηδεπκΩλεο απφ ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θιπ] ζπκκεηΩρνπλ κεηΨ 

απφ αΫηεκα ηνπ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο θαη αλαιφγσο ηεο θιηκΨθσζεο ησλ 

επηρεηξΪζεσλ θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ θαη θξνληΫδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη θιηκΨθσζε ησλ ηδΫσλ 

πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κΩζα).  

Β) ΓξΨζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηΨθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο θαη ζηελ Ψκεζε/βξαρεΫα απνθαηΨζηαζε απηώλ, πνπ αλαιακβΨλεηαη 

απφ ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο ζε επΫπεδν ΓΪκνπ, ΞεξηθΩξεηαο. ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνΫθεζεο θαη Θεληξηθφ επΫπεδν θαη αλαιφγσο ηεο θιηκΨθσζεο ησλ επηρεηξΪζεσλ.  

Νη αλσηΩξσ δξΨζεηο πινπνηνχληαη αξρηθΨ ζε ηνπηθφ επΫπεδν. 

Ζ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε ηνπηθφ 

επΫπεδν γΫλεηαη αξρηθΨ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο ηνπ Ξ.Π, ηνπ ΓΪκνπ, ηεο ΔΙΑΠ θαη ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (ΡνκΩαο γεΫαο, ΑΓΚΖΔ, ΓΔΓΓΖΔ, θιπ), ζηε ρσξηθΪ αξκνδηφηεηα ησλ νπνΫσλ Ωρεη 

εθδεισζεΫ θαη αλαπηχζζεηαη ε ΓαζηθΪ ΞπξθαγηΨ.  

Ν ζπληνληζκφο ησλ δξΨζεσλ πνπ αλαιακβΨλεηαη απφ ην ΓΪκαξρν αθνξΨ ζηε δηαζχλδεζε ησλ επηκΩξνπο 

δξΨζεσλ ησλ ΦνξΩσλ, ζηελ εχξεζε θαη δηΨζεζε πξφζζεησλ πφξσλ πξνο 

 ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ εθηειεΫηαη απφ ην Ξ.Π., θαζψο 

θαη  

 ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθΪ δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 

Νη αλσηΩξσ ΦνξεΫο θαη πεξεζΫεο ζπκκεηΩρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Ππληνληζηηθφ Ρνπηθφ ξγαλν 

(ΠΡΝ). Ρν ΠΡΝ, αζθεΫ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην Ωξγν ηνπ ΓεκΨξρνπ θαη αθνξΨ ζην ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

δξΨζεσλ δηαρεΫξηζεο ηεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο εθφζνλ απηΪ παξακΩλεη ζε επΫπεδν ΓΪκνπ.  

Πηελ πεξΫπησζε πνπ ε δηαρεΫξηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ κπνξεΫ λα 

αληηκεησπηζηεΫ ζε επΫπεδν ΓΪκνπ, εΫηε ιφγσ Ωθηαζεο, εΫηε ιφγσ Ωληαζεο ηεο θαηαζηξνθΪο, ν ζπληνληζκφο 

ησλ δξΨζεσλ αλαιακβΨλεηαη απφ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε Ϊ θαηφπηλ εληνιΪο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ν νπνΫνο ελεξγεΫ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξΩρεη ν 

ΞεξηθεξεηΨξρεο. Νη πεξεζΫεο θαη ΦνξεΫο πνπ ππνζηεξΫδνπλ ην Ωξγν ηεο αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρεΫξηζεο ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε επΫπεδν ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζπκκεηΩρνπλ κε 

εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ην 

νπνΫν ζπγθαιεΫηαη κε εληνιΪ ηνπ αξκφδηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη εηζεγνχληαη ηα απαξαΫηεηα κΩηξα γηα ηελ 

ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ θαη ηελ απνηειεζκαηηθΪ αληηκεηψπηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ ε δηαρεΫξηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ κπνξεΫ λα 

αληηκεησπηζηεΫ ζε επΫπεδν ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξΨζεσλ αλαιακβΨλεηαη απφ ηνλ 

ΞεξηθεξεηΨξρε ν νπνΫνο ππνζηεξΫδεηαη απφ ηηο ππεξεζΫεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ηηο επηρεηξεζηαθΨ 

εκπιεθφκελεο νξγαληθΩο κνλΨδεο θαη φξγαλα ησλ ΓΪκσλ. 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ ε δηαρεΫξηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ κπνξεΫ λα 

αληηκεησπηζηεΫ ζε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο, ν ζπληνληζκφο ησλ δξΨζεσλ αλαιακβΨλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

ΓξακκαηΩα ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο ν νπνΫνο ππνζηεξΫδεηαη απφ ηηο ππεξεζΫεο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνΫθεζεο, θαζψο θαη ηηο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελεο νξγαληθΩο κνλΨδεο θαη φξγαλα ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ΓΪκσλ. 
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Πηελ πεξΫπησζε πνπ ε δηαρεΫξηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ δελ κπνξεΫ λα 

αληηκεησπηζηεΫ ζε επΫπεδν ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ν ζπληνληζκφο αλαιακβΨλεηαη απφ ην Γεληθφ 

ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη ην Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΠΝΞΞ).  

4.1. ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

ΒαζηθΪ αξρΪ εθαξκνγΪο ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ εΫλαη ε ζπλεξγαζΫα φισλ ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ θαη ε ζπληνληζκΩλε δξΨζε ηνπο, φπσο απηΪ 

θαζνξΫδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαΫζην. Νη εκπιεθφκελνη ΦνξεΫο ελεξγνπνηνχληαη ζε θΨζε ΦΨζε ηνπ 

ΠπζηΪκαηνο ΘηλεηνπνΫεζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ζπλΪζεο εηνηκφηεηα, απμεκΩλε εηνηκφηεηα, Ψκεζε 

θηλεηνπνΫεζε-επΩκβαζε, απνθαηΨζηαζε) ζχκθσλα κε ηα δηαγξΨκκαηα ξνΪο πιεξνθνξηψλ πνπ 

επηζπλΨπηνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Γ΄ ηνπ παξφληνο. 

4.2. ΠΡΑΓΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Πην πιαΫζην ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ηα ζηΨδηα επηρεηξΪζεσλ λννχληαη σο νη θΨζεηο 

εμΩιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκΩλνπ, ε ρξνληθΪ εμΩιημε ηνπ νπνΫνπ κπνξεΫ λα εληαρζεΫ γεληθΨ ζηηο 

ηΩζζεξηο θΨζεηο ηνπ ζπζηΪκαηνο θηλεηνπνΫεζεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο (ζπλΪζεο εηνηκφηεηα, απμεκΩλε 

εηνηκφηεηα, Ψκεζε θηλεηνπνΫεζε-επΩκβαζε, απνθαηΨζηαζε- αξσγΪ) φπσο νξΫδνληαη ζην Γεληθφ ΠρΩδην 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (.Α. 1299/7-4-2003). 

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ αλαθΩξνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξΨζεηο ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ 

θαζψο θαη ησλ ΝξγΨλσλ ΓηνΫθεζεο ΔιΩγρνπ θαη Ππληνληζκνχ ΔπηρεηξΪζεσλ γηα θΨζε επΫπεδν ΓηνΫθεζεο 

(Δπηηειηθφ – Δπηρεηξεζηαθφ – Ραθηηθφ) θαη γηα φιεο ηηο θΨζεηο ηνπ ζπζηΪκαηνο θηλεηνπνΫεζεο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο. 

4.2.1. ΦΑΠΖ 1Ζ ΠΛΖΘΖΠ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

ΘαηΨ ηε θΨζε απηΪ πινπνηνχληαη κΩηξα θαη ελΩξγεηεο, πνπ ζπκβΨιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζΫα θΨζε 

εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα γηα ηηο επφκελεο θΨζεηο ελεξγεηψλ, πνπ εμαζθαιΫδνπλ δειαδΪ ηελ θηλεηνπνΫεζε γηα ηελ 

πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ, αλΨινγα κε ηελ εκπινθΪ ηνπ θΨζε ΦνξΩα ζηα ζηΨδηα επηρεηξΪζεσλ, πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ζχληαμεο ηνπ ΠρεδΫνπ, δξΨζεηο 

πξφιεςεο πνπ εΫλαη δπλαηφ λα ιακβΨλνπλ ρψξα θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 1εο θΨζεο (εθηΩιεζε Ωξγσλ θαη 

εξγαζηψλ αληηππξηθΪο πξνζηαζΫαο ζε δΨζε θαη δαζηθΩο εθηΨζεηο, απνκΨθξπλζε κΩξνπο Ϊ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βιΨζηεζεο γχξσ απφ ππνδνκΩο θαη πεξηνρΩο ηδηαΫηεξεο αμΫαο, θιπ) δελ αλΪθνπλ ζηελ 1ε θΨζε θαη δελ πξΩπεη 

λα ζπκπεξηιακβΨλνληαη ζε απηΪ. 

ΘαηΨ ηελ θΨζε απηΪ γΫλνληαη πξνπαξαζθεπαζηηθΩο δξΨζεηο/ελΩξγεηεο πνπ εμαζθαιΫδνπλ ηηο ζπλζΪθεο γηα 

ηελ εθαξκνγΪ ησλ εγθεθξηκΩλσλ ζρεδΫσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθΪ εηνηκφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο 

(φπσο ζπληΪξεζε, πξνκΪζεηα πιηθψλ, θιπ).  

ΠπγθεθξηκΩλα, ζην Πηξαηεγηθφ επΫπεδν ιακβΨλνληαη απνθΨζεηο: 

α) γηα ηελ εμαζθΨιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πηζαλΪ κΫζζσζε-επΫηαμε 

κεραλεκΨησλ, πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, πξνκΪζεηα πιηθψλ θιπ., θαη 

β) γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο αλΨπηπμεο ησλ δηαζΩζηκσλ πφξσλ κε βΨζε ηα ζπκπεξΨζκαηα ηεο αλΨιπζεο 

θηλδχλνπ. 

Πε φια ηα επΫπεδα ειΩγρεηαη ε ιεηηνπξγΫα ηνπ ζπζηΪκαηνο επηθνηλσλΫαο θαη ξνΪο πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

δηαζθΨιηζε ηεο ηθαλφηεηαο αζθαινχο αληαιιαγΪο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ θαη ηε 

ιΪςε απνθΨζεσλ. Αμηνινγνχληαη φια ηα δηαζΩζηκα ζηνηρεΫα θαη πιεξνθνξΫεο πνπ ζπιιΩγνληαη απφ ηα 

ζπζηΪκαηα επηηΪξεζεο, πξφβιεςεο θαη Ωγθαηξεο πξνεηδνπνΫεζεο γηα ην ζρεκαηηζκφ βΨζηκεο εθηΫκεζεο ηεο 

θαηΨζηαζεο. ΓΫλεηαη Ωιεγρνο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θαηΨζηαζεο ησλ κΩζσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο. 

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ πεξηγξΨθνληαη ν ξφινο, αξκνδηφηεηεο θαη δξΨζεηο θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζηε 

θΨζε απηΪ. 
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4.2.2. ΦΑΠΖ 2Ζ ΑΜΖΚΔΛΖ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

Ρα επΫπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκΩλεο ελΩξγεηεο ηνπ θΨζε επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζε θΨζε 

επΫπεδν θαη ε ιΪςε πξφζζεησλ κΩηξσλ ζε ζπλΨξηεζε κε ην πξνβιεπφκελν επΫπεδν θηλδχλνπ θαζνξΫδεηαη απφ 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

Γηα ηελ ππνζηΪξημε ηεο ΓηνΫθεζεο ζηε ιΪςε απνθΨζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηινγΪ επηπΩδνπ εηνηκφηεηαο ε 

ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο εθδΫδεη θαζεκεξηλΨ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο 

(.Α.1299/7-4-2003 Γεληθφ ΠρΩδην ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ»). Πην ΣΨξηε απεηθνλΫδνληαη πΩληε 

(5) επΫπεδα θηλδχλνπ ππξθαγηΨο φπσο απηΨ εθηηκψληαη ζηα δηΨθνξα γεσγξαθηθΨ δηακεξΫζκαηα ηεο ρψξαο. 

Πηνλ εκεξΪζην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο εκθαλΫδνληαη ηα δηνηθεηηθΨ φξηα ησλ ΓαζαξρεΫσλ ηεο 

ρψξαο, ηα νπνΫα θαη ζεσξνχληαη σο ην ειΨρηζην γεσγξαθηθφ δηακΩξηζκα ζην νπνΫν εθηηκΨηαη ν θΫλδπλνο. ΚεηΨ 

ηελ ΩθδνζΪ ηνπ, ν ρΨξηεο απνζηΩιιεηαη ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο ΦνξεΫο θαη ηαπηφρξνλα αλαξηΨηαη ζηελ 

ηζηνζειΫδα ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζΫεο Ωθδνζεο θαη απνζηνιΪο ηνπ εκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

ΞπξθαγηΨο θαζνξΫδνληαη ζε εηΪζηα βΨζε κε ζρεηηθφ Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ.  

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ πεξηγξΨθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξΨζεηο θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζηε 

θΨζε απηΪ. 

 4.2.3. ΦΑΠΖ 3Ζ ΆΚΔΠΖ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ - ΔΞΔΚΒΑΠΖ 

Πηα πιαΫζηα ηνπ παξφληνο Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ζηελ 3ε θΨζε ηνπ ΠπζηΪκαηνο 

ΘηλεηνπνΫεζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ζηελ νπνΫα πξνυπνηΫζεηαη ε εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ, 

αληηκεησπΫδνληαη ηα εμΪο: 

1. Έιεγρνο - θαηαζηνιΪ ηνπ θαηλνκΩλνπ κε επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞΠ) θαη βΨζεη ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπ ΠρεδΫσλ. 

2. ΓηΨζεζε κΩζσλ απφ ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο, 

θαηφπηλ ελεκΩξσζεο θαη ππνβνιΪο ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

3. Αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη δηαρεΫξηζε ζπλεπεηψλ θαηΨ ηε θΨζε 

εμΩιημεο ηνπ θαηλνκΩλνπ θαη κΩρξη ηνλ Ωιεγρφ ηνπ. 

ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλΨπηπμε κεραληζκνχ ζπιινγΪο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαγγειΫα 

εθδΪισζεο ηνπ θαηλνκΩλνπ απνηειεΫ κΩξνο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠρεδΫσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (Λ. 

2612/1998 «ΑλΨζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο»). 

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ πεξηγξΨθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξΨζεηο θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζηε 

θΨζε απηΪ, πνπ ζπλδΩνληαη κε ηηο αλσηΩξσ δξΨζεηο (2) θαη (3). 

Ξξνο απνθπγΪ ζπγρχζεσλ δηεπθξηλΫδεηαη φηη ε θιηκΨθσζε ηνπ θΨζε θνξΩα δελ πξΩπεη λα ζπγρΩεηαη κε ηε 

γεληθφηεξε θιηκΨθσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Κεραληζκνχ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ε νπνΫα νξΫδεηαη ζην 

Λ.3013/2002, αξζ. 2) θαη εΫλαη δπλαηφλ λα ιακβΨλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθΨ ζηΨδηα επηρεηξΪζεσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

Γηα ηηο δαζηθΩο ππξθαγηΩο, ηα ζηΨδηα ησλ επηρεηξΪζεσλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ σο θαη ηνλ 

πιΪξε Ωιεγρφ ηνπ, πξνζδηνξΫζζεθαλ σο εμΪο (5060/12-06-2008 Ωγγξαθφ καο): 

1. ΑλαγγειΫα 

2. ΘηλεηνπνΫεζε δπλΨκεσλ – ΑξρηθΪ ΔθηΫκεζε ΘαηΨζηαζεο  

3. ΑλΨπηπμε ΓπλΨκεσλ - ΔπΩκβαζε  

4. Κεξηθόο Έιεγρνο 

5. Έιεγρνο - Φύιαμε 

6. ΞιΪξεο ΘαηΨζβεζε 

7. ΑπνηΫκεζε 

Δηδηθφηεξα, νη δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζε ηαθηηθφ επΫπεδν αθνινπζνχλ ηηο θΨζεηο εμΩιημεο ηνπ 
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θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκΩλνπ θαη εληΨζζνληαη ζηα αληΫζηνηρα ζηΨδηα επηρεηξΪζεσλ. 

Κε βΨζε ηα αλσηΩξσ ζηΨδηα επηρεηξΪζεσλ, πξνζδηνξΫδνληαη κε ρξνληθΪ αιιεινπρΫα αθνινχζσο νη θχξηεο 

δξΨζεηο θαηΨ αξκνδηφηεηα ησλ ΦνξΩσλ ζηελ αληηκεηψπηζε Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη πεξηγξΨθεηαη ε 

θιηκΨθσζε ησλ ελεξγεηψλ. 

ΠπγθεθξηκΩλα, ζην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «ΑλαγγειΫα» νξΫδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΓηνΫθεζεο 

γηα ηε κεηαβΫβαζε πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο ηεο εμαθξηβσκΩλεο πιεξνθνξΫαο κε ηελ νπνΫα 

πεξηγξΨθεηαη ε ζΩζε πνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηΨ, ε ψξα πνπ Ωγηλε αληηιεπηΪ θαη ην εΫδνο ηεο βιΨζηεζεο πνπ 

θαΫγεηαη. 

Ρν ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «ΘηλεηνπνΫεζε ΓπλΨκεσλ-ΑξρηθΪ ΔθηΫκεζε ΘαηΨζηαζεο» ζπλδΩεηαη κε 

ηελ θιηκΨθσζε δπλακηθνχ θαη κΩζσλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πνπ απαηηεΫηαη, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε 

εθηΫκεζε ηνπ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ν νπνΫνο κεηαβαΫλεη ζηνλ ηφπν ηνπ 

ζπκβΨληνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηΨο. Κε βΨζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ δπλακηθνχ θαη 

κΩζσλ ν επηθεθαιΪο Αμησκαηηθφο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζα νδεγεζεΫ ζηελ επηινγΪ ηνπ βΩιηηζηνπ 

ΠρεδΫνπ δξΨζεο ζην επφκελν ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ. 

Πην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «ΑλΨπηπμε ΓπλΨκεσλ – ΔπΩκβαζε» πξαγκαηνπνηεΫηαη απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ε επηινγΪ ηνπ βΩιηηζηνπ ΠρεδΫνπ δξΨζεσο θαη πινπνηεΫηαη κε ηελ 

αληΫζηνηρε αλΨπηπμε δπλΨκεσλ θαη επΩκβαζε ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηΨο. Νη ινηπνΫ εκπιεθφκελνη ΦνξεΫο 

ζπκκεηΩρνπλ εΫηε ππνζηεξηθηηθΨ ζην Ωξγν ηεο θαηΨζβεζεο ηεο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο, εΫηε ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ 

ιφγσ αξκνδηφηεηαο. 

Πην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «Κεξηθόο Έιεγρνο» ζεσξεΫηαη φηη, φηαλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, 

ηεο δηαζπνξΨο θαη ηνπ Ωξγνπ ησλ δπλΨκεσλ ππξφζβεζεο, Ωρεη πιΪξσο θαηαζβεζηεΫ ην κεγαιχηεξν κΩξνο ηεο 

πεξηκΩηξνπ κηαο ππξθαγηΨο θαη δελ αλακΩλεηαη κεγΨιε αχμεζε ηεο πεξηκΩηξνπ ηεο ππξθαγηΨο. Ρν Ωξγν ηεο 

θαηΨζβεζεο ζπλερΫδεηαη Ωηζη ψζηε λα νξηνζεηεζεΫ ε πεξΫκεηξνο. Πην ζηΨδην απηφ δελ πξνβιΩπεηαη 

απνθιηκΨθσζε ησλ ΦνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζην Ωξγν ηεο απφ εδΨθνπο θαηΨζβεζεο. 

Πην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «Έιεγρνο - Φύιαμε» ζεσξεΫηαη φηη ε πεξΫκεηξνο ηεο ππξθαγηΨο Ωρεη πιΪξσο 

θαηαζβεζηεΫ θαη πξαγκαηνπνηεΫηαη θχιαμε ηνπ ρψξνπ γηα ηπρφλ αλαδσππξψζεηο θαη κεξηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ 

δηαηηζΩκελσλ κΩζσλ θαηφπηλ εηζΪγεζεο ηνπ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξ.Π. Ρν ρξνληθφ δηΨζηεκα γηα ην 

νπνΫν δηαξθεΫ ε θχιαμε γηα ηπρφλ αλαδσππξψζεηο ζπλδΩεηαη θαηΨ θαλφλα κε ην εΫδνο ηεο θαχζηκεο χιεο πνπ 

βξΫζθεηαη ζηελ πεξΫκεηξν ηεο ππξθαγηΨο, ηελ Ωθηαζε ηεο ππξθαγηΨο, ηε κνξθνινγΫα ηνπ εδΨθνπο θαη ηηο 

εθΨζηνηε θαηξηθΩο ζπλζΪθεο. 

Πην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «ΞιΪξεο ΘαηΨζβεζε» ζεσξεΫηαη φηη ην ζπκβΨλ Ωρεη ιΪμεη θαη πξαγκαηνπνηεΫηαη 

πιΪξεο απνθιηκΨθσζε ησλ δηαηηζΩκελσλ γηα ηελ θαηΨζβεζε θαη γηα ηε θχιαμε δπλακηθνχ θαη κΩζσλ κεηΨ ηε 

ζρεηηθΪ ιΪςε απφθαζεο ηνπ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πνπ δηνηθεΫ ην ζπκβΨλ. 

Πην ζηΨδην επηρεηξΪζεσλ «ΑπνηΫκεζε» φινη νη θνξεΫο-ππεξεζΫεο πνπ ελεπιΨθεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πξνρσξνχλ ζε απνηΫκεζε 

ησλ δξΨζεσλ/ελεξγεηψλ ηνπο βΨζεη ηνπ αληΫζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Πθνπφο ηεο απνηΫκεζεο εΫλαη ε 

αλαγλψξηζε εθ κΩξνπο ησλ θνξΩσλ ζεκεΫσλ πνπ ρξΪδνπλ βειηηψζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρεΫξηζε πφξσλ. ΛνεΫηαη φηη γηα λα εΫλαη δπλαηΪ ε ζχληαμε απνηΫκεζεο, νη αλσηΩξσ θνξεΫο 

νθεΫινπλ λα θαηαγξΨθνπλ κε ρξνλνινγηθΪ ζεηξΨ ηηο δξΨζεηο/ελΩξγεηεο ζηηο νπνΫεο πξνΩβεζαλ θαη ηνπο 

αληΫζηνηρνπο πφξνπο πνπ δηΩζεζαλ, ζε θΨζε ΦΨζε ηνπ ΠπζηΪκαηνο ΘηλεηνπνΫεζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

4.2.4. ΦΑΠΖ 4Ζ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ - ΑΟΥΓΖ  

Πηε θΨζε απηΪ γΫλεηαη εθηΫκεζε δεκηψλ, εθηΫκεζε ηεο θαηΨζηαζεο, παξΩρεηαη Ψκεζε αξσγΪ ζηνπο 

πιεγΩληεο θαη ιακβΨλνληαη νη απνθΨζεηο γηα ηελ Ψκεζε/βξαρεΫα απνθαηΨζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ πεξηγξΨθνληαη ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δξΨζεηο θΨζε εκπιεθφκελνπ θνξΩα θαη 

ζηε θΨζε απηΪ. 
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4.2.5. ΦΑΘΔΙΝΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ 

 

Ζ ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ζχκθσλα κε ην Ψξζ. 6, παξ. 3ζη΄ ηνπ Λ. 3013/2002 (φπσο απηφ 

Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ κε ην Ψξζ.108, παξ.4 ηνπ Λ4249/2014), Ωρεη ηελ επζχλε ηεο ηΪξεζεο εηδηθνχ θαθΩινπ γηα 

ηηο γεληθΩο, πεξηθεξεηαθΩο Ϊ ηνπηθΩο κεγΨιεο Ωληαζεο θαηαζηξνθΩο, φπσο απηΩο πεξηγξΨθνληαη ζην 

ΞαξΨξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

Πηνλ αλσηΩξσ εηδηθφ θΨθειν πεξηΩρνληαη ηα ζηνηρεΫα ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαΫζην θαη ηνπ 

αληΫζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηΨ ηελ εθδΪισζε ησλ θαηλνκΩλσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηΨζηαζε ησλ δεκηψλ. ΔπΫζεο, εκπεξηΩρνληαη εθζΩζεηο απνινγηζκνχ δξΨζεο ησλ επΫ 

κΩξνπο αξκφδησλ θνξΩσλ θαη πξνηΨζεηο γηα βειηΫσζε ησλ δξΨζεσλ ζε πεξΫπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ 

θαηλνκΩλσλ, θαζψο θαη θΨζε Ψιιν ζηνηρεΫν ζην πιαΫζην εθαξκνγΪο ηεο ζρεηηθΪο λνκνζεζΫαο. 

Πηα αλσηΩξσ πιαΫζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξεΫο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ νθεΫινπλ λα θαηαγξΨθνπλ ηα αλσηΩξσ ζηνηρεΫα κε ρξνλνινγηθΪ ζεηξΨ 

Ωηζη ψζηε λα εΫλαη δπλαηΪ ε θαηΨ πεξΫπησζε αλΨιπζε ηνπ ζπζηΪκαηνο θηλεηνπνΫεζεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο, 

κε ζηφρν ηελ βειηΫσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκΩλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πνιΫηεο θαη ζην αλζξσπνγελΩο θαη θπζηθφ πεξηβΨιινλ. 

Κε βΨζεη ηα αλσηΩξσ νη  Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ ζπγθεληξψλνπλ φια 

ηα απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα πνπ ζπλδΩνληαη κε ηνλ θΨθειν θαηαζηξνθΪο ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ 

θαηαζηξνθψλ Ϊ ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγΨιεο Ωληαζεο εμ αηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη λα ηα ππνβΨιινπλ 

ζηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε 

ζπιινγΪ φισλ ησλ απαξαΫηεησλ ζηνηρεΫσλ πνπ ζπλδΩνληαη κε ηνλ θΨθειν θαηαζηξνθΪο ζα γΫλεηαη κε ζρεηηθφ 

αΫηεκα ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεΫο 

4.3. ΘΙΗΚΑΘΥΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Πην παξφλ Ξαξφλ ΠρΩδην Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ πξνζδηνξΫδεηαη ε γεληθφηεξε θιηκΨθσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

Κεραληζκνχ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Λ.3013/2002, αξζ. 2, θαη θαζνξΫδνληαη ηα θξηηΪξηα 

θαη ηα ζπλνιηθΨ επΫπεδα θιηκΨθσζεο  

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα ΠρΩδηα Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ 

ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ θαζψο θαη ζηα επηρεηξεζηαθΨ ζρΩδηα ησλ 

ππνινΫπσλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ (ΞΠ, ΔΙΑΠ, Δλφπισλ ΓπλΨκεσλ, ΔΘΑΒ θιπ) πεξηγξΨθεηαη ε θιηκΨθσζε ηνπ 

θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα, ε νπνΫα εΫλαη δπλαηφλ λα ιακβΨλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθΩο θΨζεηο ηνπ ΠπζηΪκαηνο 

ΘηλεηνπνΫεζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

4.3.1. ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΘΙΗΚΑΘΥΠΖΠ 

Α) ΘξηηΪξην θιηκΨθσζεο γηα ηελ εηνηκόηεηα ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο 

ΠρεδΫνπ εΫλαη ην εκεξΪζην δειηΫν πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο πνπ εθδΫδεηαη απφ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαζεκεξηλΨ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο αληηππξηθΪο πεξηφδνπ ππφ κνξθΪ ζεκαηηθνχ ρΨξηε 

ζηνλ νπνΫν απεηθνλΫδνληαη ζπλνιηθΨ πΩληε (5) θαηεγνξΫεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο, φπσο απηΩο εθηηκψληαη ζηα 

δηΨθνξα γεσγξαθηθΨ δηακεξΫζκαηα ηεο ρψξαο καο.  

Νη θαηεγνξΫεο θηλδχλνπ, ρακειΪ, κΩζε, πςειΪ θαη πνιχ πςειΪ, βαζκνινγνχληαη αληΫζηνηρα κε αξηζκνχο 

απφ ην 1 Ωσο ην 4. Ζ θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 5, πνπ θαηΨ θαλφλα εκθαλΫδεηαη ζπΨληα ζην ρΨξηε, αληηζηνηρεΫ ζε 

θαηΨζηαζε Ππλαγεξκνχ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ Ωρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηΪξημε ηεο ΓηνΫθεζεο ζηε ιΪςε ησλ 

απνθΨζεσλ θαη ζε θακΫα πεξΫπησζε δελ πξνβιΩπεη ηε ζπκπεξηθνξΨ κηαο ππξθαγηΨο πνπ εμειΫζζεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ εληαΫα αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπΩδσλ θηλδχλνπ (εηδηθΨ ησλ θαηεγνξηψλ 

θηλδχλνπ 1,2,3), ρσξΫο αληΫζηνηρε δηαθνξνπνΫεζε ησλ κΩηξσλ θαη ησλ δξΨζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ, αμηνπνηεΫ κεξηθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 
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ΞπξθαγηΨο, σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιεΫνπ ζηε ιΪςε απνθΨζεσλ θαη ελδερνκΩλσο κπνξεΫ λα νδεγΪζεη ηνπο 

ΦνξεΫο ζε εζθαικΩλε εθηΫκεζε ηνπ επΫπεδνπ εηνηκφηεηαο.  

Νη δξΨζεηο πνπ δξνκνινγνύληαη ζε θΨζε επΫπεδν θιηκΨθσζεο εηνηκόηεηαο νξΫδνληαη κε πΨγηεο 

δηνηθεηηθΩο πξΨμεηο νη νπνΫεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κΩξνο ηνπ ΠρεδΫνπ ηνπ θΨζε ΦνξΩα. 

Β) ΘξηηΪξηα θιηκΨθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθΪο ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ 

εΫλαη: 

 Ζ αδπλακΫα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθΪο θαη ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επΫπεδν (αλεπΨξθεηα δηαηηζΩκελσλ πφξσλ). 

 Ζ εμΨπισζε ηεο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο πΩξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξΫσλ θΨζε δηνηθεηηθνχ επηπΩδνπ απφ 

ην θαηψηεξν πξνο ην αλψηεξν (Ωθηαζε θαηαζηξνθΪο). 

 Ρν κΩγεζνο ησλ απσιεηψλ Ϊ δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δσΪ, ζηελ πγεΫα θαη ζηελ πεξηνπζΫα ησλ 

πνιηηψλ, ζηα αγαζΨ, ζηηο παξαγσγηθΩο πεγΩο, ζην πεξηβΨιινλ θαη ζηηο ππνδνκΩο (Ωληαζε ηεο 

θαηαζηξνθΪο). 

4.3.2. ΔΞΗΞΔΓΑ ΘΙΗΚΑΘΥΠΖΠ 

Ρα επΫπεδα θιηκΨθσζεο θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα γηα ηελ εηνηκόηεηα βαζΫδνληαη ζηηο θαηεγνξΫεο 

θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο φπσο απηΩο αλαθΩξνληαη ζην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο ν νπνΫνο εθδΫδεηαη 

απφ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

Ρα επΫπεδα θιηκΨθσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη 

δηαρεΫξηζεο ζπλεπεηψλ νξΫδνληαη απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν σο αθνινχζσο: 

1. Ρνπηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηΨζβεζεο απφ ην 

ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ γΫλεηαη απφ ην ΓΪκαξρν. 

2. ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο 

θαηΨζβεζεο απφ ην ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθΪ γΫλεηαη απφ ηνλ 

ΞεξηθεξεηΨξρε Ϊ θαηφπηλ εληνιΪο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ν νπνΫνο ελεξγεΫ ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγΫεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο. 

3. Ξεξηθεξεηαθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηΨζβεζεο απφ 

ην ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθΪ γΫλεηαη απφ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε. 

4. ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο 

θαηΨζβεζεο απφ ην ΞΠ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθΪ γΫλεηαη απφ ην Γεληθφ 

ΓξακκαηΩα ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

5. Θεληξηθφ, φηαλ ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο πφξσλ γΫλεηαη απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο θαη ην ΘΠΝΞΞ Ϊ ζε πεξΫπησζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθΪο σο γεληθΪο απφ ηνλ 

πνπξγφ Γεκφζηαο ΡΨμεο & ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΞνιΫηε. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθΪο απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξΫεο φπσο απηΩο αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 3 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηνπ 

Λ.3013/2002, νξΫδεη ηα αληΫζηνηρα επΫπεδα θιηκΨθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε δηΨζεζε ηνπ απαξαΫηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κΩζσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ: 

1. ΡνπηθΪ θαηαζηξνθΪ κηθξΪο Ωληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνΫαο αξθεΫ ην δπλακηθφ θαη ηα κΩζα 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζε επΫπεδν ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γΫλεηαη απφ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε Ϊ θαηφπηλ εληνιΪο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ν νπνΫνο ελεξγεΫ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξΩρεη ν 

ΞεξηθεξεηΨξρεο 

2. ΡνπηθΪ θαηαζηξνθΪ κεγΨιεο Ωληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνΫαο απαηηεΫηαη ε δηΨζεζε 
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δπλακηθνχ θαη κΩζσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο θαη απφ Ψιινπο ΓΪκνπο, ΞεξηθΩξεηεο, ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνηθΪζεηο Ϊ θαη απφ ΘεληξηθΩο πεξεζΫεο θαη ΦνξεΫο, ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γΫλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ, 

ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 5 ηνπ Λ. 3013/2002. 

3. ΞεξηθεξεηαθΪ κηθξΪο Ωληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνΫαο αξθεΫ ην δπλακηθφ θαη ηα κΩζα 

πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη 

κΩζσλ γΫλεηαη κε επζχλε ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε. 

4. ΞεξηθεξεηαθΪ κεγΨιεο Ωληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνΫαο απαηηεΫηαη ε δηΨζεζε δπλακηθνχ θαη 

κΩζσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο θαη απφ Ψιιεο ΞεξηθΩξεηεο, Ϊ ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο Ϊ θαη απφ 

ΘεληξηθΩο πεξεζΫεο θαη ΦνξεΫο, ν ζπληνληζκφο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ 

γΫλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ.  

5. ΓεληθΪ θαηαζηξνθΪ, ε θαηαζηξνθΪ εθηεΫλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθΩξεηεο ηεο Σψξαο, ν 

ζπληνληζκφο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γΫλεηαη κε επζχλε ηνπ πνπξγνχ 

Γεκφζηαο ΡΨμεο & ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΞνιΫηε Ϊ ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη ηνπ 

ΘΠΝΞΞ. 

Γηα ηηο αλσηΩξσ πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγΨιεο Ωληαζεο ν Γεληθφο 

ΓξακκαηΩαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο δχλαηαη λα αλαιακβΨλεη, εληφο ηεο ρσξηθΪο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαη 

εθφζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθΪ, θαηφπηλ ζρεηηθΪο ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο.2 

Ζ κεηΨβαζε απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επΫπεδν γΫλεηαη θαηφπηλ αηηΪκαηνο ησλ 

απνθεληξσκΩλσλ θαηΨ πεξΫπησζε ΝξγΨλσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΞεξηθεξεηΨξρεο Ϊ Γεληθφο ΓξακκαηΩαο 

ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο) ζχκθσλα κε ηα αξ. 10-12 ηνπ Λ.3013/2002 πξνο ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο. 

ΔπΫζεο, ν Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο εθδΫδεη ηηο απνθΨζεηο γηα ηελ θΪξπμε θαηΨζηαζεο 

εηνηκφηεηαο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο θαη θαηΨζηαζεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγΨιεο θαη κηθξΪο Ωληαζεο. Πηελ πεξΫπησζε ηνπηθΪο θαηαζηξνθΪο 

κηθξΪο Ωληαζεο ε Ωθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θΪξπμε θαηΨζηαζεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο 

δχλαηαη λα ιακβΨλεηαη απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο Ϊ ηνλ νηθεΫν ΞεξηθεξεηΨξρε, κεηΨ 

απφ ζρεηηθΪ εηζΪγεζε πξνο ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

     Ρν ζεζκηθό πιαΫζην θαη νη θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηελ θΪξπμε πεξηνρώλ ζε θαηΨζηαζε 

Ωθηαθηεο αλΨγθεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πξνζδηνξΫδνληαη ζην 2300/29-03-2016 Ωγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο Πρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθώλ ηεο ΓΓΞΞ (ΑΓΑ: ΥΚΠΘ465ΦΘΔ-7ΒΜ). 

Ζ Ωθδνζε απνθΨζεσλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 

θΪξπμε κηαο πεξηνρΪο ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο ζπλδΩεηαη απνθιεηζηηθΨ κε ην ζπληνληζκό 

ηνπ δπλακηθνύ θαη ησλ κΩζσλ ησλ ΦνξΩσλ πνπ επηρεηξνύλ γηα ηελ Ψκεζε αληηκεηώπηζΪ ηνπο, 

θαζώο θαη κε ην κΩγεζνο ηεο θηλεηνπνΫεζεο ηνπ δπλακηθνύ θαη ησλ κΩζσλ πνπ εΫλαη πιΩνλ ηνπ 

δηαηηζΩκελνπ ππό θαλνληθΩο ζπλζΪθεο. 

4.4. ΟΝΙΝΗ & ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 

ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ 

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθνκΩλσλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ησλ ΦνξΩσλ αλΨ 

επΫπεδν δηνΫθεζεο (Πηξαηεγηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ, Ραθηηθφ) ζε φιεο ηηο θΨζεηο ηνπ ΠπζηΪκαηνο ΘηλεηνπνΫεζεο 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ζπλΪζεο εηνηκφηεηα, απμεκΩλε εηνηκφηεηα, Ψκεζε θηλεηνπνΫεζε-επΩκβαζε, 

απνθαηΨζηαζε-αξσγΪ) πεξηγξΨθνληαη αλαιπηηθΨ ζηελ παξ. 4.2 ηνπ παξφληνο ΚΩξνπο θαη παξαηΫζεληαη ζηα 

ΞαξΨξηεκα Γ΄. 

 

                                                      
2 θαη’ εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Λ.2503/1997 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ψξζ. 10 θαη 11 ηνπ Λ.3013/2002 θαη ην Ψξζ. 283 ηνπ 

Λ3852/2010. 
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4.5. ΠΛΔΟΓΔΗΑ – ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΑΙΙΝΠ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΝΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΦΝΟΔΗΠ, 

ΗΓΗΥΡΗΘΝΠ ΦΝΟΔΗΠ & ΗΓΗΥΡΔΠ 

Γηα ην Ωξγν ηεο θαηαζηνιΪο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο, ηα ζΩκαηα ζπλεξγαζΫαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο κε ηνπο ΦνξεΫο πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ζην 

Ωξγν ηεο θαηΨζβεζεο ξπζκΫδνληαη απφ ηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΔΘ 713 η. Β΄) 

ζνλ αθνξΨ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ θαηΨ ηε ΦΨζε ηεο Αληηκεηψπηζεο θαη ΒξαρεΫαο ΑπνθαηΨζηαζεο ε ζπλΩξγεηα – ζπλεξγαζΫα ησλ 

ΦνξΩσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ πεξηγξΨθεηαη ζηηο ΞξνζζΪθεο Γ΄ θαη ΠΡ΄ ηνπ 

παξφληνο. 

4.6. ΟΝΙΝΗ & ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ  

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρΪ ησλ εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηελ επηηΪξεζε ησλ δαζψλ γηα επηζΪκαλζε ππξθαγηψλ πξνζδηνξΫδνληαη ζε ζπλεδξηΨζεηο ησλ 

Ππληνληζηηθψλ ΝξγΨλσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ. 

ΔπΫζεο, νη εζεινληηθΩο νξγαλψζεηο πνπ εΫλαη εληαγκΩλεο ζην κεηξψν ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ζε πεξηπηψζεηο εθηΨθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κπνξνχλ λα 

αλαιακβΨλνπλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ.  

ΡνλΫδεηαη φηη νη ρψξνη δξΨζεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ εΫλαη εληαγκΩλεο ζην κεηξψν ηεο ΓεληθΪο 

ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαζνξΫδνληαη ζηελ απφθαζε ΩληαμΪο ηνπο θαη φηη γηα λα εΫλαη νπζηαζηηθΪ ε 

πξνζθνξΨ ηνπο, πξΩπεη νη δξΨζεηο πνπ αλαιακβΨλνπλ λα απνηεινχλ κΩξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ 

θαζνξΫδνληαη κΩζα απφ ηα ΠπληνληζηηθΨ ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ 

Ϊ ηα ΠπληνληζηηθΨ ΡνπηθΨ ξγαλα (ΠΡΝ) ησλ ΓΪκσλ. 

Ν ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκΨδσλ πνπ αλαιακβΨλνπλ δξΨζεηο, φπσο απηΩο Ωρνπλ πξνζδηνξηζηεΫ ζε 

ζπλεδξηΨζεηο ηνπ ΠΝΞΞ, γΫλεηαη απφ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, Ϊ απφ ην ΡκΪκα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, εθφζνλ Ωρεη εμνπζηνδνηεζεΫ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Πε φηη αθνξΨ ζΩκαηα αζθαιηζηηθΪο θΨιπςεο θαη αζηηθΪο επζχλεο ησλ Δζεινληηθψλ Νξγαλψζεσλ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο , αλαθνξηθΨ κε ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζξνπ 118 (14Η) ηνπ Λ. 4249/2014 (ΦΔΘ 73 Α΄), 

ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΘξΨηνπο (Λ.Π.Θ.) γλσκνδφηεζε φηη: Ζ δηΨηαμε ηνπ Ψξζξνπ 118 (14Η) ηνπ Λ. 

4249/2014 (ΦΔΘ 73 Α΄) Ωρεη Ψκεζε λνκηθΪ ηζρχ γηα ηνπο Ϊδε εληαγκΩλνπο εζεινληΩο, σο πξνο ηελ 

αζθαιηζηηθΪ θΨιπςε θαη ηελ αζηηθΪ επζχλε απηψλ. 

4.7. ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖ Ζ ΔΞΑΘΝΙΝΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΑΙΙΥΛ 

ΠΣΔΓΗΥΛ. 

Ζ εθδΪισζε κηαο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο δχλαηαη λα πξνθαιΩζεη επαγφκελεο θαηαζηξνθΩο (θπξΫσο 

ηερλνινγηθΩο), φπσο ππξθαγηΩο ζε βηνκεραληθΩο κνλΨδεο, δηαξξνΪ επηθΫλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.  

Ζ δηαρεΫξηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο 

θαη ν Ωιεγρνο θαη θαηαζηνιΪ ηνπο, δχλαηαη λα επηηειεΫηαη ηαπηφρξνλα κε ην Ωξγν ηεο θαηαζηνιΪο ηεο ΓαζηθΪο 

ΞπξθαγηΨο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Δθφζνλ νη επαγφκελεο ηεο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο θαηαζηξνθΩο εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη θαη 

αληηκεησπΫδνληαη θαηΨ πεξΫπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζρΩδηα αληηκεηψπηζΪο ηνπο (εγθεθξηκΩλν 

Γεληθφ ΠρΩδην Αληηκεηψπηζεο Ρερλνινγηθψλ ΑηπρεκΨησλ ΚεγΨιεο Έθηαζεο - ΠΑΡΑΚΔ, θιπ) φηαλ απηφ 

απαηηεζεΫ, παξΨιιεια κε ηα ζρΩδηα αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. Ζ 

παξΨιιειε ελεξγνπνΫεζε ζρεδΫσλ αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δξνκνιφγεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο 

πξνζηαζΫαο, δεδνκΩλσλ ησλ δηαζΩζηκσλ πφξσλ, απαηηεΫ ηελ Ψκεζε αμηνιφγεζε ησλ ζπκβΨλησλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο εκπιεθνκΩλνπο ΦνξεΫο θαη ηελ θαηΨ πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζΪ ηνπο.  

Ζ αξρηθΪ εηδνπνΫεζε, ε εληνιΪ γηα ελεξγνπνΫεζε ησλ ζρεδΫσλ, νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ 
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εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ, θαζψο θαη ν Ωιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξΪζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ εθδΪισζεο ησλ αλσηΩξσ επαγφκελσλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαηαζηξνθψλ, 

νξΫδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαΫζην θαη αλαθΩξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηα αληΫζηνηρα ζρΩδηα θαη 

κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ θαηΨ πεξΫπησζε εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ.  

ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο ζην Ωξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επαγφκελσλ θπζηθψλ Ϊ ηερλνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ απφ Ψιιεο ππεξεζΫεο θαη ΦνξεΫο (ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, ΞεξηθΩξεηεο, ΓΪκνη, ΔΙΑΠ, ΙΠ-

ΔΙΑΘΡ θιπ), πξΩπεη λα ζπλαμηνινγνχληαη, βΨζεη ησλ επηπηψζεσλ ησλ επαγνκΩλσλ θαηαζηξνθψλ, ηεο 

επηθξαηνχζαο θαηΨζηαζεο θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηΪησλ ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 

Νη επηθνηλσλΫεο κεηαμχ ησλ ΦνξΩσλ γηα δξΨζεηο ππνζηΪξημεο ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ ζηελ θαηαζηνιΪ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

γΫλνληαη θαηΨ θαλφλα κε ηε ρξΪζε ησλ δηθηχσλ ζηαζεξΪο θαη θηλεηΪο ηειεθσλΫαο ζε φια ηα ζηΨδηα 

επηρεηξΪζεσλ.  

Γηα ηηο ελδνεπηθνηλσλΫεο ηνπο νη εκπιεθφκελνη ΦνξεΫο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δΫθηπα αζχξκαησλ 

επηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπο.  

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηΨδνληαη δπζρΩξεηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλΫεο (ζηαζεξΪ θαη θηλεηΪ ηειεθσλΫα) 

ιφγσ ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη κΩρξη ηελ απνθαηΨζηαζΪ ηνπο, νη θαηΨ ηφπνπο ΑζηπλνκηθΩο πεξεζΫεο Ϊ 

ΞπξνζβεζηηθΩο πεξεζΫεο, δχλαληαη λα ππνζηεξΫμνπλ ην Ωξγν ησλ Γεληθψλ ΓξακκαηΩσλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ 

ΓηνηθΪζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηαξρψλ, ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ ΓεκΨξρσλ, πνπ αθνξΨ ηηο κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλΫεο, κε ηε δηΨζεζε πξνζσπηθνχ Ϊ κΩζσλ σο ζπλδΩζκσλ κε δπλαηφηεηα ξαδηνεπηθνηλσλΫαο, φηαλ απηφ 

απαηηεΫηαη θαη εΫλαη εθηθηφ. 

Ζ αληαιιαγΪ πιεξνθνξηψλ, ε απνζηνιΪ αηηεκΨησλ, θιπ. πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κΩζσ ηειεθσληθψλ 

επηθνηλσληψλ, δχλαηαη λα αθνινπζεΫηαη κε ηελ απνζηνιΪ ηειενκνηνηππΫαο (FAX) φηαλ απηφ απαηηεΫηαη θαη εΫλαη 

εθηθηφ. 

Ζ αλαγγειΫα ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ απνηειεΫ επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ην 

νπνΫν θαη εμαζθαιΫδεη ζε 24σξε βΨζε επηθνηλσλΫα κε ηνπο ΦνξεΫο πνπ εκπιΩθνληαη ππνζηεξηθηηθΨ ζην Ωξγν 

ηεο θαηΨζβεζεο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ (ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ.4, αξζ.3, παξ.2). 

Νη επηθνηλσλΫεο κε ΓηεζλεΫο Νξγαληζκνχο παξνπζηΨδνληαη αλαιπηηθΨ ζην ΚΩξνο ΗΗΗ θεθ. 5: ΓηεζλεΫο & 

ΞεξηθεξεηαθνΫ ΝξγαληζκνΫ, ΓηκεξεΫο ζπκθσλΫεο θαη λνκνζεζΫα ηεο Δ.Δ. 

1.1. ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ, ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΘΑΗ ΈΓΘΑΗΟΖ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 

1.1.Α. ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΘΗΛΓΛΝ ΘΑΗ ΈΓΘΑΗΟΖ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε θηλδχλνπ ππξθαγηΨο ζε εκεξΪζηα βΨζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

αληηππξηθΪο πεξηφδνπ ζπλδΩνληαη κε ηελ Ωθδνζε απφ ηε ΓΓΞΞ ηνπ ΖκεξΪζηνπ ΓειηΫνπ Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

ΞπξθαγηΨο ππφ κνξθΪ ζεκαηηθνχ ρΨξηε, ην νπνΫν αλαθΩξεηαη θαη σο «ΣΨξηεο Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

ΞπξθαγηΨο», ππφδεηγκα ηνπ νπνΫνπ αθνινπζεΫ: 
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ΓηαδηθαζΫεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ωθδνζε ηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο ξπζκΫδνληαη κε Ωγγξαθν 

ηεο Γ/λζεο Πρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

κε ζΩκα «Έθδνζε εκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο απφ ηελ ΓΓΞΞ.», ην νπνΫν απνζηΩιιεηαη 

πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο ζε εηΪζηα βΨζε. Πην αλσηΩξσ Ωγγξαθν πξνζδηνξΫδεηαη κεηαμχ ησλ 

Ψιισλ θαη ν ρξφλνο Ωλαξμεο θαη ιΪμεο ηεο Ωθδνζεο θαη ηεο απνζηνιΪο ηνπ. 

Κε ηελ Ωθδνζε ηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο ζε εκεξΪζηα βΨζε, ε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο Ωρεη θχξην ζηφρν λα ελεκεξψλεη, ηνπο θνξεΫο πνπ εκπιΩθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ, γηα ηηο πεξηνρΩο πνπ ην επφκελν 24σξν εΫλαη κεγΨιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδΪισζεο θαη 

εμΨπισζεο ππξθαγηψλ, σο απνηΩιεζκα ηεο επΫδξαζεο θπζηθψλ αηηΫσλ πνπ δεκηνπξγνχλ επλντθφ πεξηβΨιινλ 

γηα ηελ εκθΨληζΪ ηνπο ζπλδπαδφκελα κε αλζξσπνγελεΫο αηηΫεο. O ΣΨξηεο Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο δελ 

πξΩπεη λα ζπγρΩεηαη κε ηε ραξηνγξΨθεζε ηνπ θηλδχλνπ, φπσο απηΪ πξνζδηνξΫδεηαη ζην ΚΩξνο ΗΗ παξ. 3.1 ηνπ 

παξφληνο.  

Πηνλ ΖκεξΪζην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο, εκθαλΫδνληαη ηα δηνηθεηηθΨ φξηα ησλ ΓαζαξρεΫσλ 
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ηεο ρψξαο, ηα νπνΫα θαη ζεσξνχληαη σο ην ειΨρηζην γεσγξαθηθφ δηακΩξηζκα ζην νπνΫν εθηηκΨηαη ν θΫλδπλνο. 

Πηνλ αλσηΩξσ ρΨξηε, δηαθξΫλνληαη ηΩζζεξηο θαλνληθΩο θαηεγνξΫεο θηλδχλνπ, ρακειΪ, κΩζε, πςειΪ θαη πνιχ 

πςειΪ, βαζκνινγνχκελεο αληΫζηνηρα κε αξηζκνχο απφ ην 1 Ωσο ην 4. Ζ θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 5, θαηΨ θαλφλα, 

εκθαλΫδεηαη ζπΨληα ζην ρΨξηε. Ζ θαηεγνξΫα απηΪ αληηζηνηρεΫ κε θαηΨζηαζε Ππλαγεξκνχ. 

Ξην αλαιπηηθΨ, νη θαηεγνξΫεο θηλδχλνπ ηνπ ΖκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο 

πεξηγξΨθνληαη παξαθΨησ: 

ΘαηεγνξΫα Θηλδύλνπ 1 (ΣακειΪ): Ν θΫλδπλνο εΫλαη ρακειφο. Ζ πηζαλφηεηα γηα εθδΪισζε ππξθαγηΨο δελ 

εΫλαη ηδηαΫηεξα πςειΪ. ΔΨλ εθδεισζεΫ ππξθαγηΨ, νη ζπλζΪθεο (θαηΨζηαζε θαχζηκεο χιεο, κεηεσξνινγηθΩο 

ζπλζΪθεο) δελ ζα επλνΪζνπλ ηε γξΪγνξε εμΩιημΪ ηεο. 

ΘαηεγνξΫα Θηλδύλνπ 2 (ΚΩζε): Ν θΫλδπλνο εΫλαη ζπλΪζεο γηα ηε ζεξηλΪ πεξΫνδν. ΞπξθαγηΩο πνπ ελδΩρεηαη 

λα εθδεισζνχλ, αλακΩλεηαη λα εΫλαη κΩζεο δπζθνιΫαο ζηελ αληηκεηψπηζΪ ηνπο. 

ΘαηεγνξΫα Θηλδύλνπ 3 (ςειΪ): Ν θΫλδπλνο εΫλαη πςειφο. ΔΫλαη πηζαλφ λα εθδεισζεΫ απμεκΩλνο αξηζκφο 

ππξθαγηψλ, αξθεηΩο απφ ηηο νπνΫεο ζα εΫλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ φηαλ νη ηνπηθΩο ζπλζΪθεο εΫλαη 

επλντθΩο (κνξθνινγΫα εδΨθνπο, ηνπηθνΫ Ψλεκνη, θιπ). 

ΘαηεγνξΫα Θηλδύλνπ 4 (Ξνιύ ςειΪ): Ν θΫλδπλνο εΫλαη ηδηαΫηεξα πςειφο. Ν αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ πνπ 

αλακΩλεηαη λα εθδεισζνχλ, πηζαλφλ λα εΫλαη κεγΨινο αιιΨ, ην θπξηφηεξν, θΨζε ππξθαγηΨ κπνξεΫ λα ιΨβεη 

κεγΨιεο δηαζηΨζεηο εθφζνλ μεθχγεη απφ ηελ αξρηθΪ πξνζβνιΪ.  

ΘαηεγνξΫα Θηλδύλνπ 5 (ΘαηΨζηαζε ΠΛΑΓΔΟΚΝ): Ν θΫλδπλνο εΫλαη αθξαΫνο. Ν αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ 

πνπ αλακΩλεηαη λα εθδεισζνχλ, πηζαλφλ λα εΫλαη πνιχ κεγΨινο. ιεο νη ππξθαγηΩο πνπ ελδΩρεηαη λα 

εθδεισζνχλ, κπνξεΫ λα ιΨβνπλ γξΪγνξα κεγΨιεο δηαζηΨζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ αθξαΫα ζπκπεξηθνξΨ ακΩζσο 

κεηΨ ηελ εθδΪισζΪ ηνπο. Ζ δπζθνιΫα ειΩγρνπ αλακΩλεηαη λα εΫλαη πνιχ κεγΨιε κΩρξη λα κεηαβιεζνχλ νη 

ζπλζΪθεο θΨησ απφ ηηο νπνΫεο αλαπηχζζνληαη νη ππξθαγηΩο. 

Ρα επΫπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκΩλεο ελΩξγεηεο ηνπ θΨζε επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζε θΨζε 

επΫπεδν θαη ε ιΪςε πξφζζεησλ κΩηξσλ ζε ζπλΨξηεζε κε ην πξνβιεπφκελν επΫπεδν θηλδχλνπ θαζνξΫδεηαη απφ 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 

Ζ ζχληαμε ηνπ ΖκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο γΫλεηαη απφ νκΨδα εξγαζΫαο πνπ 

ζπγθξνηεΫηαη κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεκφζηαο ΡΨμεο θαη ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΞνιΫηε.  

Ζ αλσηΩξσ νκΨδα ζχληαμεο ηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο απαξηΫδεηαη απφ επηζηΪκνλεο κε 

εηδηθΩο γλψζεηο (Γαζνιφγνπο, Κεηεσξνιφγνπο) ηεο Γ/λζεο Πρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ 

ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ, θαζψο θαη κεηεσξνιφγνπο ηεο ΔζληθΪο ΚεηεσξνινγηθΪο πεξεζΫαο. 

Ζ νκΨδα ζχληαμεο παξαδΫδεη ηνλ ΖκεξΪζην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο ζην  ΘΩληξν 

ΔπηρεηξΪζεσλ ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ) 

πξνθεηκΩλνπ λα απνζηαιεΫ ζηα ΘΩληξα ΔπηρεηξΪζεσλ ησλ αξκνδΫσλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ θαζψο θαη ζηα 

γξαθεΫα ησλ αξκνδΫσλ πνπξγψλ γηα ελεκΩξσζε.  

ΔπΫζεο, ην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΔΞΞ) απνζηΩιιεη ηνλ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο 

Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο ζηηο Γηεπζχλζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ θαη ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ. 

Γηα ηηο πεξηνρΩο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκΨηαη απφ πνιχ πςειΪ (θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 4) Ωσο 

εμαηξεηηθΨ πςειΪ (θαηΨζηαζε ζπλαγεξκνχ, θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 5), εθδΫδεηαη επηπιΩνλ, απφ ην ΘΩληξν 

ΔπηρεηξΪζεσλ ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΔΞΞ) ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηδηαΫηεξν 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζΪκα πξνθεηκΩλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηΨζηαζε εηνηκφηεηαο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο νη θνξεΫο ζε 

εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζξ. 2 παξ.4β ηνπ Λ. 3013/2002. Ρα επΫπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκΩλεο ελΩξγεηεο ηνπ 

θΨζε επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζε θΨζε επΫπεδν θαη ε ιΪςε πξφζζεησλ κΩηξσλ ζε ζπλΨξηεζε κε ην 

πξνβιεπφκελν επΫπεδν θηλδχλνπ θαζνξΫδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ.  
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ΞεξαηηΩξσ πξνψζεζε ηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο θαζψο θαη ηνπ ηδηαΫηεξνπ 

πξνεηδνπνηεηηθνχ ζΪκαηνο πξνο ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΓΪκσλ, γΫλεηαη κε επζχλε ησλ 

Γ/λζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ  κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζε ηνπο κε ηηο 

Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ζηα πιαΫζηα ζπλεξγαζΫαο ηνπο γηα ηελ Ψκεζε αλακεηΨδνζΪ 

ηνπο πξνο ηνπο ΓΪκνπο.  

ΛνεΫηαη φηη νη Γηεπζχλζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ελεκεξψλνπλ αξκνδΫσο ηνλ 

ΞεξηθεξεηΨξρε θαη απνζηΩιινπλ ην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο  θαη ην ηδηαΫηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζΪκα ζηα ηκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ζηνπο αξκφδηνπο 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο. 

Πην ΓηΨγξακκα ΟνΪο ΓΟ0: Έγθαηξε ΞξνεηδνπνΫεζε (ΞαξΨξηεκα Γ΄) απεηθνλΫδνληαη νη θνξεΫο ζηνπο 

νπνΫνπο ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ απνζηΩιιεη ηνλ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο θαη ην ηδηαΫηεξν 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζΪκα. 

Ζ ελεκΩξσζε γηα ην ηδηαΫηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζΪκα θαη ελεξγνπνΫεζε ησλ Δζεινληηθψλ Νξγαλψζεσλ πνπ 

ζπκκεηΩρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηΩο ζηε ιΪςε πξνζζΩησλ κΩηξσλ επηηΪξεζεο γηα ηελ Ψκεζε αλαγγειΫα ηπρφλ 

ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απνθΨζεηο ησλ Ππληνληζηηθψλ ΝξγΨλσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, γΫλεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ Ϊ απφ ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο  ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, εθφζνλ Ωρνπλ εμνπζηνδνηεζεΫ πξνο ηνχην. 

Δηδηθφηεξα γηα ην κΩηξν απηφ πξΩπεη λα ιακβΨλεηαη ππφςε φηη επηθΫλδπλεο ψξεο ζεσξνχληαη νη 

κεζεκεξηαλΩο θαη απνγεπκαηηλΩο, φπνπ επηθξαηνχλ εμαηξεηηθΨ επλντθΩο ζπλζΪθεο γηα ηελ εθδΪισζε θαη 

αλΨπηπμε ππξθαγηψλ. 

Ζ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ, κΩζσ δειηΫσλ ηχπνπ, γηα ζΩκαηα πνπ ζπλδΩνληαη κε ηελ Ωθδνζε ηνπ ΖκεξΪζηνπ 

ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο θαη ηελ θαηΨηαμε κηαο πεξηνρΪο ηεο ρψξαο ζε θαηεγνξΫα πνιχ πςεινχ 

θηλδχλνπ, απνηειεΫ επζχλε ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρΩο πνπ ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκΨηαη απφ πνιχ πςειΪ (θαηεγνξΫα κε 

αξηζκφ 4) Ωσο εμαηξεηηθΨ πςειΪ, (θαηΨζηαζε ζπλαγεξκνχ, θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 5), ε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζα εθδΫδεη θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο, πξνεηδνπνηεηηθΩο αλαθνηλψζεηο κε θαηΨιιειεο νδεγΫεο, 

γηα ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ πνπ βξΫζθεηαη ζε απηΩο ηηο πεξηνρΩο, κε ζηφρν ηελ απνθπγΪ ελεξγεηψλ πνπ κπνξεΫ 

λα πξνθαιΩζνπλ ππξθαγηΨ απφ ακΩιεηα. 

Γηα ιφγνπο ηαρχηεξεο ελεκΩξσζεο, ν ρΨξηεο πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο, ζα εΫλαη δηαζΩζηκνο ζε 

ειΨρηζην ρξφλν απφ ηελ ΩθδνζΪ ηνπ,  κε επζχλε ηεο νκΨδαο ζχληαμεο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓεληθΪο 

ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (www.civilprotection.gr Ϊ www.gscp.gr), απφ φπνπ ζα κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη Ψκεζα φινη νη εκπιεθφκελνη θνξεΫο, νη Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ 

ΓηνηθΪζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ηα ηκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, ηα 

ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΓΪκσλ, νη εζεινληηθΩο νξγαλψζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, νη πνιΫηεο, θνθ. 

Ζ θαηΨηαμε κηαο πεξηνρΪο ζε θαηεγνξΫα πνιχ πςειΪ (θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 4) Ωσο εμαηξεηηθΨ πςειΪ, 

(θαηΨζηαζε ζπλαγεξκνχ, θαηεγνξΫα κε αξηζκφ 5), κηα δεδνκΩλε ρξνληθΪ ζηηγκΪ, δελ ζεκαΫλεη φηη ζα Ωρνπκε 

θαη’ αλΨγθε εθδΪισζε ππξθαγηΨο ζηελ πεξηνρΪ απηΪ. ΔηδηθΨ φηαλ γΫλεηαη ζπζηεκαηηθΪ ελεκΩξσζε ησλ 

πνιηηψλ κΩζσ δειηΫσλ ηχπνπ, κπνξεΫ λα απνηξαπνχλ ελΩξγεηεο πνπ ελδΩρεηαη λα πξνθαιΩζνπλ ππξθαγηΨ απφ 

ακΩιεηα. Απηφ απνηειεΫ θαη Ωλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο απηΪο ηεο θαηΨηαμεο. Ζ θαηΨηαμε επΫζεο κηαο πεξηνρΪο ζε 

θαηεγνξΫα ρακεινχ θηλδχλνπ δελ απνθιεΫεη ηελ πηζαλφηεηα γηα εθδΪισζε ππξθαγηΨο.  

ΞαξΨ ηελ πηζαλφηεηα αζηνρηψλ, ν ΖκεξΪζηνο ΣΨξηεο Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο, θαη ηα 

πξνεηδνπνηεηηθΨ ζΪκαηα θαηΨζηαζεο πνιχ πςεινχ Ϊ εμαηξεηηθΨ πςεινχ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα βνεζΪζνπλ 

ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ, φπσο εμΨιινπ γΫλεηαη δηεζλψο.  

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ Ωρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ππνζηΪξημε ηεο ΓηνΫθεζεο ζηε ιΪςε ησλ 
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απνθΨζεσλ θαη ηελ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ απνηξνπΪ πξφθιεζεο ππξθαγηψλ απφ ακΩιεηα θαη ζε θακΫα 

πεξΫπησζε δελ πξνβιΩπεη ηε ζπκπεξηθνξΨ κηαο ππξθαγηΨο πνπ εμειΫζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Γηα ηελ πιΪξε αμηνπνΫεζε ηνπ εκεξΪζηνπ ρΨξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο, νη δηαθνξεηηθΩο 

θαηεγνξΫεο θηλδχλνπ απαηηνχλ θαη αληΫζηνηρε θιηκΨθσζε εηνηκφηεηαο θαη ιΪςε κΩηξσλ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθνκΩλνπο θνξεΫο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ. Ζ εληαΫα 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπΩδσλ θηλδχλνπ (εηδηθΨ ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ 1,2,3), ρσξΫο αληΫζηνηρε 

δηαθνξνπνΫεζε ησλ κΩηξσλ θαη ησλ δξΨζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ, αμηνπνηεΫ κεξηθψο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εκεξΪζηνπ ρΨξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο, σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιεΫνπ ζηε 

ιΪςε απνθΨζεσλ θαη ελδερνκΩλσο λα νδεγΪζεη ηνπο θνξεΫο ζε εζθαικΩλε εθηΫκεζε ηνπ  επΫπεδνπ 

εηνηκφηεηαο. 

 

1.1.Β. ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ 

ΘΩκαηα πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ επηηΪξεζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηΨζεσλ θαηΨ ηελ αληηππξηθΪ πεξΫνδν 

απνηεινχλ θχξηα δξΨζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ην νπνΫν αλαπηχζζεη κεραληζκφ γηα ηελ 

εμαζθΨιηζε ηεο Ωγθαηξεο επηζΪκαλζεο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ (ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ.4), ν 

νπνΫνο πεξηγξΨθεηαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θαη πεξηιακβΨλνπλ ππξνθπιΨθηα, πεξηπφινπο θαη 

ελαΩξηα επηηΪξεζε.  

ινη νη ινηπνΫ ΦνξεΫο δχλαηαη λα ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ην Ωξγν ηεο επηηΪξεζεο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

ζπκθσλΫα κε ην ΞΠ. Νη ππνζηεξηθηηθΩο δξΨζεηο ησλ εκπιεθνκΩλσλ ΦνξΩσλ θαζνξΫδνληαη πξηλ ηελ Ωλαξμε ηεο 

αληηππξηθΪο πεξηφδνπ ζηηο ζπλεδξηΨζεηο ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ. 

Ν ηξφπνο εκπινθΪο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ πνπ ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ζηελ επηηΪξεζε, 

φπσο θαη ε πεξηγξαθΪ ησλ αληΫζηνηρσλ κΩζσλ θαη δπλΨκεσλ απνηεινχλ κΩξνο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠρεδΫσλ Ϊ 

ΠρεδΫσλ ΔπΩκβαζεο ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο φπσο θαη ησλ Δηδηθψλ ΠρεδΫσλ 

Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ. 

Δηδηθφηεξα ζπζηΪκαηα επηηΪξεζεο θαη εληνπηζκνχ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηα νπνΫα Ωρνπλ εγθαηαζηαζεΫ θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ησλ ΓΪκσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ ηνπ ΘξΨηνπο, ζα 

πξΩπεη λα αλαθΩξνληαη ζηα αληΫζηνηρα ΞαξαηΪκαηα Η΄ ησλ ΓΪκσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ ηνπ ΘξΨηνπο. Νη δηαδηθαζΫεο ελεκΩξσζεο ησλ θαηΨ ηφπνπο αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΞΠ ζα πξΩπεη λα πεξηγξΨθνληαη ζηα αληΫζηνηρα κλεκφληα ελεξγεηψλ. 

ΛνεΫηαη φηη νπνηνζδΪπνηε θνξΩαο ζε θεληξηθφ Ϊ απνθεληξσκΩλν επΫπεδν ζπιιΩμεη πξσηνγελεΫο 

πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηελ εθδΪισζε ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο, νθεΫιεη λα ελεκεξψλεη Ψκεζα ηα αληΫζηνηρνπ 

δηνηθεηηθνχ επηπΩδνπ φξγαλα ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη ηα αξκφδηα ΑπνθεληξσκΩλα ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

(ΓΪκαξρν, ΞεξηθεξεηΨξρε/αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο). 

1.2. ΑΟΣΗΘΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 

Ν αξκφδηνο ΦνξΩαο γηα ηελ Ωθδνζε αξρηθΪο εηδνπνΫεζεο – αλαγγειΫαο ζρεηηθΨ κε ηελ Ωλαξμε ΓαζηθΪο 

ΞπξθαγηΨο νξΫδεηαη εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ πιαηζΫνπ ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα. ΝπνηαδΪπνηε επηπιΩνλ πιεξνθνξΫα 

πνπ πξνΩξρεηαη απφ κε ζεζκνζεηεκΩλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ΦνξεΫο απνηειεΫ ρξΪζηκε πξφζζεηε πιεξνθνξΫα 

γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δηαθφξσλ επηπΩδσλ. 

Δθφζνλ εμαθξηβσζεΫ ε πιεξνθνξΫα γηα Ωλαξμε ΞπξθαγηΨο απφ ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα απηΪ 

πξνβαΫλεη ζηηο αθφινπζεο ελΩξγεηεο γηα ηελ αξρηθΪ εηδνπνΫεζε – αλαγγειΫα ησλ εκπιεθνκΩλσλ ππεξεζηψλ: 

 Δλεκεξψλεη ην 199/ΠΞΔΘ. 

 ΔηδνπνηεΫ ηε ΓηνΫθεζε ηεο Ξ Λνκνχ 

 Ρε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο 
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 Ρν ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ νηθεΫνπ ΓΪκνπ 

Ρν 199/ΠΞΔΘ επηθνηλσλεΫ ηειεθσληθΨ θαη ελεκεξψλεη ηηο εμΪο πεξεζΫεο/ΦνξεΫο: 

 ΠΔΘΞΠ 

 Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

 ΡνπηθΪ Αξκφδηα ΑζηπλνκηθΪ ΑξρΪ  

 ΡνπηθΪ Αξκφδηα ΓαζηθΪ πεξεζΫα 

 Ρνπηθφ ΞαξΨξηεκα ηνπ ΔΘΑΒ 

 Ινηπνχο ΦνξεΫο πνπ δχλαηαη λα ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ην Ωξγν ηεο θαηΨζβεζεο ηνπ Ξ.Π 

.(ΑΓΚΖΔ, ΓΔΓΓΖΔ, θιπ) 

Πηε ζπλΩρεηα ν θΨζε παξαιΪπηεο ηεο αξρηθΪο εηδνπνΫεζεο αλαιακβΨλεη λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο 

επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελεο νξγαληθΩο κνλΨδεο ηνπ ΦνξΩα ηνπ.  

ΛνεΫηαη φηη, ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ην αξκφδην θαη΄εληνιΪ ηεο ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ 

πεξεζΫα, πξνβαΫλεη, εθ φζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ζηελ ελεκΩξσζε ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο 

εγθαηαζηΨζεσλ (θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεΫα, μελνδνρεΫα, θιπ) πιεζΫνλ ηνπ ζπκβΨληνο, γηα ηελ εηνηκόηεηα 

ιΪςεο κΩηξσλ πξνζηαζΫαο ησλ αηφκσλ πνπ βξΫζθνληαη ζε απηΨ. 

1.3. ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ  

Ζ θηλεηνπνΫεζε ηνπ ΠπζηΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ζηα πιαΫζηα ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ, αλαθΩξεηαη 

ζηε θΨζε ηεο απμεκΩλεο εηνηκφηεηαο θαη ζηε θΨζε ηεο αληηκεηψπηζεο (Ψκεζε θηλεηνπνΫεζε – επΩκβαζε). 

Πηε θΨζε ηεο απμεκΩλεο εηνηκόηεηαο ε θηλεηνπνΫεζε δπλακηθνχ θαη κΩζσλ ησλ ππεξεζηψλ/ ηδησηηθψλ 

ΦνξΩσλ/ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ γΫλεηαη κε βΨζε ην ΖκεξΪζην ΓειηΫν Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο θαη 

κε ηελ εθαξκνγΪ απφ ηελ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκΩλε νξγαληθΪ κνλΨδα θΨζε εκπιεθφκελνπ ΦνξΩα ζρεηηθψλ 

απνθΨζεσλ ησλ αξκνδΫσλ ΝξγΨλσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, 

Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ΞεξηθεξεηΨξρεο/αξκφδηνο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο, ΓΪκαξρνο).  

Πηε θΨζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκΩλνπ ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ε θηλεηνπνΫεζε 

ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γΫλεηαη  

i) εΫηε γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ησλ 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηελ θχξηα επζχλε ηνπ νπνΫνπ Ωρεη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, 

ii) εΫηε γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο Ψκεζεο/βξαρεΫαο 

απνθαηΨζηαζεο απφ θαηαζηξνθΩο πνπ Ωρνπλ πξνθιεζεΫ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο) 

Πηελ πεξΫπησζε (i), ε θηλεηνπνΫεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γΫλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ ΝξγΨλνπ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνΫθεζεο, ΞεξηθεξεηΨξρεο, ΓΪκαξρνο) θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο πξνο ηηο 

αληΫζηνηρεο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελεο νξγαληθΩο κνλΨδεο ηνπ θΨζε ΦνξΩα (ΘΔΞΞ, Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΞεξηθΩξεηαο, ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ΓΪκνπ). 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξΫπησζε πνπ ε ππξθαγηΨ Ωρεη εθδεισζεΫ ζε θνηλφρξεζην ρψξν Ϊ ρψξν δηΨζεζεο 

απνξξηκκΨησλ νη ΓΪκαξρνη νθεΫινπλ λα ιΨβνπλ φια ηα θαηαζηαιηηθΨ κΩηξα ζχκθσλα κε ηελ θεΫκελε ζρεηηθΪ 

λνκνζεζΫα (Λ.3463/2006, αξζ.75, παξ. β4). 

Πηελ πεξΫπησζε (ii), ε θηλεηνπνΫεζε δπλακηθνχ θαη κΩζσλ  

 ησλ θαηαιιΪισλ ππεξεζηψλ Ϊ  

 ησλ ηδησηηθψλ ΦνξΩσλ πνπ ηνπο Ωρεη αλαηεζεΫ Ωξγν Ϊ 
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  ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα δξΨζεηο πνπ Ωρνπλ θαζνξηζηεΫ ζηα ΠΝΞΞ 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, 

απνθαζΫδεηαη απφ ηα αξκφδηα ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο δηα ησλ αληηζηνΫρσλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ, 

φπσο αλσηΩξσ, αλαιφγσο ηνπ επηπΩδνπ θιηκΨθσζεο. Πηελ πεξΫπησζε ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο 

πνιηηψλ ιφγσ ηεθκεξησκΩλνπ θηλδχλνπ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, ε θηλεηνπνΫεζε απνθαζΫδεηαη απφ ηα 

αλαθεξφκελα ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαηφπηλ ζρεηηθΪο εηζΪγεζεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη 

εθαξκφδεηαη δηα ησλ αληηζηνΫρσλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ. 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ ηεθκεξησκΩλα εθηηκΨηαη φηη απεηινχληαη, απφ εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ 

εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, εγθαηαζηΨζεηο φπσο λνζνθνκεΫα, θαηαζθελψζεηο θιπ., ην κΩηξν ηεο 

νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο πνιηηψλ απνθαζΫδεηαη απφ ηηο ΓηνηθΪζεηο ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθΪο εηζΪγεζεο ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

Ρα φξγαλα ΓηνΫθεζεο ΔιΩγρνπ θαη Ππληνληζκνχ επηρεηξΪζεσλ πνπ εΫλαη ζην ζεκεΫν ηνπ ζπκβΨληνο 

επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθΨ Ϊ κΩζσ αζπξκΨησλ δηθηχσλ κε ηηο πξντζηΨκελεο ππεξεζΫεο ηνπο θαη ηα ΘΩληξα 

ΔπηρεηξΪζεσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα δηαγξΨκκαηα ξνΪο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ ξνΪ ηεο πιεξνθνξΫαο ζε απηφ ην ζηΨδην απνηππψλεηαη: 

 ζην ΓηΨγξακκα ΟνΪο ΓΟ2α: ΘηλεηνπνΫεζε ΦνξΩσλ πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ην 

νπνΫν απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞαξΨξηεκα Γ΄), θαη  

 ζην ΓηΨγξακκα ΟνΪο: ΓΟ2β: ΘηλεηνπνΫεζε ΦνξΩσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο 

βξαρεΫαο απνθαηΨζηαζεο) (ΞαξΨξηεκα Γ΄) 

1.4. ΚΔΠΑ & ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

Θχξηα κΩζα επηθνηλσλΫαο απνηεινχλ ηα δΫθηπα ζηαζεξΪο θαη θηλεηΪο ηειεθσλΫαο θαζψο θαη ηα αζχξκαηα 

δΫθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλΪζσο νη επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελνη ΦνξεΫο γηα ηελ ελδνεπηθνηλσλΫα ηνπο. 

Ζ επηθνηλσλΫα γΫλεηαη αξρηθΨ ηειεθσληθΨ θαη δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη κε απνζηνιΪ ζρεηηθΪο 

ηειενκνηνηππΫαο (FAX), φηαλ απηφ απαηηεΫηαη (αηηΪκαηα ζπλδξνκΪο θιπ).  

Ρν πξσηφθνιιν επηθνηλσλΫαο πεξηιακβΨλεη ηα ηερληθΨ κΩζα επηθνηλσλΫαο - ηειΩθσλν, ηειενκνηνηππΫα, 

αζχξκαην - θαη ηα ζρεηηθΨ ρξεζηκνπνηνχκελα Ωληππα θαζψο θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλΫαο γηα ηελ 

εηνηκφηεηα θαη Ωγθαηξε θηλεηνπνΫεζε ησλ ππεπζχλσλ ζηε πεξΫπησζε κηαο επαπεηινχκελεο (ελ δπλΨκεη) Ϊ 

ζπληειεζζεΫζαο θαηαζηξνθΪο. 

ΘξΫλεηαη ζθφπηκν νη ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, νη ΞεξηθΩξεηεο θαη νη ΓΪκνη λα πξνζδηνξΫζνπλ ζην εηδηθφ 

ΞαξΨξηεκα Η΄ θαζψο θαη ζηα αλΨινγα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ ηνπο, ηφζν ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλΫαο φζν θαη 

ηελ αξκφδηα νξγαληθΪ κνλΨδα γηα ηελ ππνζηΪξημε ηεο ιεηηνπξγΫαο απηψλ ησλ ζπζηεκΨησλ. 

1.5. ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ ΟΝΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 

Πην ΞαξΨξηεκα Γ΄ παξαηΫζεληαη ηα ΓηαγξΨκκαηα ΟνΪο σο αθνινχζσο: 

ΓΟ0: Έγθαηξε ΞξνεηδνπνΫεζε (ΘαζεκεξηλΪ ΑπνζηνιΪ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο & ΗδηαΫηεξν 

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

ΓΟ1: ΑλαγγειΫα – ΑξρηθΪ ΔηδνπνΫεζε  

ΓΟ2α: ΘηλεηνπνΫεζε ΦνξΩσλ πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

ΓΟ2β: ΘηλεηνπνΫεζε ΦνξΩσλ γηα ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο 

(ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο βξαρεΫαο απνθαηΨζηαζεο). 
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2. ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΈΙΔΓΣΝΠ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Πηα πιαΫζηα ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ε ΓηνΫθεζε, Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ 

επηρεηξΪζεσλ αθνξΨ ηα φξγαλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηΨθνξα ηεξαξρηθΨ επΫπεδα θαζψο θαη ηα ζπζηΪκαηα θαη 

ηηο δηαδηθαζΫεο πνπ απηΨ ρξεζηκνπνηνχλ εΫηε γηα λα ιακβΨλνπλ απνθΨζεηο εΫηε γηα λα αμηνινγΪζνπλ θαη λα 

εηζεγεζνχλ ηα απαξαΫηεηα κΩηξα θαη δξΨζεηο πνπ αθνξνχλ α) ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ϋδηνπ ηνπ ζπκβΨληνο 

ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο (θαηαζηνιΪ ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο) θαη β) ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαη ζηελ Ψκεζε/βξαρεΫα απνθαηΨζηαζε απηψλ. 

2.1 ΔΞΗΞΔΓΑ & ΌΟΓΑΛΑ 

Ζ ΓηνΫθεζε, Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ επηρεηξΪζεσλ γΫλεηαη αλΨινγα κε ην επΫπεδν θιηκΨθσζεο θαη ηελ 

θαηεγνξΫα ησλ δξΨζεσλ απφ ηα αληΫζηνηρα ξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ. 

Γηα ηηο επηρεηξΪζεηο θαηαζηνιΪο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ε ΓηνΫθεζε Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ 

επηρεηξΪζεσλ γΫλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ην επΫπεδν 

θιηκΨθσζεο ησλ επηρεηξΪζεσλ, φπσο απηφ νξΫδεηαη ζηα επηρεηξεζηαθΨ ηνπ ΠρΩδηα. 

Γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο, ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο πνιηηψλ θαη ηεο Ψκεζεο-βξαρεΫαο 

απνθαηΨζηαζεο), ε ΓηνΫθεζε, Έιεγρνο & Ππληνληζκφο ησλ επηρεηξΪζεσλ απνηειεΫ επζχλε ησλ νξγΨλσλ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνΫθεζεο, ΞεξηθεξεηΨξρεο/αξκφδηνο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο, ΓΪκαξρνο) ηα νπνΫα αλαιφγσο ηεο θιηκΨθσζεο 

πινπνηνχλ ζην πιαΫζην ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 

αλψηεξν δηνηθεηηθΨ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

2.1.1 ΑΞΝΠΡΝΙΖ 

Ρα αλσηΩξσ ξγαλα ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ, αλαιακβΨλνπλ ηελ πινπνΫεζε φισλ ησλ 

δξΨζεσλ αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ αλΨινγα κε ην επΫπεδν θιηκΨθσζεο. 

2.1.2 ΠΛΘΔΠΖ 

Πηα πιαΫζηα ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ ηα επΫπεδα ΓηνΫθεζεο θαζψο θαη ηα ξγαλα ΓηνΫθεζεο ΔιΩγρνπ & 

Ππληνληζκνχ ΔπηρεηξΪζεσλ γηα θΨζε επΫπεδν ΓηνΫθεζεο πξνζδηνξΫδνληαη σο εμΪο: 

Α. ΔΞΗΡΔΙΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

 πνπξγεΫν Γεκφζηαο ΡΨμεο & ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΞνιΫηε 

 ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

 ΘΠΝΞΞ 

 ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα Γεκφζηαο ΡΨμεο  

 ΑξρεγεΫν ΞΠ - Ππκβνχιην Δπηηειηθνχ Πρεδηαζκνχ –Ππκβνχιην ΓηαρεΫξηζεο ΘξΫζεσλ 

 ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο – Γ/λζε ΓεληθΪο Αζηπλφκεπζεο - Γηεχζπλζε Σεηξηζκνχ 

ΘξΫζεσλ – ΔληαΫν ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ 

 ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΑζθΨιεηαο Λαπζηπινΐαο  

 ΑξρεγεΫν Ιηκεληθνχ Πψκαηνο 
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 πνπξγεΫν ΞεξηβΨιινληνο ΔλΩξγεηαο θαη ΘιηκαηηθΪο ΑιιαγΪο  

o ΔηδηθΪ ΓξακκαηεΫα Γαζψλ  

 πνπξγεΫν ΔζληθΪο Άκπλαο - Γεληθφ ΔπηηειεΫν ΔζληθΪο Άκπλαο 

 πνπξγεΫν γεΫαο - ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα Γεκφζηαο γεΫαο 

 πνπξγεΫν ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο / Γελ. Γ/λζε Ξξφλνηαο 

 ΑΓΚΖΔ Α.Δ. / Γηεχζπλζε ΙεηηνπξγΫαο & ΔιΩγρνπ ΠπζηΪκαηνο (ΓΙΔΠ) 

                  / Γηεχζπλζε ΠπζηΪκαηνο ΚεηαθνξΨο (ΓΠΠΚ) 

 ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ / Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ ξγαλν (ΘΠΝ) 

Β. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

 ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο-ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

 199 ΠΔΘΞΠ / ΠΘΔΓ 

 ΞεξηθεξεηαθΨ ΘΩληξα ΔπηρεηξΪζεσλ ηνπ Ξ.Π (ΠΞΔΘ) 

 ΔληαΫν ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ - ΔπηρεηξεζηαθΨ ΘΩληξα ΔΙΑΠ (ΓεληθΩο ΑζηπλνκηθΩο Γ/λζεηο 

Αζελψλ –ΘεζζαινλΫθεο, θιπ)  

 ΔΘΘΔΞΗΣ/ΓΔΔΘΑ (ΓΔΑ,ΓΔΠ,ΓΔΛ) 

 ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ 

 ΔΘΔΞ 

 ΔΘΑΒ / ΘεληξηθΪ πεξεζΫα θαη Γ/λζεηο ΞαξαξηεκΨησλ 

 ΑΓΚΖΔ Α.Δ. / ΘΩληξα ΔιΩγρνπ ΔλΩξγεηαο (ΘΔΔ) 

            / Γηεχζπλζε ΠπληΪξεζεο ΠπζηΪκαηνο ΚεηαθνξΨο 

 ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ / ΘΩληξν Ξιεξνθνξηψλ Γηθηχνπ (ΘΞΓ) 

                        /Γ/λζεηο Ξεξηθεξεηψλ ΓηαλνκΪο 

                        / Γ/λζε ΓηαρεΫξηζεο Λεζηψλ 

Γ. ΡΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

Γ.1 ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

 Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο  

 Αξκφδηεο πεξεζΫεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο (Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γ/λζε 

Ππληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ, Γ/λζεηο Γαζψλ Λνκψλ, ΓαζαξρεΫα Λνκψλ, θιπ) 

Γ.2 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

 ΞεξηθεξεηΨξρεο 

 Αξκφδηα ΞεξηθεξεηαθΪ ΓηνΫθεζε Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ 

 Αξκφδηα ΓεληθΪ ΑζηπλνκηθΪ Γ/λζε 

 Αξκφδηεο πεξεζΫεο ΞεξηθΩξεηαο (Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ, 

θιπ ) 

 Αξκφδηεο ΓηνηθΪζεηο πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ (εθφζνλ απαηηεΫηαη ε θηλεηνπνΫεζε ηνπ 

ΙΠ-ΔΙΑΘΡ), ζε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο 

 Αξκφδηεο ΓηνηθΪζεηο ησλ πεξεζηψλ γεΫαο (ΓΞΔ, παξαξηΪκαηα ΔΘΑΒ θιπ), ζε επΫπεδν 
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ΞεξηθΩξεηαο  

 Αξκφδηεο δηνηθΪζεηο ινηπψλ ΦνξΩσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ην 

Ωξγν ηεο θαηΨζβεζεο ηνπ ΞΠ θαη ηεο δηαρεΫξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο 

(π.ρ ΒιαβνιεπηηθΨ θΩληξα ΓΔΓΓΖΔ, επηθεθαιΪο θιηκαθΫνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα απνθαηΨζηαζε 

βιΨβεο ειεθηξνδφηεζεο, επηθεθαιΪο πεξηθεξεηαθνχ ηνκΩα ΑΓΚΖΔ γηα ζΩζε εθηφο 

ηΨζεο γξακκψλ κεηαθνξΨο θαη επαλαζχλδεζΪ ηνπο, θιπ.).  

 Ππληνληζηηθφ Κεηξνπνιηηηθφ ξγαλν (ΠΚΝ) ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΞεξηθΩξεηαο ΑηηηθΪο 

 

Γ.3 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

 ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο 

 Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο 

 Αξκφδηα ΓηνΫθεζε Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ Λνκνχ  

 Αξκφδηα ΑζηπλνκηθΪ Γ/λζε Λνκνχ  

 Αξκφδηεο πεξεζΫεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο (ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γ/λζε 

Ρερληθψλ Έξγσλ ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, θιπ) 

 Αξκφδηεο ΓηνηθΪζεηο πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ (εθφζνλ απαηηεΫηαη ε θηλεηνπνΫεζε ηνπ 

ΙΠ-ΔΙΑΘΡ), ζε επΫπεδν Λνκνχ  

 Αξκφδηεο ΓηνηθΪζεηο πεξεζηψλ γεΫαο (παξαξηΪκαηα ΔΘΑΒ θιπ) 

 Νη εληαγκΩλεο ζην κεηξψν ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΔζεινληηθΩο 

Νξγαλψζεηο 

 ΓηνηθΪζεηο ινηπψλ ΦνξΩσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ην Ωξγν ηεο 

θαηΨζβεζεο ηνπ ΞΠ θαη ηεο δηαρεΫξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επΫπεδν Λνκνχ (π.ρ. 

ΒιαβνιεπηηθΨ θΩληξα ΓΔΓΓΖΔ, επηθεθαιΪο θιηκαθΫνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα απνθαηΨζηαζε 

βιΨβεο ειεθηξνδφηεζεο, επηθεθαιΪο πεξηθεξεηαθνχ ηνκΩα ΑΓΚΖΔ γηα ζΩζε εθηφο 

ηΨζεο γξακκψλ κεηαθνξΨο θαη επαλαζχλδεζΪ ηνπο, θιπ). 

 Ππληνληζηηθφ Κεηξνπνιηηηθφ ξγαλν (ΠΚΝ) ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο ΘεζζαινλΫθεο  

Γ.4 ΓΖΚΝΠ  

 ΓΪκαξρνο  

 Ππληνληζηηθφ Ρνπηθφ ξγαλν (ζε επΫπεδν ΓΪκνπ) 

 Αξκφδηα ΓηνΫθεζε ησλ θαηΨ ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ 

 Αξκφδηεο πεξεζΫεο ΓΪκνπ (ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ΡερληθΩο πεξεζΫεο, 

πεξεζΫεο Ξξφλνηαο)  

 Αξκφδηεο ΓηνηθΪζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ ηεο ΔΙΑΠ (ΑζηπλνκηθΨ ΡκΪκαηα, ΡκΪκαηα 

ΡξνραΫαο) ζε επΫπεδν ΓΪκνπ. 

 ΓηνηθΪζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ (ΙηκελαξρεΫα, ΙηκεληθνΫ ΠηαζκνΫ - εθφζνλ 

απαηηεΫηαη ε θηλεηνπνΫεζε ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ), ζε επΫπεδν ΓΪκνπ. 

 ΓηνηθΪζεηο Ρνπηθψλ πεξεζηψλ γεΫαο (ΘΩληξα γεΫαο, παξΨξηεκα ΔΘΑΒ θιπ). 

 ΓηνηθΪζεηο ινηπψλ ΦνξΩσλ πνπ δχλαηαη λα ζπλδξΨκνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ην Ωξγν ηεο 

θαηΨζβεζεο ηνπ ΞΠ. θαη ηεο δηαρεΫξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζε επΫπεδν ΓΪκνπ (π.ρ. 
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ΒιαβνιεπηηθΨ θΩληξα ΓΔΓΓΖΔ, επηθεθαιΪο θιηκαθΫνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα απνθαηΨζηαζε 

βιΨβεο ειεθηξνδφηεζεο θιπ). 

2.1.3 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

Ρα κΩιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ξγαλα ΓηνΫθεζεο, ΔιΩγρνπ & Ππληνληζκνχ ΔπηρεηξΪζεσλ αλΨ επΫπεδν, 

εηζεγνχληαη ζην πιαΫζην ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 

2.1.4 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

ΑλΨινγα κε ην επΫπεδν θιηκΨθσζεο ν ΓΪκαξρνο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο/αξκφδηνο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο, ν 

Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο θαη ν Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ζπληνλΫδεη θαη επηβιΩπεη: 

 Ρηο δξΨζεηο πξνζηαζΫαο ηεο δσΪο, πγεΫαο θαη πεξηνπζΫαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηηο δξΨζεηο 

ειαρηζηνπνΫεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζηα πιηθΨ θαη πνιηηηζηηθΨ αγαζΨ, ηηο πινπηνπαξαγσγηθΩο πεγΩο θαη ηηο 

ππνδνκΩο ηεο ρψξαο. 

 Ρε δηΨζεζε πξφζζεησλ κΩζσλ θαη πιηθψλ πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ηνπ ΞΠ. 

Ζ ΓηνΫθεζε, ν Έιεγρνο & ν Ππληνληζκφο επηκΩξνπο επηρεηξεζηαθψλ δξΨζεσλ αλαιακβΨλεηαη απφ ηνπο θαζ’ 

χιε αξκφδηνπο ΦνξεΫο. 

 ΓξΨζεηο ειΩγρνπ θαη θαηαζηνιΪο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δηΨζσζεο θαζψο θαη ελΫζρπζεο ζε 

πξνζσπηθφ θαη κΩζα ηνπ ΞΠ θαη ινηπψλ θνξΩσλ, αλαιακβΨλνληαη θαη ζπληνλΫδνληαη απφ ηνλ εθΨζηνηε 

ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνΫνο ελεξγεΫ σο ζπληνληζηΪο ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ Ωξγνπ ζηελ πεξηνρΪ ηνπ ζπκβΨληνο. 

 ΓξΨζεηο αζθΨιεηαο, ζΪκαλζεο θαη θχιαμεο δσλψλ πξνζηαζΫαο, κΩηξσλ ηξνραΫαο, ππνζηΪξημε κΩηξσλ 

πξνζηαζΫαο πνιηηψλ αλαιακβΨλνληαη θαη ζπληνλΫδνληαη απφ ηνλ εθΨζηνηε ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηεο 

ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο θαη ζε πεξΫπησζε πεξηνρΪο αξκνδηφηεηαο Ιηκεληθνχ Πψκαηνο, απφ ηνλ εθΨζηνηε 

ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο. 

 ΓξΨζεηο ηαηξηθΪο ππνζηΪξημεο θαη δηαθνκηδΪο ηξαπκαηηψλ-αζζελψλ αλαιακβΨλνληαη θαη ζπληνλΫδνληαη 

απφ ηνλ εθΨζηνηε ππεχζπλν ηνπ ΔΘΑΒ (ΘεληξηθΪ πεξεζΫα Ϊ ΞαξΨξηεκα ΔΘΑΒ) . Ζ δηαθνκηδΪ γΫλεηαη 

ζε ζπλεξγαζΫα κε ην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ηνπ ΔΘΔΞ πνπ Ωρεη ηελ επζχλε ελεξγνπνΫεζεο ησλ θαηΨ 

ηφπνπο κνλΨδσλ πγεΫαο (λνζνθνκεΫα, θΩληξα πγεΫαο, θιπ).  

3. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ & ΙΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 

3.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΝΟΥΛ ΡΥΛ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΔΥΛ 

Γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ σο βαζηθνΫ πφξνη ζεσξνχληαη νη εμΪο: 

3.1.1. ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

 Νη επηθεθαιΪο ησλ ΝξγΨλσλ ΓηνΫθεζεο, ΔιΩγρνπ & Ππληνληζκνχ ΔπηρεηξΪζεσλ 

 Ρν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ησλ αξκνδΫσλ ΦνξΩσλ ζε Θεληξηθφ 

ΔπΫπεδν (πνπξγεΫσλ)  

 Ρν πξνζσπηθφ ησλ ΘΩληξσλ ΔπηρεηξΪζεσλ. 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκΩλσλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ηνπ ΞΠ, ηεο ΔΙΑΠ, ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, ηνπ 

ΡνκΩα γεΫαο, ηνπ ΓΔΔΘΑ ζε Ραθηηθφ ΔπΫπεδν. 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ εκπιεθνκΩλσλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ), θαζψο θαη ησλ ΓΪκσλ 
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πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα αληΫζηνηρα ΔηδηθΨ ΠρΩδηα Αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη ηα αληΫζηνηρα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ. 

 Νη εζεινληΩο νη νπνΫνη αλαιακβΨλνπλ ππνζηεξηθηηθΩο δξΨζεηο φπσο απηΩο πξνζδηνξΫδνληαη ζηα ΔηδηθΨ 

ΠρΩδηα Αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ 

 Ρν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΑΓΚΖΔ Α.Δ. θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ζην βαζκφ πνπ απαηηεΫηαη απφ ηελ 

εκπινθΪ ηεο εθδεισζεΫζαο ππξθαγηΨο κε ηα δΫθηπα κεηαθνξΨο θαη δηαλνκΪο ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο. 

3.1.2. ΙΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ 

 Ζ πιηθνηερληθΪ ππνδνκΪ ησλ ΘΩληξσλ ΔπηρεηξΪζεσλ. 

 Ρα δχν ΘηλεηΨ ΘΩληξα ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ηα νπνΫα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ππνζηΪξημε ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγΨλσλ ζην ζεκεΫν ηνπ ζπκβΨληνο, ιακβΨλνληαο ππφςε ηνπο 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαθΫλεζΪ ηνπο.  

 Ρα επηρεηξεζηαθΨ κΩζα ηνπ ΞΠ, ηεο ΔΙΑΠ, ηνπ ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, ηνπ ΔΘΑΒ θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ (ελαΩξηα θαη επΫγεηα). 

 Ζ πιηθνηερληθΪ ππνδνκΪ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ), θαζψο θαη ησλ ΓΪκσλ φπσο απηΪ πξνζδηνξΫδεηαη ζην εηδηθφ 

ΞαξΨξηεκα Η΄ θαζψο θαη ζηα αλΨινγα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ ηνπο, ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο 

ζρεδΫνπ 

 Ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλΪκαηα Ωξγνπ θαη ηα κΩζα ηνπ ΑΓΚΖΔ Α.Δ. θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ζην βαζκφ πνπ 

απαηηεΫηαη απφ ηελ εκπινθΪ ηεο εθδεισζεΫζαο ππξθαγηΨο κε ηα δΫθηπα κε ηα δΫθηπα κεηαθνξΨο θαη 

δηαλνκΪο ειεθηξηθΪο ελΩξγεηαο. 

3.2.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΝΟΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Ζ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ ΞΝ ΔΘΡΔΙΝΛ ΔΟΓΝ 

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΞΝ ΡΝΠ ΔΣΔΗ ΑΛΑΡΔΘΔΗ ΚΔ ΠΚΒΑΠΔΗΠ 

Ζ ΠΚΦΥΛΗΔΠ  

Ζ ππνρξΩσζε ελφο θνξΩα πνπ Ωρεη ηελ επζχλε δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ εθπιΪξσζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ, δελ απνθιεΫεη ηε ζπλεξγαζΫα ηνπ κε Ψιινπο θνξεΫο, νη νπνΫνη Ωρνπλ ζηελ 

θαηνρΪ ηνπο πφξνπο πνπ δχλαηαη λα δηαζΩζνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ζ δηαδηθαζΫα δηΨζεζεο ησλ αλσηΩξσ πφξσλ πξΩπεη λα εΫλαη γλσζηΪ εθ ησλ πξνηΩξσλ θαη λα θαζνξΫδεηαη 

ζαθψο κΩζσ ζπκθσληψλ Ϊ κλεκνλΫσλ ζπλεξγαζΫαο φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξεΫο ηνπ δεκνζΫνπ Ϊ κΩζσ 

ζπκβΨζεσλ Ϊ ζπκθσληψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξεΫο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΩα 

ΛνεΫηαη φηη ηα αλσηΩξσ κλεκφληα ζπλεξγαζΫαο/ζπκθσλΫεο/ζπκβΨζεηο εληΨζζνληαη  ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, ηηο ΞεξηθΩξεηεο θαη ηνπο ΓΪκνπο ηεο ρψξαο νη ζπκθσλΫεο, 

ηα κλεκφληα ζπλεξγαζΫαο Ϊ νη ζπκβΨζεηο γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ πφξσλ πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο 

πεξηΩρνληαη ζην εηδηθφ ΞαξΨξηεκα Η΄ ην νπνΫν ζπληΨζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Δ΄. 

3.3. ΑΞΝΘΙΗΚΑΘΥΠΖ  

Ζ απνθιηκΨθσζε ησλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ πνπ Ωρνπλ αλαιΨβεη δξΨζεηο γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ 

ηεο θαηαζηνιΪο, γηα ηελ νπνΫα αξκφδην εΫλαη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα, γΫλεηαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ απφθαζε ηνπ 

ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνΫνο ελεξγεΫ σο ζπληνληζηΪο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

Ωξγνπ ζηελ πεξηνρΪ ηνπ ζπκβΨληνο. 

ζνλ αθνξΨ ην Ωξγν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα δξΨζεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη δηαρεΫξηζε ζπλεπεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο πνιηηψλ,  

 ηελ Ψκεζε – βξαρεΫα απνθαηΨζηαζε απφ θαηαζηξνθΩο πνπ πξνθιΪζεθαλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ,  
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ηα ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γεληθφο ΓξακκαηΩαο 

ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ΞεξηθεξεηΨξρεο/αξκφδηνο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο, ΓΪκαξρνο) ηα νπνΫα Ωρνπλ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ Ωξγνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο εΫλαη αξκφδηα γηα λα απνθαζΫζνπλ ηελ απνθιηκΨθσζε δπλακηθνχ 

θαη κΩζσλ. 

ΘΨζε εκπιεθφκελνο θνξΩαο ζε δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ εΫλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθιηκΨθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κΩζσλ πνπ δηαζΩηεη Ϊ Ωρεη ελεξγνπνηΪζεη. 

3.4 ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΔΟΓΝ 

Ζ ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 3013/2002, Ψξζξ. 6, παξ. 2ζη΄, Ωρεη ηελ 

επζχλε ηεο ηΪξεζεο εηδηθνχ θαθΩινπ γηα ηηο γεληθΩο, πεξηθεξεηαθΩο Ϊ ηνπηθΩο κεγΨιεο Ωληαζεο θαηαζηξνθΩο, 

φπσο απηΩο πεξηγξΨθνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

Πηα αλσηΩξσ πιαΫζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη ΦνξεΫο ζηελ θαηαζηνιΪ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ηε δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ απνθαηΨζηαζε ησλ δεκηψλ νθεΫινπλ λα θαηαγξΨθνπλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, 

ζην πιαΫζην ηνπ αληΫζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, κε ρξνλνινγηθΪ ζεηξΨ θαη λα ηα απνζηΩιινπλ ζηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγΪ φισλ ησλ απαξαΫηεησλ ζηνηρεΫσλ πνπ ζπλδΩνληαη κε 

ηνλ θΨθειν θαηαζηξνθΪο ζα γΫλεηαη κε ζρεηηθφ αΫηεκα ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πξνο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο. 

4. ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ & ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

4.1. ΈΙΔΓΣΝΠ & ΘΑΡΑΠΡΝΙΖ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΝ ΦΑΗΛΝΚΔΛΝ 

Ν Ωιεγρνο θαη ε θαηαζηνιΪ ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ απνηειεΫ επζχλε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΑξρεγεΫν ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο εθδΫδεη θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο πξνο ηηο 

αξκφδηεο θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΩο πεξεζΫεο ζχκθσλα κε ηηο νπνΫεο ζπληΨζζνπλ ηα ΔπηρεηξεζηαθΨ ηνπο 

ΠρΩδηα (ΞαξΨξηεκα ΠΡ΄). 

Νη επηκΩξνπο δξΨζεηο, πνπ αλαιακβΨλνπλ ζην πιαΫζην ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο νη ΦνξεΫο πνπ δξνπλ 

ππνζηεξηθηηθΨ ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα κε ηε δηΨζεζε δπλακηθνχ θαη κΩζσλ γηα ηελ θαηΨζβεζε ησλ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ, ξπζκΫδνληαη κε ηελ ΘΑ 12030 Φ.109.1/1999 (ΦΔΘ 713 Β΄). 

Νη επηκΩξνπο δξΨζεηο, πνπ αλαιακβΨλνπλ ζην πιαΫζην ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο ηα ξγαλα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο (Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, 

ΞεξηθεξεηΨξρεο/αξκφδηνο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο, ΓΪκαξρνο) θαη νη ππεξεζΫεο ηνπο νη νπνΫεο ηα ππνζηεξΫδνπλ 

(ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, θιπ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ, δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ βξαρεΫα απνθαηΨζηαζε – αξσγΪ, πξνζδηνξΫδνληαη εηδηθφηεξα 

ζηα ΞαξαξηΪκαηα Γ1, Γ9, Γ10 θαη Γ11 ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ θαζψο θαη ζηα αληΫζηνηρα Κλεκφληα Δλεξγεηψλ 

ηνπο. 

Ρν ΑξρεγεΫν ηεο ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο απνζηΩιιεη θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο πξνο ηηο θαηΨ ηφπνπο 

ΑζηπλνκηθΩο ΑξρΩο γηα ηε ζχληαμε αληΫζηνηρσλ κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ (ΞαξΨξηεκα ΠΡ΄). 

Ρν ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ απνζηΩιιεη εγθχθιηεο δηαηαγΩο πξνο ηηο ηνπηθΩο ζηξαηησηηθΩο δηνηθΪζεηο γηα ηε 

ζχληαμε κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ κΩζσ ησλ νπνΫσλ θαζνξΫδεηαη ε παξνρΪ ππνζηεξηθηηθψλ δξΨζεσλ (ΞαξΨξηεκα 

ΠΡ΄). 

Ρν ΑξρεγεΫν ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο απνζηΩιιεη επΫζεο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ΚλεκνλΫσλ ηνπηθψλ Ιηκεληθψλ αξρψλ κΩζσ ησλ νπνΫσλ θαζνξΫδεηαη ε παξνρΪ ππνζηεξηθηηθψλ δξΨζεσλ 

(ΞαξΨξηεκα ΠΡ΄). 

Ζ ΑΓΚΖΔ Α.Δ θαη ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. απνζηΩιινπλ θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο πξνο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθΩο 

κνλΨδεο ηνπο, αληΫζηνηρα, γηα δξΨζεηο α) πξνιεπηηθΪο δηαθνπΪο ειεθηξνδφηεζεο γηα ηελ αζθΨιεηα ηνπ 
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πξνζσπηθνχ θαηαζηνιΪο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη β) απνθαηΨζηαζεο ηεο δηαθνπΪο ειεθηξνδφηεζεο ιφγσ 

βιαβψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

4.2. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΥΟΝ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ, ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΞΔΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔΠΥΛ 

Ζ δηαρεΫξηζε ηνπ ρψξνπ θαηαζηξνθΪο απφ ΓαζηθΪ ΞπξθαγηΨ ζπλδΩεηαη θπξΫσο κε  

α) ηε δηαθχιαμε ηνπ ζεκεΫνπ Ωλαξμεο ηεο ππξθαγηΨο γηα ηελ ζπιινγΪ ζηνηρεΫσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αλαθξηηηθΩο αξρΩο ηνπ ΞΠ,  

β) ηελ πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζΫαο πνπ θαηαζηξΨθεθε Ϊ απεηιΪζεθε απφ δαζηθΩο 

ππξθαγηΩο, θαη  

γ) ηελ Ψκεζε απνκΨθξπλζε, κεηΨ ηελ εληνιΪ ιΪμεο ζπκβΨληνο θαη πιΪξε απνθιηκΨθσζε ησλ 

επηρεηξΪζεσλ, πιηθψλ θαη κΩζσλ πνπ θαηαζηξΩθνληαη θαηΨ ην ζηΨδην ηεο θαηαζηνιΪο ηνπ 

θαηλνκΩλνπ, δξΨζε πνπ απνηειεΫ ππνρξΩσζε ηνπ ΦνξΩα ζηνλ νπνΫν αλΪθνπλ. 

Νη ΦνξεΫο νη νπνΫνη εκπιΩθνληαη ζηελ πινπνΫεζε ησλ αλσηΩξσ δξΨζεσλ δηαρεΫξηζεο ηνπ ρψξνπ 

θαηαζηξνθΪο, εθδΫδνπλ ζρεηηθΩο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο. 

Γηα ζΩκαηα αζθΨιεηαο πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ ΦνξΩσλ/πεξεζηψλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθΨ ζην Ωξγν 

ηνπ ΞΠ, εθδΫδνληαη νδεγΫεο απφ ηνπο Ϋδηνπο ηνπο ΦνξεΫο/πεξεζΫεο. 

4.3. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΝΗΛΝ & ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ (ΚΚΔ) 

4.3.1. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΝΗΛΝ – ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηΨζσζε πνιηηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηΨθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ΓαζηθΩο ΞπξθαγηΩο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.  

Ζ ελ ζπλερεΫα κεηαθνξΨ ησλ δηαζσζΩλησλ ζε γεηνλνκηθΨ ΘΩληξα εΫλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Θ.Α.Β. 

(ΘΑ12030/ Φ109.1/1999, αξζ 8).  

Ν ζπληνληζκφο ησλ δξΨζεσλ πξνζηαζΫαο θνηλνχ αλαιακβΨλεηαη απφ ην ΓΪκαξρν, ηνλ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, 

ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε, ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο Ϊ ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο αλαιφγσο ηνπ επηπΩδνπ θιηκΨθσζεο.  

Πηα πιαΫζηα απηΨ εθδφζεθε ην Ψξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 πξνθεηκΩλνπ λα ππΨξμεη ζεζκνζεηεκΩλε 

δηαδηθαζΫα ζηε ιΪςε ηεο απφθαζεο πνπ ζπλδΩεηαη κε ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ 

εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ. 

Πε εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 θαη εηδηθφηεξα γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο απφ εμειηζζφκελε Ϊ 

επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ εμ αηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ε Γ/λζε Πρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ 

Αλαγθψλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο εμΩδσζε ην 2008 θαη ην 2011 θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο  

γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε πνιηηψλ. 

Ρν 2014, κεηΨ απφ ζεηξΨ εηψλ εθαξκνγΪο ησλ αλσηΩξσ, θξΫζεθε αλαγθαΫα ε αλαπξνζαξκνγΪ ηνπ Ψξζ. 18 

ηνπ Λ.3613/2007 βΨζεη ησλ θαηεπζπληΪξησλ νδεγηψλ ηεο ΓΓΞΞ ηνπ 2011, νη νπνΫεο Ϊδε εΫραλ ελζσκαηψζεη 

ηηο αιιαγΩο πνπ εΫραλ επΩιζεη ζηηο λΩεο δηνηθεηηθΩο δνκΩο ηεο ρψξαο απφ ηελ εθαξκνγΪ ηνπ Λ.3852/2010 

(Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο). 

ΠπγθεθξηκΩλα, κε ην Ψξζξν 108 ηνπ Λ.4249/2014 αλαθΩξεηαη πιΩνλ ξεηΨ φηη: 

-  Ζ ιΪςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε ησλ πνιηηψλ απνηειεΫ επζχλε ησλ θαηΨ 

ηφπνπο ΓεκΨξρσλ, νη νπνΫνη Ωρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ Ωξγνπ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθΪο ζε ηνπηθφ επΫπεδν. 

-  ηαλ ε εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ κπνξεΫ λα επεξεΨζεη πΨλσ απφ Ωλα ΓΪκν, ε απφθαζε 

ιακβΨλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ΞεξηθεξεηΨξρε, ν νπνΫνο κπνξεΫ λα εμνπζηνδνηΪζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθεΫν 
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ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

-  Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ψξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' 

ηνπ λ. 3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηΩξσ απφθαζε ιακβΨλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΩα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο Ϊ απφ ην ΠπληνληζηΪ ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθΪο 

εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειεΫηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ΞεξηθεξεηΨξρεο θαη ΓεκΨξρνπο. 

-  Ζ ιΪςε ηεο απφθαζεο βαζΫδεηαη ζηηο εηζεγΪζεηο ησλ θνξΩσλ πνπ θαηΨ πεξΫπησζε Ωρνπλ ηελ επζχλε 

πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμΩιημε ηεο θαηαζηξνθΪο. 

ΒΨζεη ησλ αλσηΩξσ ε Γ/λζε Πρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο επηθαηξνπνΫεζε ην 2015 ηηο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε 

πνιηηψλ ζχκθσλα κε ην λεφηεξν ζεζκηθφ πιαΫζην. 

Δηδηθφηεξα, ζην 2934/06-05-2015 Ωγγξαθφ καο (ΑΓΑ: ΒΚ7Ι465ΦΘΔ-Ζ0Ε), ην νπνΫν εΫλαη αλαξηεκΩλν θαη 

ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΓΓΞΞ (www.civilprotection.gr / ζεκαηηθΪ ελφηεηα «ΠρΩδηα-Δγθχθιηνη»), κε ζΩκα 

«ΘαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο απφ 

εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ εμ αηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ» πεξηγξΨθνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη 

εκπιεθφκελνη θνξεΫο θαη νη πξνυπνζΩζεηο θαη πεξηνξηζκνΫ γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ κΩηξνπ. ΔπΫζεο, δΫλνληαη 

θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηε ιΪςε ηεο απφθαζεο, φπσο θαη νδεγΫεο γηα ηελ πξννδεπηηθΪ πινπνΫεζε ησλ 

δξΨζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιεθζεΫ ε απφθαζε (ΠρΩδην δξΨζεο).  

Νη αλσηΩξσ νδεγΫεο πξνζαξηψληαη ζην (ΞαξΨξηεκα ΠΡ2΄: ΘαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε 

απνκΨθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο απφ εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ εμ αηηΫαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ). ΔηδηθΪ κΩξηκλα ιακβΨλεηαη θαηΨ ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε αιινδαπψλ πνιηηψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο αλσηΩξσ θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο. 

Πην πιαΫζην εθαξκνγΪο ησλ αλσηΩξσ δηαηΨμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, 

θξΫλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα ζΩκαηα: 

- Ζ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε πνιηηψλ εμεηΨδεηαη σο κΩηξν πξνιεπηηθΪο πξνζηαζΫαο ηνπο, πνπ πξΩπεη λα 

δξνκνινγεΫηαη εγθαΫξσο (ελψ ε θαηαζηξνθΪ βξΫζθεηαη ζε εμΩιημε) θαη θΨησ απφ νξηζκΩλεο πξνυπνζΩζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ε εθηΫκεζε ησλ νπνΫσλ κπνξεΫ λα γΫλεη κφλν ζε ηνπηθφ επΫπεδν. ΓειαδΪ ην κΩηξν απηφ 

εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο πεξηνρΩο πνπ αλακΩλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμΩιημεο ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκΩλνπ, ν θΫλδπλνο παξακνλΪο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκΪκαηα πνιενδνκηθψλ 

ζπγθξνηεκΨησλ, θιπ, εΫλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρΩζε κε ηνλ θΫλδπλν κεηαθΫλεζεο, ζηνλ νπνΫν δχλαηαη λα 

εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιΪ ρψξν 

-  Ζ δξΨζε ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο σο κΩηξν πνπ δξνκνινγεΫηαη γηα ηελ πξνιεπηηθΪ πξνζηαζΫα 

ησλ πνιηηψλ, Ωρεη ραξαθηΪξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ ελεκΩξσζΪ ηνπο γηα ηνλ θΫλδπλν θαη ηηο 

πηζαλΩο ζπλΩπεηεο πνπ Ωρεη ε παξακνλΪ ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνΫν Ωρεη ιεθζεΫ ε απφθαζε ηεο 

απνκΨθξπλζεο. 

-  Αξκφδηνο γηα ηελ εηζΪγεζε ηνπ κΩηξνπ ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο ησλ πνιηηψλ εΫλαη ν εθΨζηνηε 

ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθφο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνΫνο ελεξγεΫ ζε ηνπηθφ επΫπεδν σο ζπληνληζηΪο 

ηνπ ππξνζβεζηηθνχ Ωξγνπ. Πηα πιαΫζηα απηΨ θαη κε βΨζε ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξΨ ηεο ππξθαγηΨο, 

πξνηεΫλεη εγθαΫξσο θαη επαθξηβψο ζην αξκφδην φξγαλν (ΓΪκαξρνο, θιπ) ηα φξηα ηεο πεξηνρΪο πνπ ζα ρξεηαζηεΫ 

λα πινπνηεζεΫ ε δξΨζε. 

-  Ζ δξΨζε ηεο απνκΨθξπλζεο πξαγκαηνπνηεΫηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιΫδεηαη εγθαΫξσο ε θαιΪ νξγΨλσζε γηα 

ηελ αζθαιΪ πινπνΫεζΪ ηεο. Πε αληΫζεηε πεξΫπησζε ε δξΨζε απηΪ εχθνια κπνξεΫ λα πξνθαιΩζεη κεγαιχηεξεο 

ζπλΩπεηεο - απψιεηεο θαη λα κεηαηξαπεΫ ζε επηρεΫξεζε δηΨζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνΫαο ζην ρεξζαΫν ρψξν, 

Ωρεη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Λ3511/2006, φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ βΨζεη ηνπ Ψξζ. 63 

ηνπ Λ.4249/2014 θαη ηζρχεη). 

    -  Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ απνκΨθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξΫλεηαη αλαγθαΫα ε ρξΪζε πισηψλ ζαιαζζΫσλ 
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κΩζσλ, ε παξνπζΫα θαη ε ζπκβνιΪ ησλ θαηΨ ηφπνπο Ιηκεληθψλ Αξρψλ απνηειεΫ απαξαΫηεηε πξνυπφζεζε 

(Λ.4150/2013 ΦΔΘ 102/ηεπρ.Α θαη Ξ.Γ. 242/30-9-1999/ΦΔΘ 201/ηεπρ.Α). 

  Ζ δηΨηαμε ηνπ Ψξζξνπ 108 ηνπ Λ.4249/2014 γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο δξΨζεο ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο 

πνιηηψλ δελ Ωρεη εθαξκνγΪ φηαλ ε αζθΨιεηα θαη ε θαηΨζηαζε ηεο πγεΫαο ησλ αηφκσλ πνπ επξΫζθνληαη εληφο 

ππνδνκψλ Ϊ εγθαηαζηΨζεσλ θνξΩσλ, ηειεΫ ππφ ηελ επνπηεΫα Ϊ δηΩπεηαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζΫεο 

(ΛνζειεπηηθΨ Ηδξχκαηα, ΞαηδηθΩο ΔμνρΩο – Θαηαζθελψζεηο, ΗεξΩο ΚνλΩο, αξραηνινγηθνΫ ρψξνη, μελνδνρεηαθΩο 

κνλΨδεο, εγθαηαζηΨζεηο Δλφπισλ ΓπλΨκεσλ θαη ΠσκΨησλ ΑζθΨιεηαο, θιπ.).  Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, ε ιΪςε 

ηεο απφθαζεο απνηειεΫ αξκνδηφηεηα ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο ηνπο θαη ιακβΨλεηαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

ελεκΩξσζε ησλ αξκνδΫσλ νξγΨλσλ ηνπ ΞΠ ζε ηνπηθφ επΫπεδν γηα ηελ αλακελφκελε πνξεΫα εμΩιημεο ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκΩλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρΩδηα ππξνπξνζηαζΫαο θαη εθθΩλσζΪο ηνπο ζε πεξΫπησζε 

Ωθηαθηεο αλΨγθεο. 

   Δηδηθφηεξα, γηα αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηΨζεσλ θαη πιεζΫνλ απηψλ, νη ππεχζπλνη 

ιεηηνπξγΫαο ηνπο κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ελεκΩξσζε απφ ηνλ εθΨζηνηε ΔπηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 

Πψκαηνο, ν νπνΫνο ελεξγεΫ ζε ηνπηθφ επΫπεδν σο ζπληνληζηΪο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ Ωξγνπ θαη εθφζνλ απηΨ 

βξΫζθνληαη ζε ιεηηνπξγΫα, εθθελψλνπλ Ψκεζα ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν απφ ηνπο επηζθΩπηεο, βΨζεη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο πνπ δΫλνληαη απφ ην πνπξγεΫν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ. 

   ΛνεΫηαη φηη ζε απηΩο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απνθΨζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο ησλ αλσηΩξσ ππνδνκψλ Ϊ 

εγθαηαζηΨζεσλ ζα πξΩπεη λα γλσζηνπνηνχληαη Ψκεζα ζην νηθεΫν ΓΪκαξρν, φπσο επΫζεο θαη ζηνλ αξκφδην 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηε δηαρεΫξηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπο απφ πιεπξΨο ΡνπηθΪο 

ΑπηνδηνΫθεζεο. 

 

4.3.2 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ 

 

ΦΨζε 1ε (ΠπλΪζεο Δηνηκόηεηα) 

Ζ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιΪςε κΩηξσλ απηνπξνζηαζΫαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνΩξρνληαη απφ 

δαζηθΩο ππξθαγηΩο, γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ δαζψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβΨιινληνο, θαζψο θαη γηα ηελ 

ππξνπξνζηαζΫα ηνπ, γΫλεηαη ζε θεληξηθφ επΫπεδν, θαη’ αληηζηνηρΫα, απφ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, ηε ΓεληθΪ Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο θαη ΞξνζηαζΫαο Γαζψλ θαη ΑγξνπεξηβΨιινληνο ηνπ πνπξγεΫνπ 

ΞεξηβΨιινληνο θαη ΔλΩξγεηαο θαη ην ΑξρεγεΫν ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΘΑ 12030Φ.109.1/10-05-1999, 

Λ.3013/2002, Λ.3208/2003 φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη ζΪκεξα, Λ. 4249/2014, ΞΓ 100/2014). 

ΞεξαηηΩξσ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βΨζε ηηο νδεγΫεο θαη ην Ωληππν πιηθφ ησλ αλσηΩξσ, 

πξαγκαηνπνηεΫηαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο ΓαζηθΩο θαη ΞπξνζβεζηηθΩο πεξεζΫεο θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο θαηΨ 

ηφπνπο νξγαληθΩο κνλΨδεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. Πηε δηαλνκΪ ηνπ Ωληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεΫ λα 

ζπκκεηΩρνπλ θαη εζεινληηθΩο νξγαλψζεηο πνπ εΫλαη εληαγκΩλεο ζην κεηξψν ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο. Ρν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθΪ κνξθΪ δηαηΫζεηαη κΩζσ ηεο ηζηνζειΫδαο ηεο ΓεληθΪο 

ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (www.civilprotection.gr) θαη δχλαηαη λα αλαξηεζεΫ ζηηο νηθεΫεο ηζηνζειΫδεο 

κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε δηΨδνζΪ ηνπ. 

Ζ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ, κΩζσ δειηΫσλ ηχπνπ, γηα ζΩκαηα πνπ ζπλδΩνληαη κε ηελ Ωθδνζε ηνπ ΣΨξηε 

Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο θαη ηελ θαηΨηαμε κηαο πεξηνρΪο ηεο ρψξαο ζε θαηεγνξΫα πνιχ πςεινχ 

θηλδχλνπ, απνηειεΫ επζχλε ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρΩο πνπ ε 

πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ εθηηκΨηαη απφ πνιχ πςειΪ (θαηεγνξΫα 4) Ωσο θαηΨζηαζε ζπλαγεξκνχ (θαηεγνξΫα 5), 

ε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζα εθδΫδεη θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο, πξνεηδνπνηεηηθΩο αλαθνηλψζεηο κε 

θαηΨιιειεο νδεγΫεο, γηα ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ πνπ βξΫζθεηαη ζε απηΩο ηηο πεξηνρΩο, κε ζηφρν ηελ απνθπγΪ 

ελεξγεηψλ πνπ κπνξεΫ λα πξνθαιΩζνπλ ππξθαγηΨ απφ ακΩιεηα. 

 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΔΡΝΠ 2017 

  

ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

34 

ΦΨζε 2ε (ΑπμεκΩλε Δηνηκόηεηα)- ΦΨζε 3ε Αληηκεηώπηζε –ΦΨζε 4ε ΑπνθαηΨζηαζε-ΑξσγΪ 

ΘαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο ππξθαγηΨο ε παξνρΪ νδεγηψλ ζηνπο πνιΫηεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνΫεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ γΫλεηαη απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο Ϊ ην ΘΠΝΞΞ αλΨινγα κε ηελ θιηκΨθσζε 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ, κε δειηΫα ηχπνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξΫδεηαη σο ηνπηθΪ κηθξΪο Ωληαζεο, ε ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ 

γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-

απνθαηΨζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ϊ (θαηφπηλ εληνιΪο ηνπ) ηνπ αξκφδηνπ 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, πνπ Ωρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επΫβιεςεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξΫδεηαη σο πεξηθεξεηαθΪ κηθξΪο Ωληαζεο ε ελεκΩξσζε ηνπ 

θνηλνχ γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

(αληηκεηψπηζε-απνθαηΨζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε πνπ Ωρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ 

θαη επΫβιεςεο. 

Ζ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξΨ ηελ εμΩιημε κηαο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο θαη ηελ παξνρΪ πιεξνθνξηψλ 

απφ ηνλ ηφπν ηνπ ζπκβΨληνο γΫλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηΪ Αμησκαηηθφ ηνπ ΞΠ Ϊ ζε πεξΫπησζε 

θσιχκαηφο ηνπ, απφ Ψιιν βαζκνθφξν ηνπ ΞΠ νξηζκΩλν απφ απηφλ (ΘΑ12030Φ.109.1, αξζ.1,παξ.8). 

Ζ ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιΪςε κΩηξσλ πξνζηαζΫαο ηεο πγεΫαο ηνπο ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

(επΫδξαζε θαπλνχ, θιπ), θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ζηελ πγεΫα ησλ πνιηηψλ 

(αξηζκφο αζζελψλ, ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ απφ αλαπλεπζηηθΨ πξνβιΪκαηα, εγθαχκαηα, θιπ) απνηεινχλ 

επζχλε ηνπ Δζληθνχ ΘΩληξνπ ΔπηρεηξΪζεσλ γεΫαο ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο. 

Ζ ΔΙ.ΑΠ. ηεξεΫ ζπγθεληξσηηθφ θαηΨινγν ησλ λεθξψλ θαη πξνβαΫλεη ζηηο απαξαΫηεηεο πξναλαθξηηηθΩο 

πξΨμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνΫεζΪ ηνπο, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηελ ΗαηξνδηθαζηηθΪ πεξεζΫα θαη 

επηπιΩνλ αλαιακβΨλεη ηηο δηαδηθαζΫεο ελεκΩξσζεο θαη αλαγλψξηζεο ζπκΨησλ απφ ζπγγεληθΨ Ϊ νηθεΫα 

πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην εηδηθφ ΠρΩδην ΓηαρεΫξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ (ΠΓΑΑ) πνπ ζπληΨζζεηαη θαη’ 

εθαξκνγΪ ηεο Α 3384/2006 (ΦΔΘ 776/Β΄/2006). 

Πην ΞαξΨξηεκα ΠΡ΄ επηζπλΨπηεηαη Ωληππν ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο κε νδεγΫεο 

απηνπξνζηαζΫαο ζε πεξηπηψζεηο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ. 

 

ΞξνιεπηηθΪ απαγόξεπζε θπθινθνξΫαο 

 

πσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληΩο, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο αληηππξηθΪο πεξηφδνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

 ΑλαπιεξσηΪ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ απφθαζε ηνπ Θεληξηθνχ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΠΝΞΞ), κπνξεΫ λα νξΫδνληαη νη ΠπληνληζηΩο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, φπσο 

κε απφθαζΪ ηνπο εμνπζηνδνηνχλ ηνπο ΞεξηθεξεηΨξρεο, νη νπνΫνη ελ ζπλερεΫα κε εληνιΪ ηνπο πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο λα ζπγθαινχλ ηα ΠπληνληζηηθΨ ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ πξνθεηκΩλνπ λα απνθαζΫδνπλ γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ κΩηξνπ ηεο απαγφξεπζεο ηεο 

θπθινθνξΫαο νρεκΨησλ θαη παξακνλΪο εθδξνκΩσλ ζε εζληθνχο δξπκνχο, δΨζε θαη "εππαζεΫο" πεξηνρΩο ζε 

εκΩξεο θαη ψξεο πνπ ζεσξνχληαη επηθΫλδπλεο ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο. Νη αθξηβεΫο πεξηνρΩο, ν ρξόλνο απαγόξεπζεο θαζώο θαη όιεο νη πξνϋπνζΩζεηο 

γηα ηελ εθαξκνγΪ ηνπ κΩηξνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζηηο ζπλεδξηΨζεηο ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθώλ 

ΔλνηΪησλ θαη δύλαηαη λα ηζρύνπλ θαζ’ όιε ηε δηΨξθεηα ηεο αληηππξηθΪο πεξηόδνπ. 

 

4.3.3. ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔ ΡΑ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ (ΚΚΔ) 

Ζ ελεκΩξσζε ησλ πνιηηψλ ζε Θεληξηθφ ΔπΫπεδν γΫλεηαη απφ ηνπο ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο, νη νπνΫνη νθεΫινπλ λα κεηαδψζνπλ δσξεΨλ ηηο νδεγΫεο πξνο ηνπο πνιΫηεο 

πνπ εθδΫδνληαη απφ ην ΘΠΝΞΞ Ϊ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Λ. 3013/2002, Ψξζξν 18). 
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4.4 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΦΡΗΘΝ ΘΑΗ ΕΥΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

Ζ θαηαγξαθΪ θαη πξνζηαζΫα ησλ θακΩλσλ εθηΨζεσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηηο δηαηΨμεηο ηεο δαζηθΪο λνκνζεζΫαο 

απνηειεΫ αξκνδηφηεηα ησλ θαηΨ ηφπνπο αξκφδησλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ θαη γΫλεηαη απηεπΨγγειηα Ϊ θαηφπηλ 

ζρεηηθΪο ελεκΩξσζΪο ηνπο απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο αξκφδηεο ΞπξνζβεζηηθΩο πεξεζΫεο πνπ εΫραλ θαη ηελ επζχλε 

θαηΨζβεζΪο ηνπο (ΘΑ12030/Φ109.1/1999).  

ΔπΫζεο, νη θαηΨ ηφπνπο αξκφδηεο ΓαζηθΩο πεξεζΫεο ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαΫα ζηνηρεΫα γηα ηελ Ωθδνζε 

ηεο αλαδαζσηηθΪο πξΨμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηΨμεσλ βνζθΪο θαη ζΪξαο (ΓΑΓ) θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ 

πξνζηαζΫα ησλ θακΩλσλ εθηΨζεσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο. 

Πε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο δηα ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ζε 

ζπλεξγαζΫα κε ην πνπξγεΫν ΑγξνηηθΪο ΑλΨπηπμεο θαη ΡξνθΫκσλ πξνβαΫλεη ζε φιεο ηηο απαξαΫηεηεο ελΩξγεηεο 

γηα ηελ Ψκεζε δηαλνκΪ δσνηξνθψλ, εθφζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ζε θηελνηξφθνπο εληφο ηεο πιεγεΫζαο 

πεξηνρΪο (Άξζξν 11, Λ. 3698/2008 – ΦΔΘ 198 Α/2008). 

4.5. ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΔΗΑ & ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

Ρν πνπξγεΫν γεΫαο εΫλαη ν αξκφδηνο θνξΩαο γηα ηελ Ωθδνζε γεληθψλ νδεγηψλ πξνζηαζΫαο ησλ πνιηηψλ 

απφ παξΨγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηΫδηα, θιπ) ηα νπνΫα δηαρΩνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηΨ ηελ 

εμΩιημε κηαο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο. Ζ πεξαηηΩξσ εμεηδΫθεπζε γΫλεηαη κΩζσ ηεο εκπινθΪο ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκΩα πγεΫαο ζε ηνπηθφ επΫπεδν.  

Κε επζχλε ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο / ΔΘΔΞ πξνζδηνξΫδεηαη ε ππνζηΪξημε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη θαηΨ 

ηφπνπο γεηνλνκηθΩο πεξεζΫεο απφ Ψιινπο ΦνξεΫο γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ αξκνδηφηεηΨο ηνπο (πρ 

κεηαθνξΨ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ).  

4.6. ΗΑΡΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

Γηα ηελ ΗαηξνδηθαζηηθΪ πνζηΪξημε εθαξκφδεηαη ην Δηδηθφ ΠρΩδην «ΓηαρεΫξηζε Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ», 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Α. 3384/2006 (ΦΔΘ 776, η.Β) «ΠπκπιΪξσζε ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

4.7. ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ Ψηνκα, νηθνγΩλεηεο θαη πιεζπζκηαθΩο νκΨδεο ζεσξεΫηαη φηη ρξΪδνπλ Ψκεζα Ωθηαθηεο 

θνηλσληθΪο βνΪζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνΩξρνληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, ην 

Δζληθφ ΘΩληξν ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο (ΔΘΘΑ.), πνπ ππΨγεηαη ζηελ επνπηεΫα θαη ηνλ Ωιεγρν ηνπ πνπξγεΫνπ 

ΔξγαζΫαο ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο, ζπληνλΫδεη ην δΫθηπν παξνρΪο ππεξεζηψλ θνηλσληθΪο ζηΪξημεο.  

ΚεηΨ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο ην ΡκΪκα ΓηαρεΫξηζεο ΘξΫζεσλ ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθψλ ΞαξεκβΨζεσλ ηνπ 

ΔΘΘΑ δχλαηαη λα ζπγθξνηεΫ θαη λα θηλεηνπνηεΫ ΝκΨδεο ΡαρεΫαο ΞαξΩκβαζεο (ζηειερσκΩλεο θπξΫσο απφ 

Τπρνιφγνπο θαη Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο θαη επηθνπξηθΨ απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιΪινπο), γηα ηελ παξνρΪ 

Ψκεζεο ζπκβνπιεπηηθΪο ππνζηΪξημεο θαη βξαρεΫαο δηΨξθεηαο ςπρνινγηθΪο ππνζηΪξημεο ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ 

θαη θνηλνηηθφ επΫπεδν, κε ζηφρν ηε κεΫσζε ηεο Ωληαζεο θαη ηελ επηζηξνθΪ ησλ αηφκσλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηΨο ηνπο ζε επΫπεδα πξν θξΫζεο (Λ. 2646/1998, ΦΔΘ 236/Α΄/1998 – Λ. 3106/2003, ΦΔΘ 

30/Α΄/2003 – Λ. 3402/2005, ΦΔΘ 258/Α΄/2005 – ΞΓ 22/2006, ΦΔΘ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 Ωγγξαθν 

ηνπ ΔΘΘΑ).  

Νη αλσηΩξσ ΝκΨδεο ΡαρεΫαο ΞαξΩκβαζεο βξΫζθνληαη ζε εηνηκφηεηα θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηνπ Ωηνπο θαη 

θηλεηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ αθνξνχλ κεγΨιν αξηζκφ ζπκΨησλ, κε ζηφρν ηελ 

ςπρνθνηλσληθΪ ππνζηΪξημΪ ηνπο. Ρν ΔΘΘΑ θαηαξηΫδεη εηΪζην πξφγξακκα εηνηκφηεηαο ησλ ΝκΨδσλ ΡαρεΫαο 

ΔπΩκβαζεο θαη δηαζΩηεη θηλεηΪ κνλΨδα ε νπνΫα ιεηηνπξγεΫ σο επηηειηθφ επηρεηξεζηαθφ θΩληξν. 
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Ρν ΔΘΔΞ ηαπηφρξνλα, δχλαηαη λα θηλεηνπνηεΫ ηηο δχν νκΨδεο ςπρνινγηθΪο ππνζηΪξημεο απφ ην 

Τπρηαηξηθφ ΛνζνθνκεΫν ΑηηηθΪο θαη ην ΛνζνθνκεΫν Τπρηθψλ ΞαζΪζεσλ ΘεζζαινλΫθεο, αλΨινγα κε ηελ 

πεξηνρΪ ηνπ αηπρΪκαηνο. ΔΨλ ππΨξρεη κεγΨινο αξηζκφο ρξεδφλησλ ςπρνινγηθΪο ππνζηΪξημεο, ην ΔΘΔΞ 

εμαζθαιΫδεη ηθαλφ αξηζκφ ςπρνιφγσλ. 

4.8 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζΫα ησλ κλεκεΫσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζεΫσλ θαζψο θαη δεηΪκαηα 

πνπ απαηηνχλ ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε επηζθεπηψλ απφ ηνπο αλσηΩξσ ρψξνπο ζε πεξΫπησζε θηλδχλνπ 

απφ επεξρφκελε ΓαζηθΪ ΞπξθαγηΨ ξπζκΫδνληαη απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο πεξεζΫεο ηνπ πνπξγεΫνπ Ξνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ. 

Πηνλ ζχλδεζκν 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzO

iukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declaration

s.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi-

3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s δΫδεηαη ν δηαξθΪο θαηΨινγνο ησλ 

θεξπγκΩλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκεΫσλ  κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο Σψξνπο εληφο θαηνηθεκΩλσλ 

πεξηνρψλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηΨζεσλ θαη πιεζΫνλ απηψλ 

 

5. ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΓΟΝΚΖΠ – ΓΗΑΘΔΠΖ ΚΔΠΥΛ 

  ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο πνπ ππνβΨιινληαη ζην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ), εΫηε 

γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ ζηελ θαηαζηνιΪ δαζηθψλ ππξθαγηψλ εΫηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, αλαιφγσο ηνπ εΫδνπο ησλ αηηνχκελσλ 

πφξσλ, πξνσζνχληαη πξνο ηελ νηθεΫα ΞεξηθΩξεηα (πξνθεηκΩλνπ γηα δηαζΩζηκνπο πφξνπο ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ 
νηθεΫσλ ΓΪκσλ) Ϊ/θαη πξνο ηα ΘΩληξα ΔπηρεηξΪζεσλ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ 

(ΔΙ.ΑΠ., ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, ΔΘΔΞ, ΔΘΑΒ, ΓΔΓΓΖΔ, ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ, θιπ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 27, 

Λ. 3536/2007 ( ΦΔΘ 42/Α΄/2007). 
  Νη δηαηηζΩκελνη πφξνη Ψιισλ θνξΩσλ γηα ηελ Ψκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ εληΨζζνληαη επηρεηξεζηαθΨ ζηνλ ΓΪκαξρν Ϊ ζηνλ 
ΞεξηθεξεηΨξρε (Ϊ ζηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε), νη νπνΫνη Ωρνπλ θαη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξΫσλ, θαηΨ ην 

κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ θαη εκπιΩθνληαη. 
  Ρα κΩζα ησλ θνξΩσλ ηα νπνΫα δηαηΫζεληαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ γηα ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ 

θαηαζηνιΪ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πδξνθφξεο, κεραλΪκαηα, θιπ) θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο ηνπ ΞΠ, 
εληΨζζνληαη επηρεηξεζηαθΨ ππφ ηνλ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο, ν νπνΫνο Ωρεη θαη 

ηελ επζχλε αμηνπνΫεζΪο ηνπο ζε ηνπηθφ επΫπεδν. 

  Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πφξνη (κεραλΪκαηα Ωξγνπ, θνξηεγΨ, θιπ) πνπ δηαζΩηεη Ωλαο ΓΪκνο δελ 
επαξθνχλ γηα ηελ Ψκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

εθδΪισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ν ΓΪκαξρνο δχλαηαη λα αηηεζεΫ ζπλδξνκΪ απφ φκνξνπο ΓΪκνπο Ϊ ηελ νηθεΫα 
ΞεξηθΩξεηα κε πφξνπο πνπ Ωρνπλ Ψκεζα δηαζΩζηκνπο. Αλ νη δηαηηζΩκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ, ηφηε ν ΓΪκαξρνο 

δχλαηαη λα αηηεζεΫ ηε δηΨζεζε ησλ επηπιΩνλ πφξσλ κΩζσ ηνπ ΘΩληξνπ ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 
(ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ), πξνθεηκΩλνπ απηνΫ λα αλεβξεζνχλ απφ Ψιινπο θνξεΫο Ϊ ππεξεζΫεο. 

  Ρν θφζηνο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπΨλεο ζην πιαΫζην ηεο δηΨζεζεο πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ, θαιχπηεηαη εΫηε απφ ην θνξΩα δηΨζεζΪ ηνπο, εΫηε απφ ην θνξΩα ππνδνρΪο ηνπο ν νπνΫνο θαη 
ππΩβαιιε ην αξρηθφ αΫηεκα. ΛνεΫηαη φηη ζηελ πεξΫπησζε πνπ ν θνξΩαο δηΨζεζεο ησλ πφξσλ αμηψλεη ηελ 

θαηαβνιΪ ηνπ θφζηνπο ηεο αλσηΩξσ δαπΨλεο απφ ηνλ θνξΩα ππνδνρΪο, ζα πξΩπεη λα Ωρεη πξνεγεζεΫ ζρεηηθΪ 
ελεκΩξσζε θαη απνδνρΪ ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ θνξΩα ππνδνρΪο. 

  ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θΨιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζΫα ηνπ ΞΠ θαη ινηπνχο 

θνξεΫο γηα ηελ θαηαζηνιΪ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ξπζκΫδνληαη κε ην αξζ.1 παξ. 10 ηεο ΘΑ12030/Φ109.1/1999. 
  Δλ ζπλερεΫα θαη πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΓεκΨξρνπ, ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ϊ ηνπ αξκφδηνπ 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ζηελ δηΨζεζε ησλ επηπιΩνλ ησλ δηαηηζΩκελσλ ππφ θαλνληθΩο ζπλζΪθεο πφξσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαη απνθαηΨζηαζε ηεο θαηαζηξνθΪο (κηζζψζεηο κεραλεκΨησλ, πξνκΪζεηεο πιηθψλ, θιπ), ν 

Γεληθφο ΓξακκαηΩαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο απφ ηνλ νηθεΫν ΞεξηθεξεηΨξρε 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzOiukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declarations.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi-3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzOiukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declarations.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi-3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzOiukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declarations.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi-3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzOiukezSAhVJPRoKHf5aBqQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flistedmonuments.culture.gr%2Fsearch_declarations.php&usg=AFQjCNE3fAMzvCaqyICs6xORsi-3rAlRbQ&sig2=Xeytxn3_jxlRtAMkKsPv2w&bvm=bv.150475504,d.d2s
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Ϊ ην ΠπληνληζηΪ ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, λα θεξχμεη ηελ πεξηνρΪ ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο 

αλΨγθεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο (Ψξζξα 2 θαη 8 ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ απφ ηνλ Λ. 
4249/14), ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο πνπ αλαθΩξνληαη ζην 2300/29-03-2016 Ωγγξαθφ καο 

(ΑΓΑ: ΥΚΠΘ465ΦΘΔ-7ΒΜ). 
  ΞιΩνλ ησλ αλσηΩξσ θαη ζε πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ κεγΨιεο Ωληαζεο 

Ϊ θαηαζηξνθψλ εμεηδηθεπκΩλνπ ραξαθηΪξα, θαζψο θαη ζε πεξΫπησζε θαηΨζηαζεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο, 

εληΨζζνληαη ζηηο δπλΨκεηο ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο Ϊ ηνπ εμνπζηνδνηεκΩλνπ ΠπληνληζηΪ ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο Ϊ ηνπ εμνπζηνδνηεκΩλνπ 

ΞεξηθεξεηΨξρε, πνιΫηεο κε εηδηθΩο γλψζεηο θαη εκπεηξΫα, θαζψο θαη πΨζεο θχζεσο κΩζα πνπ αλΪθνπλ ζε 
θπζηθΨ θαη λνκηθΨ πξφζσπα κε ηνπο αληΫζηνηρνπο ρεηξηζηΩο ηνπο, εθφζνλ ηνχην θξΫλεηαη αλαγθαΫν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ (Ψξζξν 3 παξ. 2α ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφ Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ απφ ηνλ Λ. 
4249/14). 

  Ζ δηαδηθαζΫα θαη ην χςνο ηεο θαηαβαιιφκελεο απνδεκΫσζεο, γηα ηε ρξΪζε ησλ κΩζσλ θαη ηελ απαζρφιεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κΩζσλ θαζνξΫδεηαη κε θνηλΩο απνθΨζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 
Δζσηεξηθψλ (Ψξζξν 3 παξ. 2β ηνπ Λ3013/2002, φπσο απηφ Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ απφ ηνλ Λ. 4249/14). 

ΡΩινο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξΫλεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεΫο 
ζε επΫπεδν ΘεληξηθΪο ΓηνΫθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη ηα κΩζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε 

εζληθφ επΫπεδν δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβΨινπλ αΫηεκα δηεζλνχο ζπλδξνκΪο ζηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, σο αξκφδηα αξρΪ γηα ηνλ ζπληνληζκφ παξνρΪο βνΪζεηαο απφ θαη πξνο Ψιιεο ρψξεο (Λ. 
3013/2002, N. 3536/2007). 

  Ρα αηηΪκαηα γηα δηεζλΪ ζπλδξνκΪ ζα πξΩπεη λα ππνβΨιινληαη εγθαΫξσο δηα ηνπ ΘΩληξνπ ΔπηρεηξΪζεσλ 
ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ) ζηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηΪο αμηνπνΫεζεο ησλ δηαηηζΩκελσλ απφ Ψιιεο ρψξεο δπλακηθνχ θαη κΩζσλ. Πεκεηψλνπκε φηη 
ζηα αηηΪκαηα ζα πξΩπεη λα πεξηγξΨθνληαη αλαιπηηθΨ ηα δεηνχκελα κΩζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαζψο θαη ν 

επηρεηξεζηαθφο ρψξνο δξΨζεο ηνπο. Ρα κΩζα πνπ ζα δηαηεζνχλ κΩζσ δηεζλνχο ζπλδξνκΪο, κεηΨ ηελ εΫζνδφ 

ηνπο ζηε ρψξα, εληΨζζνληαη ζηηο δπλΨκεηο ηνπ αηηνχληνο, ν νπνΫνο θαη αλαιακβΨλεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ 
ζπληνληζκφ ηνπο. 

 

 

ΚΔΟΝΠ IV. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΦΝΟΔΑ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

1. ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ & ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ 

Νη θξΫζηκεο ππνδνκΩο ζε θεληξηθφ επΫπεδν εΫλαη: 

 ΡειεπηθνηλσλΫεο 

 ΘΩληξα ΔπηρεηξΪζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ΦνξΩσλ (ΞΠ, ΔΙΑΠ, ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, 

ΔΘΔΞ, ΔΘΑΒ, θιπ) 

 ΘΩληξα ΔιΩγρνπ ΔλΩξγεηαο ηνπ ΑΓΚΖΔ Α.Δ. 

 ΘΩληξν Ξιεξνθνξηψλ Γηθηχνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

2. ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ & ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 

ΓΫλεηαη κε επζχλε ησλ δηνηθΪζεσλ ηνπο 

3. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ζ δηνηθεηηθΪ κΩξηκλα ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ αλαιακβΨλεηαη απφ ηνπο ΦνξεΫο ηνπο. 

4. ΠΛΔΣΗΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΓΫλεηαη κε επζχλε ησλ δηνηθΪζεσλ ηνπο 
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ΚΔΟΝΠ V. ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ & ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΔΓΗΝ 

1. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Ζ εθπαΫδεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ νκΨδσλ ζε ηαθηηθφ επΫπεδν ζρεδηΨδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ 

ΑξρεγεΫνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ηνπ ΑξρεγεΫνπ ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο, ηνπ ΑξρεγεΫνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο 

θαη ηνπ ΔΘΑΒ ιακβΨλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ εθδΪισζε κηαο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ΦνξεΫο πνπ εκπιΩθνληαη ζε δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο εΫλαη δπλαηΪ ε εθπαΫδεπζΪ ηνπο κΩζσ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΨησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη κε κΩξηκλα ηεο ΓΓΞΞ. 

2. ΈΙΔΓΣΝΠ ΠΣΔΓΗΝ - ΑΠΘΖΠΔΗΠ 

Γηα ηνλ Ωιεγρν ηνπ ΠρεδΫνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθΪζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ΦνξεΫο ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθΪ λνκνζεζΫα (Λ.3013/2002, Λ.3536/2007, Λ.3613/2007) θαη κε βΨζε ηα νξηδφκελα ζην ΔγρεηξΫδην 

Πρεδηαζκνχ, ΓηεμαγσγΪο θαη ΑπνηΫκεζεο ΑζθΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ηνλ Ωιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζρεδΫσλ πνπ ζπληΨζζνληαη ζε εθαξκνγΪ ηεο Α 1299/2003 «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ» ην νπνΫν απεζηΨιε ζε φινπο 

ηνπο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθνκΩλνπο ΦνξεΫο απφ ηε ΓΓΞΞ κε ην ππ.αξ. 1764/12-03-2009 Ωγγξαθφ ηεο. 

3. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ & ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 

Ζ δηαδηθαζΫα ηεο αλαζεψξεζεο & επηθαηξνπνΫεζεο ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ 

εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ αλαθΩξεηαη ζε νπζηαζηηθΩο αιιαγΩο ζην ΠρΩδην θαη γΫλεηαη εθφζνλ ζπληξΩρεη 

ηνπιΨρηζηνλ Ωλαο απφ ηνπο παξαθΨησ ιφγνπο:  

 λΩεο λνκνζεηηθΩο ξπζκΫζεηο πνπ επεξεΨδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκΩλσλ ζην ΠρΩδην Γ/λζεσλ 

ηνπ ΦνξΩα ΠρεδΫαζεο Ϊ Ψιισλ ΦνξΩσλ κε ηνπο νπνΫνπο απηφο ζπλεξγΨδεηαη 

 Ϋδξπζε ΦνξΩσλ πνπ εκπιΩθνληαη ζηελ δηαρεΫξηζε ηεο Ωθηαθηεο αλΨγθεο, 

 λΩεο ζεζκηθΩο εζληθΩο, θνηλνηηθΩο Ϊ δηεζλεΫο ππνρξεψζεηο, 

 λΩα αλΨιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκΪζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνΫεο ζπληζηψληαη αιιαγΩο ζην ΠρΩδην, 

 απνηηκΪζεηο αζθΪζεσλ ζηηο νπνΫεο ζπληζηψληαη αιιαγΩο ζην ΠρΩδην. 

Ζ δηαδηθαζΫα ηεο επηθαηξνπνΫεζεο αλαθΩξεηαη ζηνλ Ωιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγΪ ζπγθεθξηκΩλσλ 

ζηνηρεΫσλ ηνπ ΠρεδΫνπ πνπ δελ επεξεΨδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠρεδΫνπ Ϊ ηελ ηδΩα επηρεηξΪζεσλ. 

Δλδεηθηηθφο θαηΨινγνο ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ πξΩπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη εΫλαη: 

 ΠηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΦνξΩα ΠρεδΫαζεο 

 Κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγΫα νκΨδσλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζην ΠρΩδην 

 ΓηαδηθαζΫεο θαη ππνδεΫγκαηα εληχπσλ 

 ΠηνηρεΫα δεκηνπξγεζΩλησλ λΩσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη Ψιισλ) 
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ΚΔΟΝΠ VI. ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΑΟΥΓΖ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ  

1.  ΞΙΖΟΥΚΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

ΑλαθνξηθΨ κε ηηο δαπΨλεο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηηο δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο θαη εηδηθφηεξα ησλ κΩηξσλ 

πνπ ιακβΨλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηΨζηαζε θαηαζηξνθψλ, ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α΄/2016) «Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο 

ΝδεγΫεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ην Ξ.Γ. 80/16 (ΦΔΘ 145/Α΄/2016) «ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο δηαηΨθηεο». 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο εθαξκνγΪ Ωρνπλ θαη ηα Ψξζξα 12, παξ.1ε ηνπ λ.3013/2002 (ΦΔΘ 

102/Α΄/2002), 159 παξ.2 θαη 176 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α΄/2010) θαη ζε επΫπεδν ΓΪκνπ ηα Ψξζξα 58, 72 

θαη 176 ηνπ Λ. 3852/2010, 158 ηνπ Λ. 3463/2006 ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ αληΫζηνηρα. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαηεπεΫγνπζαο αλΨγθεο κε απξφβιεπην ραξαθηΪξα, εΫλαη δπλαηΪ ε εθαξκνγΪ 

ηνπ Ψξζξνπ 32 παξ. 2γ. ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηελ πξνζθπγΪ ζηε δηαδηθαζΫα κε δηαπξαγκΨηεπζε, ρσξΫο 

πξνεγνχκελε δεκνζΫεπζε. Δηδηθφηεξα ζην Ψξζξν 32 παξ. 2γ. ηνπ Λ.4412/16 πξνβιΩπεηαη φηη ε δηαδηθαζΫα κε 

δηαπξαγκΨηεπζε ρσξΫο πξνεγνχκελε δεκνζΫεπζε κπνξεΫ λα ρξεζηκνπνηεΫηαη γηα δεκφζηεο ζπκβΨζεηο Ωξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζην κΩηξν πνπ εΫλαη απνιχησο απαξαΫηεην, εΨλ ιφγσ θαηεπεΫγνπζαο αλΨγθεο 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, δελ εΫλαη δπλαηΪ ε ηΪξεζε ησλ πξνζεζκηψλ 

πνπ πξνβιΩπνληαη γηα ηηο αλνηθηΩο, θιεηζηΩο Ϊ αληαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο κε δηαπξαγκΨηεπζε. Νη πεξηζηΨζεηο 

πνπ επηθαινχληαη νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπεΫγνπζαο αλΨγθεο δελ πξΩπεη ζε θακΫα 

πεξΫπησζε λα απνξξΩνπλ απφ δηθΪ ηνπο επζχλε. 

Ζ Γ/λζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΞΞ, κε ην 7290/01-11-2016 Ωγγξαθφ ηεο, 

Ωρεη Ϊδε δεηΪζεη πεξαηηΩξσ δηεπθξηλΪζεηο απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθΩο ππεξεζΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο δηαδηθαζΫεο 

πιεξσκΪο δαπαλψλ πνπ ζρεηΫδνληαη κε δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο, κεηΨ ηε δεκνζΫεπζε ηνπ Λ. 4412/2016 

θαη ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθΨ κε λεφηεξν Ωγγξαθφ ηεο. 

ΔπΫζεο ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999, αξζ.1, παξ. 10, νη πηζηψζεηο γηα ηελ θΨιπςε ησλ 

εηδηθψλ δαπαλψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζΫα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο κε ηηο Έλνπιεο δπλΨκεηο 

θαη ηνπο ινηπνχο ΦνξεΫο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 7 ηνπ Λ.2612/1998 κεηαθΩξνληαη ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο 

δηαηΨμεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγεΫνπ Γεκφζηαο ΡΨμεο & ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΞνιΫηε ζηνλ νπνΫν 

εγγξΨθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΦνξΩσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηΩξσ 

δαπαλψλ. 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΓΪκσλ γηα ηελ θΨιπςε δξΨζεσλ ππξνπξνζηαζΫαο, φπσο 

θαζαξηζκφο βιΨζηεζεο γηα ηε κεΫσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηα πεξηαζηηθΨ δΨζε, Ψιζε θιπ, ζα δξνκνινγεζνχλ απφ 

ην πνπξγεΫν Δζσηεξηθψλ, κεηΨ ηελ εμαζθΨιηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Γηα ηελ θαηαλνκΪ ησλ αλσηΩξσ 

πηζηψζεσλ ζα ιεθζεΫ ππφςε ζρεηηθΪ εηζΪγεζε ηεο ΓΓΞΞ (N. 3013/2002,φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη) 

2. ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΓΖΚΥΛ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΕΖΚΗΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΥΛ ΞΝ ΞΟΝΘΑΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ 

ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ ΠΡΝΠ ΝΡΑ Α΄ ΘΑΗ Β΄ ΒΑΘΚΝ» 

 
  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Ϊδε επειζνπζψλ δεκηψλ απφ ζενκελΫεο, φπσο θαηαζηξνθΩο ιφγσ ππξθαγηψλ θιπ., 

νη ΓΪκνη θαη νη ΞεξηθΩξεηεο δχλαληαη λα ππνβΨιινπλ αΫηεκα επηρνξΪγεζεο ζην πιαΫζην ηνπ Ωξγνπ ηεο 
Ξξφιεςεο & Αληηκεηψπηζεο Εεκηψλ θαη Θαηαζηξνθψλ πνπ Ξξνθαινχληαη απφ ΘενκελΫεο πνπ εΫλαη εληαγκΩλν 

ζην εζληθφ ζθΩινο ηνπ ΞξνγξΨκκαηνο ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγεΫνπ Δζσηεξηθψλ θαη ζπγθεθξηκΩλα 

ζηε ΠΑΔ 055 (Δγθχθιηνο Αξ.10 ΑΞ. 7207/7-03-2017 Ωγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ. κε ΑΓΑ: Τ65Ξ465ΣΘ7-4Δ8). 
  πσο αλαθΩξεηαη ζηελ αλσηΩξσ εγθχθιην, γηα ηελ Ωθδνζε απφθαζεο επηρνξΪγεζεο νη αλσηΩξσ θνξεΫο 

ππνβΨιινπλ αΫηεκα ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα ηνπ πνπξγεΫνπ Δζσηεξηθψλ (Γ/λζε ΝηθνλνκηθΪο & ΑλαπηπμηαθΪο 
ΞνιηηηθΪο ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο), ην νπνΫν ππνρξεσηηθΨ πξΩπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
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α. Ρερληθφ ΓειηΫν (ζπλεκκΩλν ππφδεηγκα ζηελ αλσηΩξσ Δγθχθιην 10 ηνπ Ξ.ΔΠ.) 

β. ΘΪξπμε ηεο πεξηνρΪο ζε θαηΨζηαζε εθηΨθηνπ αλΨγθεο 
γ. ΔθζΩζεηο- ΑπηνςΫεο δεκηψλ 

δ. ΞεξηγξαθΪ ηεο κεζνδνινγΫαο αλΨιπζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκΫαο 
ε. ΦσηνγξαθηθΪ ηεθκεξΫσζε 

  ΔπΫζεο, ζην αλσηΩξσ Ωξγν ηεο Ξξφιεςεο & Αληηκεηψπηζεο Εεκηψλ θαη Θαηαζηξνθψλ πνπ Ξξνθαινχληαη απφ 

ΘενκελΫεο, νη ΓΪκνη θαη νη ΞεξηθΩξεηεο δχλαληαη λα ππνβΨιινπλ αηηΪκαηα επηρνξΪγεζεο γηα δξΨζεηο 
πξφιεςεο, ηα νπνΫα ζα πξΩπεη λα εΫλαη πιΪξσο αηηηνινγεκΩλα σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηΨ ηνπο θαη Ψκεζα 

ζπλδεδεκΩλα κε ηελ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ (Δγθχθιηνο Αξ.10 ΑΞ. 7207/7-03-2017 Ωγγξαθν ηνπ Ξ.ΔΠ. κε 
ΑΓΑ: Τ65Ξ465ΣΘ7-4Δ8). 

Νη δαπΨλεο πνπ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ αθνξνχλ ζε: 
-  θαηαζθεπΩο ,αλαθαηαζθεπΩο Ϊ επεθηΨζεηο εγθαηαζηΨζεσλ Ϊ Ωξγσλ 

-  πξνκΪζεηεο κνλΫκσλ εμνπιηζηηθψλ κΩζσλ Ϊ ηερληθνχ Ϊ Ψιινπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ 

-  κειΩηεο πνπ αλαθΩξνληαη απνθιεηζηηθΨ ζηα ελ ιφγσ Ωξγα θαη 
-  πΨζεο θχζεσο Ωμνδα πνπ ζρεηΫδνληαη επζΩσο κε απηΨ. 

Αλαιπηηθφηεξεο νδεγΫεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξΫσλ θαη ηελ θαηαλνκΪ ησλ πηζηψζεσλ γηα πξφιεςε θαη 
αληηκεηψπηζε δΫλνληαη ζηελ Δγθχθιην Αξ.10 κε ΑΞ. 7207/7-03-2017 ηνπ Ξ.ΔΠ. θαη ΑΓΑ: Τ65Ξ465ΣΘ7-4Δ8. 

3.  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ ΞΙΖΓΔΛΡΥΛ 

Πην πιαΫζην ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ σο 

πιεγΩληεο πξνζδηνξΫδνληαη νη πνιΫηεο νη νπνΫνη Ωρνπλ απνκαθξπλζεΫ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθΫαο Ϊ δηακνλΪο ηνπο 

εμαηηΫαο ηεθκεξησκΩλνπ θηλδχλνπ απφ ηελ εμΩιημε ηεο ΓαζηθΪο ΞπξθαγηΨο (νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε 

πνιηηψλ) Ϊ πνιΫηεο ησλ νπνΫσλ ν ηφπνο θαηνηθΫαο Ϊ δηακνλΪο Ωρεη ππνζηεΫ θζνξΩο απφ ηελ θαηαζηξνθΪ. 

Ζ δηνηθεηηθΪ κΩξηκλα ησλ πιεγΩλησλ αλαθΩξεηαη ζηελ κεηαθΫλεζε θαη παξακνλΪ ησλ πνιηηψλ ζε αζθαιεΫο 

ρψξνπο θαηΨ ηε δηΨξθεηα Ϊ θαη κεηΨ απφ κηα ΓαζηθΪ ΞπξθαγηΨ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζΫα ηνπο θαη ηελ απνθπγΪ 

ΩθζεζΪο ηνπο ζηα πξντφληα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηΫδηα, θιπ). Νη ΓΪκνη ζε ζπλεξγαζΫα κε ηηο 

νηθεΫεο ΞεξηθΩξεηεο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΞαξΨξηεκα Γ΄10), Ωρνπλ Ϊδε πξνζδηνξΫζεη ηνπο ρψξνπο 

θαηαθπγΪο γηα πξνζηαζΫα απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, νη νπνΫνη Ωρνπλ ειεγρζεΫ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηΨ ηνπο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο ησλ ΓΪκσλ θαη νη νπνΫνη δχλαληαη λα δηαζΩηνπλ βαζηθΨ δΫθηπα ππνδνκΪο 

(χδξεπζε, ειεθηξνδφηεζε, θιπ), 

Ξξνο ηνπο αλσηΩξσ ρψξνπο θαηαθπγΪο δχλαληαη, θαηΨ ηελ δηΨξθεηα Ϊ θαη κεηΨ απφ κηα ΓαζηθΪ ΞπξθαγηΨ, 

λα θαηεπζχλνληαη πνιΫηεο νη νπνΫνη Ωρνπλ θαηαθχγεη ζε κε αζθαιεΫο ππαΫζξηνπο ρψξνπο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζΫα ηνπο.  

ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη νη πξνυπνζΩζεηο πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ησλ ρψξσλ απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηΩο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ζπλΨζξνηζεο πνιηηψλ, νη 

νπνΫεο θαη δξνκνινγνχληαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζΫεο, ιακβΨλνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζηαζΫαο ησλ πνιηηψλ 

απφ παξΨγσγα θαχζεο (θαπλφο, αησξνχκελα ζσκαηΫδηα, θιπ) ηα νπνΫα δηαρΩνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηΨ ηελ 

εμΩιημε κηαο δαζηθΪο ππξθαγηΨο 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ γΫλεηαη εθηΫκεζε γηα πνιχσξε παξακνλΪ ησλ πνιηηψλ ζηνπο αλσηΩξσ ρψξνπο, νη 

ΓΪκαξρνη, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπΩο επηρεηξεζηαθΩο ηνπο αλΨγθεο πνπ ζπλδΩνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, δχλαληαη λα δξνκνινγΪζνπλ δξΨζεηο γηα ηελ θΨιπςε ησλ 

ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ Ωρνπλ ζπγθεληξσζεΫ ζε απηνχο.  

ΞαξΨιιεια κε ηηο αλσηΩξσ δξΨζεηο, πνπ ζθνπφ Ωρνπλ ηε θΨιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ θαη ηελ 

αζθΨιεηα ησλ πνιηηψλ πνπ Ωρνπλ ζπγθεληξσζεΫ ζε ππαΫζξηνπο ρψξνπο, νη ΓΪκνη ζπιιΩγνπλ πιεξνθνξΫεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ, πνπ Ωρνπλ θαεΫ νινζρεξψο Ϊ Ωρνπλ ππνζηεΫ ζνβαξΩο βιΨβεο νη νπνΫεο 

πηζαλφλ ηηο θαζηζηνχλ αθαηνΫθεηεο θαη εληΨζζνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξΫσλ αξκνδηφηεηΨο ηνπο. Ζ 

ελΩξγεηα απηΪ θξΫλεηαη απαξαΫηεηε πξνθεηκΩλνπ λα εθηηκεζεΫ ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο νπνΫνπο ζα 

πξΩπεη λα εμαζθαιηζηνχλ Ψκεζα θαηαιχκαηα.  

Νη ΓΪκαξρνη, κε βΨζε ηηο αλσηΩξσ πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ 

ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξψηε εθηΫκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πνιηηψλ γηα ηνπο νπνΫνπο ζα πξΩπεη λα εμαζθαιηζηνχλ Ψκεζα θαηαιχκαηα θαη ελεκεξψλνπλ Ψκεζα ηνλ 
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ΞεξηθεξεηΨξρε θαη ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΩα ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο. 

Ν ΞεξηθεξεηΨξρεο, Ωρνληαο ππφςε ηα αλσηΩξσ, δΫλεη εληνιΪ εμαζθΨιηζεο θαηαιπκΨησλ ζηε Γ/λζε 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ε νπνΫα ζε ζπλεξγαζΫα κε ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πξφλνηαο ησλ ΝΡΑ, κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθΨιηζε 

ησλ θαηΨιιεισλ ρψξσλ πξνζσξηλΪο ζηΩγαζεο ησλ πιεγΩλησλ (ηνπξηζηηθΩο εγθαηαζηΨζεηο θιπ), θαζψο θαη 

κεηαθνξΨ ηνπο, αλ απαηηεζεΫ. 

Ζ θνηλσληθΪ πξνζηαζΫα ζηνπο πνιΫηεο πνπ πεξηΩξρνληαη ζε θαηΨζηαζε αλΨγθεο εμ αηηΫαο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ ππνζηεξΫδεηαη Ψκεζα απφ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, κΩζσ ησλ ΓΪκσλ, φηαλ 

ζπληξΩρεη πεξΫπησζε, γηα ηελ θΨιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλΪ – δηαηξνθΪ) θαη απφ ην πνπξγεΫν 

ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο ζηε ζπλΩρεηα, δηα ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ Ξξφλνηαο ησλ 

ΓΪκσλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα δαπΨλε πξνζσξηλΪο εγθαηαζηΨζεσο θαη δηαηξνθΪο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ Ϊ 

κεκνλσκΩλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεΫα Ϊ Ψιινπο ρψξνπο, θαηαβΨιιεηαη ππφ ησλ αξκνδΫσλ, γηα ηελ θνηλσληθΪ 

πξνζηαζΫα ησλ ζενκεληνπιΪθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο, 

απ' επζεΫαο ζηνπο μελνδφρνπο Ϊ ηδηνθηΪηεο εηΩξσλ ρψξσλ, εηο βΨξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο (Λ.Γ. 57/1973, ΦΔΘ 149/Α΄/1973 - Λ. 

776/1978, ΦΔΘ 68/Α΄/1978 - ΞΓ 93/1993, ΦΔΘ 39/Α΄/1993). Νη ιεπηνκΩξεηεο θαζνξΫδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο3. 

Κε ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο 

θαζνξΫδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζΩζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ε δηαδηθαζΫα νηθνλνκηθΪο ελΫζρπζεο ησλ πιεγΩλησλ 

γηα ηελ θΨιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπΩο θχξηαο νηθΫαο Ϊ αληηθαηΨζηαζε νηθνζθεπΪο, θηι. Πε 

πεξηπηψζεηο κεγΨισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηΩξσ ζΩκαηα ξπζκΫδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο πνπξγηθΩο 

ΑπνθΨζεηο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα πινπνΫεζεο ηνπ πξνγξΨκκαηνο ΘνηλσληθΪο ΞξνζηαζΫαο πνπ πξνβιΩπεηαη 

απφ ην Λ.Γ 57/73 θαη ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 κεηαβηβΨζηεθε κε ην Λ.3852/2010 ζηνπο ΓΪκνπο 

(Γηεπζχλζεηο - ΡκΪκαηα - ΓξαθεΫα Ξξφλνηαο). Ζ ζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ γΫλεηαη κε 

Απφθαζε ηνπ νηθεΫνπ ΓεκΨξρνπ. Νη επηηξνπΩο εΫλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαγξαθΪ θαη ηελ εθηΫκεζε ησλ δεκηψλ, 

γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ θαηνΫθσλ ηεο πεξηνρΪο γηα ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκΫεο ππνβνιΪο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθΨ κε ηα 

γεληθφηεξα κΩηξα απνθαηΨζηαζεο πνπ ελδερνκΩλσο ηνπο αθνξνχλ. Νη πιεγΩληεο πνιΫηεο απεπζχλνληαη πιΩνλ 

ζηνπο ΓΪκνπο ηεο πεξηνρΪο ηνπο, φπνπ ππνβΨινπλ ηε ζρεηηθΪ αΫηεζε, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ 

πξνβιΩπνληαη απφ ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001. 

Ν γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ΦνξΩσλ πνπ Ωρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεΫα εΫλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ 

ΘΩληξνπ ΔπηρεηξΪζεσλ γεΫαο (Δ.Θ.ΔΞ.), ην νπνΫν ππΨγεηαη απεπζεΫαο ζηνλ πνπξγφ γεΫαο. Πε πεξΫπησζε 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ ην Δ.Θ.ΔΞ. εθαξκφδεη, αλ ηνχην απαηηεΫηαη, ηα επηρεηξεζηαθΨ ζρΩδηα αληηκεηψπηζεο 

εθηΨθησλ αλαγθψλ πνπ Ωρεη θαηαξηΫζεη (Λ.3370/05, ΦΔΘ 176/Α΄/2005 – Λ. 3527/07, ΦΔΘ 25/Α΄/2007). 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνθνηλσληθΪ ππνζηΪξημε ησλ πιεγΩλησλ αλαθΩξνληαη αλαιπηηθΨ ζηελ 

παξΨγξαθν 4.8 ηνπ παξφληνο. 

Πην ΞαξΨξηεκα ΠΡ΄ επηζπλΨπηνληαη εγθχθιηνη ηνπ πνπξγεΫνπ γεΫαο ζρεηηθψλ κε ηε ιΪςε κΩηξσλ 

δηαζθΨιηζεο ηεο Γεκφζηαο γεΫαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

 

                                                      
3 Ζ αλσηΩξσ δξΨζε δελ κπνξεΫ λα πινπνηεζεΫ πξνο ην παξφλ ιφγσ πεξηνξηζκΩλσλ πηζηψζεσλ & δεδνκΩλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 

Ξ2/νηθ.2673/01 ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε ρνξεγεΫηαη εθΨπαμ νηθνλνκηθΪ ελΫζρπζε κΩρξη ηνπ πνζνχ € 586,94 αλΨ νηθνγΩλεηα γηα λα 

θαιχςεη Ψκεζεο βηνηηθΩο αλΨγθεο (ζΫηηζε - Ωλδεηα θιπ) ζηηο νπνΫεο κπνξεΫ λα ζπκπεξηιεθζεΫ θαη ε δηακνλΪ ηνπο (Γ28/Γ.Ξ.25803/1457/27-

3-2013 Ωγγξαθν ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο). 
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4. ΔΘΡΗΚΖΠΖ - ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΕΖΚΗΥΛ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΛΠΣΠΖ ΞΙΖΓΔΛΡΥΛ 

ζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαγξαθΪ θαη πξνζηαζΫα ησλ θακΩλσλ εθηΨζεσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηηο δηαηΨμεηο ηεο 

δαζηθΪο λνκνζεζΫαο απνηειεΫ αξκνδηφηεηα ησλ θαηΨ ηφπνπο αξκφδησλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ θαη γΫλεηαη θαηφπηλ 

γξαπηΪο ελεκΩξσζΪο ηνπο απφ ηηο θαηΨ ηφπνπο αξκφδηεο ΞπξνζβεζηηθΩο πεξεζΫεο πνπ εΫραλ θαη ηελ επζχλε 

θαηΨζβεζΪο ηνπο (ΘΑ12030/Φ109.1/1999). ΔπΫζεο, νη θαηΨ ηφπνπο αξκφδηεο ΓαζηθΩο πεξεζΫεο 

ζπγθεληξψλνπλ ηα αλαγθαΫα ζηνηρεΫα γηα ηελ Ωθδνζε ηεο αλαδαζσηηθΪο πξΨμεο θαη ησλ απαγνξεπηηθψλ 

δηαηΨμεσλ βνζθΪο θαη ζΪξαο (ΓΑΓ) θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θακΩλσλ εθηΨζεσλ πνπ εκπΫπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο. 

ΑληΫγξαθα ησλ κεραλνγξαθεκΩλσλ ΓειηΫσλ Γαζηθψλ ππξθαγηψλ ησλ αξκφδησλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ, πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηΩιινληαη ζηε ΔηδηθΪ ΓξακκαηεΫα Γαζψλ πνπξγεΫνπ ΞεξηβΨιινληνο, ΔλΩξγεηαο θαη 

ΘιηκαηηθΪο ΑιιαγΪο, απνζηΩιινληαη θαη ζηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (Ωγγξαθν 4525/28-9-

2005 ηεο ΓΓΞΞ). 

Ζ νξηνζΩηεζε πεξηνρψλ θαη ρνξΪγεζε ζηεγαζηηθΪο ζπλδξνκΪο (ΓσξεΨλ ΘξαηηθΪ ΑξσγΪ θαη Άηνθν ΓΨλεην) 

γηα ηελ επηζθεπΪ Ϊ αλαθαηαζθεπΪ ησλ πιεγΩλησλ θηηξΫσλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, εκπΫπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ΑπνθαηΨζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ (Γ.Α.Δ.Φ.Θ.) ηεο ΓεληθΪο 

Γηεχζπλζεο δξαπιηθψλ θαη Θηεξηαθψλ πνδνκψλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο πνδνκψλ ηνπ πνπξγεΫνπ 

πνδνκψλ & Κεηαθνξψλ (Λ.1190/1981 - ΦΔΘ 203/Α΄/1981, Λ. 2576/1998 - ΦΔΘ 25/Α΄/1998) . 

Δηδηθφηεξα ζΩκαηα ζρεηηθΨ κε ηελ νξηνζΩηεζε ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο, δηαπΫζησζεο ηεο Ωθηαζεο ησλ 

δεκηψλ, ρνξΪγεζεο δαλεΫσλ, θιπ, ξπζκΫδνληαη κε ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Νηθνλνκηθψλ θαη Υποδομών & Μεταφορών. 

4.1 ΓηαδηθαζΫα νξηνζΩηεζεο κηαο πεξηνρΪο σο ππξόπιεθηεο – Ωιεγρνο θηηξΫσλ 

ΞξνθεηκΩλνπ ε Γ.Α.Δ.Φ.Θ., ζηα πιαΫζηα ησλ αξκνδηνηΪησλ ηεο, λα πξνβεΫ Ψκεζα ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελΩξγεηεο, γηα ηελ νξηνζΩηεζε κηαο πεξηνρΪο σο ππξφπιεθηεο, ζα πξΩπεη λα αθνινπζεΫηαη ε θΨησζη δηαδηθαζΫα 

(ΓΑΔΦΘ/νηθ. 2538/A326/4-6-2015 Ωγγξαθν ΓΑΔΦΘ – ΑΓΑ: 6Η62465ΦΘΘ-Ο7): 

 Κε ηελ εθδΪισζε θπζηθΪο θαηαζηξνθΪο απαηηεΫηαη λα γλσζηνπνηεζεΫ Ψκεζα ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. απφ ηελ 

ΞεξηθΩξεηα ην ζπκβΨλ (εΫδνο ζπκβΨληνο θαη αθξηβεΫο εκεξνκελΫεο) θαζψο θαη νη πεξηνρΩο πνπ Ωρνπλ πιεγεΫ. 

 Πηε ζπλΩρεηα κεηΨ ηε δηελΩξγεηα απηνςηψλ θαη ηελ θαηαγξαθΪ ησλ δεκηψλ ζηηο επηρεηξΪζεηο θαη ζηηο 

θαηνηθΫεο απφ ηελ ΞεξηθΩξεηα θαη ηνλ ΓΪκν αληΫζηνηρα, ε ΞεξηθΩξεηα ππνβΨιεη ζηε Γ.Α.Δ.Φ.Θ. αΫηεκα 

νξηνζΩηεζεο ζπλνδεπφκελν απφ ζπγθεληξσηηθΩο θαηαζηΨζεηο ησλ πνξηζκΨησλ ησλ απηνςηψλ αλΨ ΡνπηθΪ 

Θνηλφηεηα, πξνθεηκΩλνπ ε πεξεζΫα λα εμεηΨζεη ηε δπλαηφηεηα νξηνζΩηεζεο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ. 

ηαλ απφ ηελ νινθιΪξσζε ηεο πξναλαθεξζεΫζαο δηαδηθαζΫαο πξνθχςεη ε αλΨγθε γηα νξηνζΩηεζε, ε 

Γ.Α.Δ.Φ.Θ. εθδΫδεη ηελ πξναλαθεξφκελε ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε. 

Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ θηηξΫσλ κεηΨ ηελ νξηνζΩηεζε ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζηηο 

εθΨζηνηε απνθΨζεηο νξηνζΩηεζεο, πηζησηηθψλ κΩηξσλ θαη πξνζεζκηψλ, ειΩγρνπ θαθΩισλ επηζθεπΪο θαη 

αλαθαηαζθεπΪο θηηξΫσλ, Ωρεη σο εμΪο (Α νηθ.7791/Α314/14/8-10-2014, ΦΔΘ 2658/Β΄/08-10-2014): 

1. Νη Ωιεγρνη ησλ θηηξΫσλ κεηΨ ηελ νξηνζΩηεζε ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο, δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπΩο: 

α. ΡξηκειεΫο γηα ηνλ Ωιεγρν θηηξΫσλ πξνθεηκΩλνπ λα δηαπηζησζεΫ αλ απηΨ: 

- Ωρνπλ ππνζηεΫ βιΨβεο, νη νπνΫεο ηα θαζηζηνχλ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπα (απφ ζεηζκφ – πιεκκχξα – 

ππξθαγηΨ – θαηνιΫζζεζε), 

- εκθαλΫδνπλ βιΨβεο απφ ζεηζκφ – πιεκκχξα – ππξθαγηΨ - θαηνιΫζζεζε, νη νπνΫεο δελ κπνξνχλ λα 

επηζθεπαζζνχλ επεηδΪ ηα πιηθΨ θαηαζθεπΪο ησλ θηηξΫσλ εΫλαη επηειΪ. 

β. ΓηκειεΫο γηα ηνλ Ωιεγρν ησλ θηηξΫσλ, κεηΨ απφ πιεκκχξα – ππξθαγηΨ – θαηνιΫζζεζε, πξνθεηκΩλνπ λα 
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δηαπηζησζεΫ εΨλ απηΨ: 

-  εκθαλΫδνπλ βιΨβεο απφ ην ζπκβΨλ, νη νπνΫεο εΫλαη επηζθεπΨζηκεο, Ϊ δελ εκθαλΫδνπλ βιΨβεο, 

-  Ωρνπλ θαηαζηξαθεΫ νινζρεξψο. 

Νη Ωιεγρνη ησλ θηηξΫσλ δηελεξγνχληαη κεηΨ απφ αΫηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο απνθΨζεηο, πηζησηηθψλ κΩηξσλ θαη πξνζεζκηψλ. 

2. Νη επηηξνπΩο ζα ζπγθξνηνχληαη απφ Γηπισκαηνχρνπο Κεραληθνχο (Ξνιηηηθνχο, ΑξρηηΩθηνλεο, 

ΡνπνγξΨθνπο) Ϊ Ξηπρηνχρνπο Κεραληθνχο Ρ.Δ. αληΫζηνηρσλ εηδηθνηΪησλ θαη ηνπιΨρηζηνλ ην Ωλα κΩινο ζα 

εΫλαη Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο. Πε θΨζε επηηξνπΪ ζα ζπκκεηΩρεη ηνπιΨρηζηνλ Ωλαο Κεραληθφο Ξ.Δ. 

Ϊ Ρ.Δ., πνπ ππεξεηεΫ ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. θαη ν νπνΫνο ζα νξΫδεηαη απφ ηνλ ΞξντζηΨκελν ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Θ. Ρα ινηπΨ 

κΩιε ησλ επηηξνπψλ, ζα νξΫδνληαη απφ ηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην ΞξντζηΨκελν. ΔηδηθΨ γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

θηηξΫσλ σο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ, νη επηηξνπΩο νξΫδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αξηζκ. νηθ 

5423/Α314/3-6-2014 πνπξγηθΪ Απφθαζε. 

3. Νη αξκφδηεο γηα ην Ωξγν ηεο απνθαηΨζηαζεο πεξεζΫεο, ζα ελεκεξψλνπλ εγγξΨθσο ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. γηα 

ηα θηΫξηα πνπ πξΩπεη λα ειεγρζνχλ θαη γηα ηα νπνΫα Ωρνπλ ππνβιεζεΫ εκπξφζεζκεο αηηΪζεηο κε πιΪξε 

δηθαηνινγεηηθΨ, απνζηΩιινληαο ζπκπιεξσκΩλν ζρεηηθφ Ωληππν, πνπ ρνξεγεΫηαη απφ ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ., 

πξνθεηκΩλνπ ν ΞξντζηΨκελνο λα νξΫζεη ηνπο κεραληθνχο ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Θ. πνπ ζα ζπκκεηΨζρνπλ ζηηο επηηξνπΩο. 

4. Νη πξναλαθεξφκελεο επηηξνπΩο ζπληΨζζνπλ Έθζεζε ΑπηνςΫαο Ϊ Ξξσηφθνιιν ΑπηνςΫαο Δπηθηλδχλσο 

Δηνηκφξξνπνπ ΘηηξΫνπ, ζε Ωληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. θαη ζηα νπνΫα ζα θαηαγξΨθνληαη ηα 

γεσκεηξηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ θηηξΫνπ (φξνθνη, εκβαδφλ εθ’ φζνλ απαηηεΫηαη), ε πνηφηεηα (πιηθΨ θαηαζθεπΪο – 

θΩξσλ νξγαληζκφο), ην εΫδνο ηεο ρξΪζεο, ε θαηνηθεζηκφηεηα ησλ θηηξΫσλ (αλ εΫλαη ζε ρξΪζε Ϊ 

εγθαηαιειεηκκΩλα), ε θαηαιιειφηεηα γηα ρξΪζε, ν αξηζκφο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη νη βιΨβεο, φπσο απηΨ 

δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ απηνςΫα ζην πιεγΩλ θηΫξην θαζψο θαη ηα ζηνηρεΫα ησλ ηδηνθηεηψλ. 

5. Πε πεξΫπησζε δηαθσλΫαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ, θαηαγξΨθεηαη ξεηΨ ν ιφγνο ηεο δηαθσλΫαο, 

ππνγξΨθεηαη απφ ηα κΩιε ηεο επηηξνπΪο θαη ππνβΨιιεηαη ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. πξνθεηκΩλνπ λα νξηζζεΫ επηηξνπΪ 

γηα ηελ επαλεμΩηαζε ηνπ θηηξΫνπ. 

ΘΩκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειΨρηζησλ ππνρξεσηηθψλ απαηηΪζεσλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ 

απνθαηΨζηαζεο θηηξΫσλ πνπ Ωρνπλ ππνζηεΫ βιΨβεο απφ ππξθαγηΨ θαη ηελ Ωθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 

επηζθεπΪο, αλαθΩξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ Α ΓΑΔΦΘ/νηθ.5364/Γ/Β11/04-12-2015 (ΑΓΑ: 6ΡΘ946530Μ-

Σ50 / ΦΔΘ 2774/Β΄/2015). 

 

4.2 ΞαξνρΪ επηρνξΪγεζεο ζε βηνκεραληθΩο θαη βηνηερληθΩο κνλΨδεο, εκπνξηθΨ θαηαζηΪκαηα, 
αγξνηηθΩο εθκεηαιιεύζεηο, Ψιιεο επηρεηξΪζεηο θαη θνξεΫο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηΪξα πνπ 

πιΪηηνληαη από δαζηθΩο ππξθαγηΩο. 

 
Πε βηνκεραληθΩο θαη βηνηερληθΩο κνλΨδεο, εκπνξηθΨ θαηαζηΪκαηα, αγξνηηθΩο εθκεηαιιεχζεηο, Ψιιεο 

επηρεηξΪζεηο θαη θνξεΫο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα πνπ πιΪηηνληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, δχλαηαη λα 

παξΩρεηαη επηρνξΪγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζε θηηξηαθΩο εγθαηαζηΨζεηο, κεραληθφ εμνπιηζκφ, πξψηεο 

χιεο, εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγΨ απηνθΫλεηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθΪο ρξΪζεο, ηα νπνΫα θαηαγξΨθεθαλ σο 

νινζρεξψο θαηεζηξακκΩλα. 

Ρν χςνο ηεο επηρνξΪγεζεο θαζνξΫδεηαη κε ΘνηλΪ πνπξγηθΪ Απφθαζε (Ψξζ. 36 Λ. 2459/1997 – ΦΔΘ 

17/Α΄/1997). Ζ επηρνξΪγεζε ζπλΫζηαηαη ζηε δσξεΨλ ρξεκαηηθΪ ελΫζρπζε απφ ην Ξξφγξακκα ΓεκνζΫσλ 

Δπελδχζεσλ θαη θαηαβΨιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κΩζσ ηεο Γ/λζεο ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο ηεο ΓεληθΪο 

ΓξακκαηεΫαο ΒηνκεραλΫαο ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο, ΑλΨπηπμεο (Α νηθ. 3648/387/30-3-2012 «Δθρψξεζε 

αξκνδηνηΪησλ γηα ην Ωξγν «ΔπηρνξΪγεζε επηρεηξΪζεσλ πνπ Ωρνπλ πιεγεΫ απφ πιεκκχξεο θαη ινηπΩο ζενκελΫεο 

εθηφο ζεηζκψλ» Ψξζξνπ 36 ηνπ λ. 2459 - ΦΔΘ 17/Α/18−2−1997). Νη δηαδηθαζΫεο γηα ηελ εθαξκνγΪ ησλ 

δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2459/1997, θαζνξΫδνληαη κε ηελ Α 20725/Β.979/10-05-2011 (Α 



ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΔΡΝΠ 2017 

  

ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

44 

20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγΪ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ 

Λφκνπ 2459/1997» - ΦΔΘ 1207/Β/14−6−2011), ε νπνΫα δηαηεξεΫηαη ζε ηζρχ κε ηελ αληηθαηΨζηαζε ηνπ 

Δ.Ν.Κ.Κ.Δ.Σ. κε ηελ Γ/λζε ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΒηνκεραλΫαο. 

ΠπγθεθξηκΩλα, βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο Α 20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα 

δηαηΨμεσλ ηνπ αξζ.36/Λ.2459/1997» ζαο γλσξΫδνπκε ηα εμΪο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 Ωγγξαθν ηεο Γ/λζε 

ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο)  

 - Γηα ηελ εθηΫκεζε θαη θαηαγξαθΪ ησλ δεκηψλ ζε βηνκεραληθΩο θαη βηνηερληθΩο κνλΨδεο, εκπνξηθΨ 

θαηαζηΪκαηα, αγξνηηθΩο εθκεηαιιεχζεηο, Ψιιεο επηρεηξΪζεηο θαη θνξεΫο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα πνπ 

πιΪηηνληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, αξκφδηα εΫλαη ε επηηξνπΪ πνπ ζπζηΪλεηαη θαηΨ πεξΫπησζε κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε. 

 - ΘαηΨ ηελ επηηφπηα απηνςΫα ε αξκφδηα επηηξνπΪ δεηΨ λα ππνβιεζνχλ εθ κΩξνπο ησλ πιεγεηζψλ 

επηρεηξΪζεσλ, ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ, πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηθεηκεληθΪ εθηΫκεζε ηεο δεκΫαο θαη εηδηθφηεξα 

αλαθΩξνληαη ηΫηινη ηδηνθηεζΫαο, παξαζηαηηθΨ θαη ζηνηρεΫα ινγηζηεξΫνπ, ζηνηρεΫα λφκηκεο ιεηηνπξγΫαο 

επηρεΫξεζεο θ.α. Πηελ πεξΫπησζε κε χπαξμεο πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ελαιιαθηηθΨ αλαδεηνχληαη θαη 

ππνβΨιινληαη ζηνηρεΫα θαη παξαζηαηηθΨ απφ ηνπο πξνκεζεπηΩο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ΔπΫζεο κπνξνχλ 

λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθΨ ζηνηρεΫα πΩξαλ ησλ αλαθεξνκΩλσλ ζηελ παξαγξ 2 ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο κε αξ. 

20725/8.979/10-5-2011 εθφζνλ ηνχην θξηζεΫ αλαγθαΫν. 

 - Ζ αξκφδηα γηα ηελ εθηΫκεζε δεκηψλ επηηξνπΪ ζπληΨζζεη πξαθηηθΨ εθηΫκεζεο ηεο δεκΫαο γηα θΨζε 

επηρεΫξεζε. 

-  Θαηφπηλ ησλ παξαπΨλσ θαη βΨζεη ησλ πξαθηηθψλ εθηΫκεζεο ησλ δεκηψλ ζπληΨζζεηαη ζπγθεληξσηηθΪ 

θαηΨζηαζε (εδΨθ. β παξαγξ. 1 Ψξζξν 3), πξνθεηκΩλνπ λα νινθιεξσζνχλ απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ 

πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ νη δηαδηθαζΫεο Ωθδνζεο ΘνηλΪο πνπξγηθΪο Απφθαζεο θαζνξηζκνχ απνδεκΫσζεο γηα 

ηηο πιεγεΫζεο επηρεηξΪζεηο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 Ωγγξαθν ηεο Γ/λζε ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο). 

 Πχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 2459/1997 (ΦΔΘ 17/Α΄/1997) δχλαηαη λα 

παξΩρεηαη επηρνξΪγεζε θαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα θνξεΫο πνπ πιΪηηνληαη απφ πιεκκχξεο θαη ινηπΩο 

ζενκελΫεο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 Ωγγξαθν ηεο Γ/λζε ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο). 

 Δθηφο ησλ παξαπΨλσ ζαο γλσξΫδνπκε φηη γηα ηελ Ωθδνζε ηεο ΘΑ θαζνξηζκνχ απνδεκΫσζεο αξκφδην εΫλαη ην  

ΡκΪκα Δηδηθψλ ΣξεκαηνδνηΪζεσλ ηεο Γ/λζεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο ΞνιηηηθΪο ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο ΝηθνλνκηθΪο 

ΞνιηηηθΪο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΝηθνλνκηθΪο ΞνιηηηθΪο ηνπ πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ (10466/ΓΒΞ108/6-3-

2015 Ωγγξαθν ηεο Γ/λζε ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο). 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη πξνθεηκΩλνπ λα ελεξγνπνηεζεΫ ην αλσηΩξσ ζεζκηθφ πιαΫζην πεξΫ απνθαηΨζηαζεο ησλ δεκηψλ 

ζε βηνκεραληθΩο θαη βηνηερληθΩο κνλΨδεο, εκπνξηθΨ θαηαζηΪκαηα, αγξνηηθΩο εθκεηαιιεχζεηο, Ψιιεο 

επηρεηξΪζεηο θαη θνξεΫο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηΪξα πνπ πιΪηηνληαη απφ ππξθαγηΩο, ζα πξΩπεη 

πξνεγνπκΩλσο λα Ωρεη νξηνζεηεζεΫ ε πεξηνρΪ σο πιεγεΫζα απφ ππξθαγηΩο (ππξφπιεθηε) (Α 20725/Β.979/10-

05-2011).  

Αξκφδηα ππεξεζΫα γηα ηελ παξνρΪ πεξεηαΫξσ δηεπθξηλΪζεσλ πνπ ζπλδΩνληαη κε ηηο αλσηΩξσ επηρνξεγΪζεηο 

εΫλαη ε Γ/λζε ΒηνκεραληθΪο ΞνιηηηθΪο, ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΒηνκεραλΫαο ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο, 

ΑλΨπηπμεο. 

ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη ε Ωθδνζε απνθΨζεσλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 

θΪξπμε κηαο πεξηνρΪο ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο ζπλδΩεηαη απνθιεηζηηθΨ κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ 

αλαιακβΨλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κΩζσλ ησλ θνξΩσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ Ψκεζε 

αληηκεηψπηζΪ ηνπο, θαζψο θαη κε ην κΩγεζνο ηεο θηλεηνπνΫεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κΩζσλ πνπ εΫλαη πιΩνλ 

ηνπ δηαηηζΩκελνπ ππφ θαλνληθΩο ζπλζΪθεο.  

Ζ θΪξπμε κηαο πεξηνρΪο ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο απφ ηε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο δελ 

απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνΫεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκΫζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιΪ 
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απνδεκηψζεσλ θαη δαλεΫσλ ζε πιεγΩληεο. 

4.3 Απνδεκηώζεηο ηνπ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θεθαιαΫνπ θαη ηεο παξαγσγΪο 

 

ΘΩκαηα θαηαγξαθΪο θαη απνδεκηψζεσλ, απφ θαηαζηξνθΩο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππξθαγηΩο ζην δσηθφ 

θεθΨιαην , φπσο αλαθΩξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξΨγξαθν ξπζκΫδνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΑζθΨιηζεο 

Εσηθνχ ΘεθαιαΫνπ ηνπ ΔΙΓΑ (ΦΔΘ 1669/Β΄/27-7-2011) φπσο απηφο ηζρχεη. 

ΘΩκαηα απνδεκηψζεσλ ζην δσηθφ θεθΨιαην, πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηνλ αλσηΩξσ Θαλνληζκφ ΑζθΨιηζεο Εσηθνχ 

ΘεθαιαΫνπ ηνπ ΔΙΓΑ, θαζψο θαη γηα θαηαζηξνθΩο ζην θπηηθφ θεθΨιαην Ϊ ζηα κΩζα παξαγσγΪο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ πΨγηνπ θεθαιαΫνπ θαη εμνπιηζκνχ, ξπζκΫδνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ Θξαηηθψλ 

Νηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (Θ..Α. 619/146296/2016 – ΦΔΘ 4562/Β΄/2016), φπσο απηφο ηζρχεη κε αξκφδην 

θνξΩα πινπνΫεζεο ηνλ ΔΙΓΑ. 

 

ΈΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΣΔΓΗΝ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ αξρΫδεη απφ ηελ εκεξνκελΫα Ωγθξηζεο απφ ην ΞεξηθεξεηΨξρε ΠηεξεΨο 

ΔιιΨδαο. Κε ηελ Ωθδνζε ηνπ παξφληνο παιαηφηεξα ζρΩδηα παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ 

Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

ΞαξΨξηεκα Α: ΝξηζκνΫ & ζπληνκνγξαθΫεο 

ΞαξΨξηεκα Β: ΑλΨιπζε Θηλδχλνπ 

Ρν Ξ.Γ. 575/1980 "ΞεξΫ θεξχμεσο ηδηαηηΩξσο επαΫζζεησλ εηο ππξθαγηΨο πεξηνρψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθηΨζεσλ σο επηθηλδχλσλ" (ΦΔΘ 157, ηεπρ A) 

ΞαξΨξηεκα Γ: ΓηαγξΨκκαηα ΟνΪο 

ΓΟ0: Έγθαηξε ΞξνεηδνπνΫεζε (ΘαζεκεξηλΪ ΑπνζηνιΪ ΣΞΘΞ & ΗδηαΫηεξν Ξξνεηδνπνηεηηθφ ΠΪκα ιφγσ 

πςεινχ (4) θαη πνιχ πςεινχ (5) θηλδχλνπ 

ΓΟ1: ΑλαγγειΫα – ΑξρηθΪ ΔηδνπνΫεζε  

ΓΟ2α: ΘηλεηνπνΫεζε θνξΩσλ πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε 

ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

ΓΟ2β: ΘηλεηνπνΫεζε θνξΩσλ γηα ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο 

(ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο βξαρεΫαο απνθαηΨζηαζεο) 

ΞαξΨξηεκα Γ: Οφινη, Αξκνδηφηεηεο & ΓξΨζεηο ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο  

ΞαξΨξηεκα Δ: Ξξφηππν θαη νδεγΫεο γηα ζρΩδηα επνπηεπφκελσλ ΦνξΩσλ,  

ΞαξΨξηεκα ΠΡ: πνζηεξηθηηθφ ιηθφ 

ΞξνζζΪθε ΠΡ1: ΓηνηθεηηθΨ Έγγξαθα & ΛνκνζεζΫα 

ΞξνζζΪθε ΠΡ2: ΘαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο θαη δηαδηθαζΫεο επηρεηξΪζεσλ 

ΞαξΨξηεκα Η: Ξφξνη – ΚΩζα – Αλζξψπηλν Γπλακηθφ – Κλεκφληα ζπλεξγαζΫαο 
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ΞαξΨξηεκα Α. ΝΟΗΠΚΝΗ & ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ 

 199 ΠΔΘΞΠ: Ππληνληζηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ΘΩληξν πεξεζηψλ Ξ.Π. 

 ΓΓΞΞ: ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

 ΓΔΔΘΑ: Γεληθφ ΔπηηειεΫν ΔζληθΪο Άκπλαο 

 ΓΔΖ ΑΔ: Γεκφζηα ΔπηρεΫξεζε Ζιεθηξηζκνχ Αλψλπκε ΔηαηξεΫα 

 ΑΓΚΖΔ Α.Δ: ΑλεμΨξηεηνο ΓηαρεηξηζηΪο ΚεηαθνξΨο ΖιεθηξηθΪο ΔλΩξγεηαο Αλψλπκε ΔηαηξεΫα 

 ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ΓηαρεηξηζηΪ ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ ΓηαλνκΪο ΖιεθηξηθΪο ΔλΩξγεηαο Αλψλπκε ΔηαηξεΫα 

 ΓΔΘΔ: Γ/λζε ΔιΩγρνπ ΘαηαζθεπΪο Έξγσλ 

 ΓΔΠΔ: Γ/λζε ΔιΩγρνπ ΠπληΪξεζεο Έξγσλ 

 ΓΑΓ: ΓαζηθΪ ΑπαγνξεπηηθΪ ΓηΨηαμε 

 ΓΓΑ: Γ/λζε ΓεληθΪο Αζηπλφκεπζεο 

 ΓΣΘ: Γ/λζε Σεηξηζκνχ ΘξΫζεσλ 

 ΔΒΑ-ΔΞΘΑ: ΔθνξΫεο Βπδαληηλψλ θαη Θιαζηθψλ ΑξραηνηΪησλ 

 ΔΘΘΔΞΗΣ: Δζληθφ ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ (ΓΔΔΘΑ) 

 ΔΘΑΒ: Δζληθφ ΘΩληξν Άκεζεο ΒνΪζεηαο 

 ΔΘΔΞ: Δζληθφ ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ γεΫαο 

 ΔΘΔ: ΔληαΫν ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ 

 ΔΘΘΑ: Δζληθφ ΘΩληξν ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο  

 ΘΔΞΞ: ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

 ΘΠΝΞΞ: Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο  

 ΙΠ-ΔΙΑΘΡ: Ιηκεληθφ Πψκα – ΔιιεληθΪ ΑθηνθπιαθΪ 

 ΝΡΑ: ΝξγαληζκνΫ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο  

 ΞΠ: Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα 

 ΠΓΑΑ: ΠρΩδην ΓηαρεΫξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ 

 ΠΚΝ: Ππληνληζηηθφ Κεηξνπνιηηηθφ ξγαλν 

 ΠΝΞΞ: Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

 ΠΞΔΘ: Ππληνληζηηθφ Ξεξηθεξεηαθφ ΘΩληξν (Ξ.Π) 

 ΠΡΝ: Ππληνληζηηθφ Ρνπηθφ ξγαλν 
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ΞαξΨξηεκα Β 

ΑλΨιπζε Θηλδύλνπ 

Ρν ΞΓ 575/1980 "ΞεξΫ θεξχμεσο ηδηαηηΩξσο επαΫζζεησλ εηο ππξθαγηΨο πεξηνρψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθηΨζεσλ σο επηθηλδχλσλ" (ΦΔΘ 157, ηεπρ A). 

Κε βΨζε ηα Ψξζξα 23 & 25 ηνπ Λ. 998/79 πξνθχπηεη ε ππνρξΩσζε (γηα ηνπο ΦνξεΫο, πνπ αλαθΩξνληαη γηα 

δξΨζεηο πνπ πξνζδηνξΫδνληαη ζηελ ΘΑ 12030Φ.109.1/1999 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ) 

αλΨπηπμεο κεραληζκνχ θαη ππνρξεσηηθΪο ιΪςεο κΩηξσλ Ωηζη ψζηε λα ππΨξρεη Ψκεζνο Ωιεγρνο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ πνπ ελδΩρεηαη λα εθδεισζνχλ απφ 1εο Καΐνπ κΩρξη 31εο ΝθησβξΫνπ. Ζ πεξΫνδνο απηΪ 

πξνζδηνξΫδεηαη σο αληηππξηθΪ πεξΫνδνο (αξζ. 1, ΘΑ 12030Φ.109.1/1999).  
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ΞαξΨξηεκα Γ: ΓηαγξΨκκαηα ΟνΪο 

ΓΟ0: Έγθαηξε πξνεηδνπνΫεζε (θαζεκεξηλΪ απνζηνιΪ ρΨξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηΨο & 

απνζηνιΪ ηδηαΫηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζΪκαηνο απφ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ) 

ΓΟ1: ΑλαγγειΫα – ΑξρηθΪ ΔηδνπνΫεζε  

ΓΟ2α: ΘηλεηνπνΫεζε θνξΩσλ πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο ην νπνΫν απνηειεΫ επζχλε 

ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο. 

ΓΟ2β: ΘηλεηνπνΫεζε θνξΩσλ γηα ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο 

(ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο βξαρεΫαο απνθαηΨζηαζεο). 
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ΓΟ0: ΔΓΘΑΗΟΖ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ (ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΣΑΟΡΖ ΞΟΝΒΙΔΤΖΠ ΘΗΛΓΛΝ ΞΟΘΑΓΗΑΠ 

& ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ) 

ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΗΜΩΝ 

 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε. 

Π../199 ΕΚΤΠ/ΚΕΔ 

 

Για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία με αρικμό 4) ζωσ εξαιρετικά υψθλι (κατάςταςθ  ςυναγερμοφ, κατθγορία με αρικμό 5), 

εκδίδεται επιπλζον, από το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ (ΚΕΠΠ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ ιδιαίτερο προειδοποιθτικό ςιμα προκειμζνου να τεκοφν 

ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ οι φορείσ ςε εφαρμογι του άρκρ. 2 παρ.4β του Ν. 3013/2002. Σα επίπεδα ετοιμότθτασ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ του κάκε 

επιχειρθςιακά εμπλεκόμενου Φορζα ςε κάκε επίπεδο και θ λιψθ πρόςκετων μζτρων ςε ςυνάρτθςθ με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδφνου κακορίηεται από τον επιχειρθςιακό τουσ 

ςχεδιαςμό. Η προϊκθςθ του ανωτζρω ιδιαίτερου προειδοποιθτικοφ ςιματοσ προσ τα Γραφεία Πολιτικισ Προςταςίασ των Διμων, κα γίνεται με ευκφνθ των Δ/νςεων Πολιτικισ Προςταςίασ 

των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων  μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ τουσ με τισ Δ/νςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ των Περιφερειϊν, ςτα πλαίςια ςυνεργαςίασ τουσ για τθν άμεςθ αναμετάδοςι 

τουσ προσ τουσ Διμουσ. 

 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΠΟΤΡΓΩΝ 

Συνεννόηση 

ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Τ.ΕΘ.Α.: 

 ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 

 ΕΜΤ 

 ΕΛ.Α./ Δ.Γ.Α.  

 ΕΛ.Α./ Ε.Κ.Ε. 
 

Τπουργείο Τγείασ / Ε.Κ.ΕΠ.Τ. 

Τπουργείο Τγείασ / Ε.Κ.Α.Β. 

Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ  / ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / Κ.Π.Δ. 
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ΠΞΔΘ 

 

ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ 
ΞΖΟΔΠΗΑ 

   ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ 

ΘΙΗΚΑΘΗΝ 

ΡΝΞΗΘΖ ΑΟΚΝΓΗΑ 
ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ ΑΟΣΖ 

ΝΗΘΔΗΝΠ ΓΖΚΝΠ 
ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

199 ΠΔΘΞΠ/ΠΘΔΓ 

 

ΡΝΞΗΘΝ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΔΘΑΒ 

ΡΝΞΗΘΖ ΑΟΚΝΓΗΑ ΓΑΠΗΘΖ 
ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 
Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 
 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ Ξ.. 
ΛΝΚΝ 

ΡΝΞΗΘΖ ΙΗΚΔΛΗΘΖ ΑΟΣΖ  
(ΚΝΛΝ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΞΗΘΖΠ 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ Ι.Π.-ΔΙΑΘΡ  Ή 

ΠΛΓΟΝΚΖΠ) 
 

 

ΘΔΞΗΣ/ΙΠ-ΔΙΑΘΡ 

ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 
ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο 

ΙΝΗΞΝΠ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 
ΦΝΟΔΗΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

(ΓΔΓΓΖΔ, ΑΓΚΖΔ, θιπ.) 

ΓΟ1: ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ - ΑΟΣΗΘΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 
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ΔΞΗΘΔΦΑΙΖΠ 
ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΝΠ 

Π Ξ.. 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΚΖ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

ΓΖΚΝΠ 
ΓξαθεΫν 
ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

       

ΠΞΔΘ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖ 

ΓΔΔΘΑ/ ΔΘΘΔΞΗΣ 

199 ΠΔΘΞΠ/ΠΘΔΓ 

ΔΙ.ΑΠ. 
ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ 
ΓΛΠΖ ΛΝΚΝ 

ΔΘΔΞ 

ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ 
ΝΚΑΓΔΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 
ΘΔΛΡΟΝ 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 
ΓΗΘΡΝ 

ΙΝΗΞΝΗ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 
ΦΝΟΔΗΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

ΔΘΑΒ 

ΡΝΞΗΘΖ ΙΗΚΔΛΗΘΖ 
ΑΟΣΖ 

(Κφλν ζε πεξηπηψζεηο 
ηνπηθΪο αξκνδηφηεηαο 

Ι.Π) Ϊ ζπλδξνκΪο 

ΙΠ-ΔΙΑΘΡ/ΘΔΞΗΣ 

ΑΓΚΖΔ 
ΘΔΛΡΟΑ 
ΔΙΔΓΣΝ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο 

ΓΔΠ/ΘΔΞΗΣ 
ΓΔΛ/ΘΔΞΗΣ 
ΓΔΑ/ΘΔΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟ2α: ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ 
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ΓΟ2β: ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΛΔΞΔΗΥΛ 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

ΓΗΔΘΛΖΠ 
ΠΛΓΟΝΚΖ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΔΠ 
ΓΗΝΗΘΖΠΔΗΠ 

Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο 

ΓΖΚΝΗ      
ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ 
Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ΠΝΞΞ 

ΠΡΝ 

ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ 
ΝΚΑΓΔΠ 

ΘΔΛΡΟΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 
 Ξ.Π 

 ΔΙ.ΑΠ 
 Ι.Π.-ΔΙΑΘΡ 
 ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ 

ΙΝΗΞΝΗ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 
ΦΝΟΔΗΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΓΔΓΓΖΔ, 
ΑΓΚΖΔ, θιπ) 
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ΞαξΨξηεκα Γ : ΟΝΙΝΗ, ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ & ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ 

ΔΙΙΑΓΑΠ 

ΦΑΠΖ 1Ζ ΠΛΖΘΖΠ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

Γ. ΡΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ  

 Έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξΨμεσλ κεηαβΫβαζεο, θαηΨ ηελ θξΫζε ηνπ, ηεο Ψζθεζεο ζπγθεθξηκΩλσλ 

αξκνδηνηΪησλ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο 

πξνζηαζΫαο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ην παξφλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζ. 160 ηνπ Λ.3852/2010 

(φπσο γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο νξγαλσκΩλεο απνκΨθξπλζεο πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο 

απφ εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ εμ αηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ – 2934/06-05-2015 

Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ, θιπ)  

 Έθδνζε εμνπζηνδνηηθψλ πξΨμεσλ πξνο ηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

ΔλνηΪησλ, θαηφπηλ ζρεηηθΪο εηζΪγεζεο απφ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ην παξφλ. 

 ΔληνιΪ, πξηλ ηελ Ωλαξμε ηεο αληηππξηθΪο πεξηφδνπ, γηα ηε ζπληΪξεζε εμνπιηζκνχ θαη κΩζσλ 

ηεο ΞεξηθΩξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ) ηα νπνΫα 

εκπιΩθνληαη βΨζεη ηνπ ζρεδΫνπ, ηφζν γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, φζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Έγθξηζε ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ ηεο ΞεξηθΩξεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ  θαη πφξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα 

εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ), πνπ Ωρεη ζπληαρζεΫ θαη επηθαηξνπνηεζεΫ κε επζχλε ηεο 

Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο.  

 ΔληνιΪ ζπγθξφηεζεο ησλ Ππληνληζηηθψλ ΝξγΨλσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΔληνιΪ ζχγθιεζεο ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο γηα ηελ  επΫιπζε δεηεκΨησλ ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επΫζεο θαη δεηεκΨησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δξΨζε θαη ηε ζπλεξγαζΫα κε ηηο εζεινληηθΩο νξγαλψζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο. 

 

Γ3. ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΑ ΌΟΓΑΛΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΠΝΞΞ)  

 Κε κΩξηκλα ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη θαηφπηλ εληνιΪο 

ΞεξηθεξεηΨξρε ζπγθξνηνχληαη ηα ΠπληνληζηηθΨ ξγαλα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ 

νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ. Ζ ζχγθιεζε ζηε θΨζε ηεο ζπλΪζνπο εηνηκφηεηαο ιακβΨλεη 

ρψξα θαηφπηλ εληνιΪο ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη εθφζνλ απηφο ην θξΫλεη αλαγθαΫν γηα ηελ 

επΫιπζε δεηεκΨησλ ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο επΫζεο θαη δεηεκΨησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δξΨζε θαη ηε ζπλεξγαζΫα κε ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

Γ4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΔηζΪγεζε πξνο ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε γηα ηελ Ωθδνζε εμνπζηνδνηηθψλ πξΨμεσλ πξνο ηα ΡκΪκαηα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο 

πξνζηαζΫαο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ην παξφλ. 
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ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

 ΘαηαγξαθΪ θαη επηθαηξνπνΫεζε ησλ επηρεηξεζηαθΨ δηαζΩζηκσλ πφξσλ (δπλακηθνχ θαη κΩζσλ) 

ηεο ΞεξηθΩξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ), νη νπνΫνη 

εΫλαη απαξαΫηεηνη, βΨζεη ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ, ηφζν γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, φζν 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ.4 

 Πχληαμε θαη επηθαηξνπνΫεζε ηνπ ΞαξαηΪκαηνο Η΄ (αλζξψπηλν δπλακηθφ  θαη πφξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα 

εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ) θαη ππνβνιΪ ηνπ πξνθεηκΩλνπ λα εγθξηζεΫ απφ ηνλ 

ΞεξηθεξεηΨξρε. 

 Πχλζεζε ηνπ Δηδηθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ 

γηα ηελ ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΞαξΨξηεκα Δ΄ ηνπ 

παξφληνο 5, θαη εζσηεξηθΪ δηαλνκΪ αληηγξΨθνπ ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ 

πνπ αλαθΩξνληαη ζην ΞαξΨξηεκα Η΄(ΓξαθεΫν ΞεξηθεξεηΨξρε, ΓξαθεΫα αξκφδησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, Γ/λζε 

Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ). 

 ΑπνζηνιΪ, ζε εηΪζηα βΨζε, επηθαηξνπνηεκΩλνπ αληΫγξαθνπ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄, πνπ Ωρεη 

ζπληαρζεΫ ζηα πιαΫζηα εμεηδΫθεπζεο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ, ζηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο,  

 Πχληαμε Ϊ επηθαηξνπνΫεζε κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηΨθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνΩξρνληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, ζην νπνΫν λα θαηαγξΨθνληαη ζε ρξνληθΪ αιιεινπρΫα νη 

ελΩξγεηεο ζηηο νπνΫεο πξΩπεη λα πξνβνχλ φιεο νη αξκφδηεο νξγαληθΩο κνλΨδεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ην παξφλ ζρΩδην.6 

 ΘνηλνπνΫεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ησλ 

κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ ζηηο αξκφδηεο θαηΨ ηφπνπο ΓηνηθΪζεηο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη 

ηεο ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο, γηα ιφγνπο Ψκεζεο θηλεηνπνΫεζεο θαη πιεξΩζηεξεο ελεκΩξσζΪο 

ηνπο. 

 Πχληαμε κλεκνλΫσλ ζπλεξγαζΫαο, αλΨ ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα, κε ηδησηηθνχο θνξεΫο πνπ 

δηαζΩηνπλ πιηθΨ θαη κΩζα θαηΨιιεια γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνπ πξνβιΩπνληαη ζην εγθεθξηκΩλν απφ ηελ ΓΓΞΞ 

ζρΩδην ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη  γηα ηηο νπνΫεο δελ επαξθνχλ νη πφξνη ηεο ΞεξηθΩξεηαο.  

 ΔμαζθΨιηζε επηθνηλσλΫαο κε ην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο, ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ ζε επΫπεδν ΞεξηθΩξεηαο θαη Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ.  

 ΔλεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιΪςε κΩηξσλ απηνπξνζηαζΫαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνΩξρνληαη 

απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κε βΨζε ηηο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο θαη ην Ωληππν πιηθφ πνπ Ωρνπλ 

εθδνζεΫ απφ ηελ θεληξηθΪ δηνΫθεζε  

                                                      
4 Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο  ζπλεξγΨδεηαη κε ηηο Γ/λζεηο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο νη νπνΫεο δηαζΩηνπλ ηΩηνηνπο πφξνπο (Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ). 

5 Ρν Δηδηθφ ΠρΩδην Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο 

απνηειεΫηαη απφ ηα ΚΩξε Η – VI ηνπ παξφληνο εγθεθξηκΩλνπ ζρεδΫνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ΞαξαξηεκΨησλ 

Α΄,Β΄,Γ΄,ΠΡ΄, ηεο ΞξνζζΪθεο Γ10 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ 

6 ΔΫλαη απαξαΫηεηε ε ζχληαμε δχν μερσξηζηψλ κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ ηα νπνΫα ζα αθνξνχλ αληΫζηνηρα ηηο 

ελΩξγεηεο ηνπ θνξΩα ζρεδΫαζεο ζηελ θαηΨζηαζε εηνηκφηεηαο ιφγσ ηεθκεξησκΩλνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηΨζηαζεο 

Ωθηαθηεο αλΨγθεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο. 
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 ΔληνιΪ ζηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ γηα ηελ επηινγΪ, ζε 

ζπλεξγαζΫα κε ηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο, ρψξσλ ηθαλψλ γηα ηελ ππνδνρΪ θαη δηαβΫσζε πιεγΩλησλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.. 

 ΡΪξεζε κεηξψνπ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, αλΨ ΞεξηθεξεηαθΪ 

Δλφηεηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΞεξηθΩξεηα θαη πνπ δχλαηαη λα ππνζηεξΫμνπλ ηηο 

επηκΩξνπο δξΨζεηο ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΚεξηκλΨ γηα ηε ζπλεξγαζΫα ησλ αξκφδησλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο (Γ/λζε 

Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ. - ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη απηψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ) πνπ 

δηαζΩηνπλ κΩζα πξνο ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, κε ηηο αξκφδηεο ΞπξνζβεζηηθΩο 

πεξεζΫεο, πξνθεηκΩλνπ λα εμαζθαιηζηεΫ ε ζπκβαηφηεηα εμνπιηζκνχ θαη κΩζσλ. 

 ΔηζΪγεζε ζηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε γηα λα εμνπζηνδνηεζνχλ ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ γηα ηε ζχγθιεζε ησλ Ππληνληζηηθψλ ΝξγΨλσλ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαηφπηλ ζρεηηθΪο εληνιΪο ηνπ 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 12, Λ.3013/2002 θαη ζην αξζ.160 

ηνπ Λ.3852/2010. 

 ΔληνιΪ πξνο ηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ γηα ηε 

ζχληαμε θαηαιφγσλ θαηαζθελψζεσλ (παηδηθψλ εμνρψλ) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξΫσλ, 

ζπλνδεπφκελν κε πΫλαθα ηειεθψλσλ ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο θαη Αξρεγψλ απηψλ.  

Γ5. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Πχληαμε Ϊ επηθαηξνπνΫεζε κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηΨθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνΩξρνληαη απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζην νπνΫν λα θαηαγξΨθνληαη ζε ρξνληθΪ αιιεινπρΫα 

νη ελΩξγεηεο ζηηο νπνΫεο πξΩπεη λα πξνβεΫ ην ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ην παξφλ ζρΩδην.7  

 ΘαηαγξαθΪ θαη ππνβνιΪ ζηελ Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο ησλ 

επηρεηξεζηαθΨ δηαζΩζηκσλ πφξσλ (δπλακηθνχ θαη κΩζσλ) φισλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο νηθεΫαο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, νη νπνΫνη εΫλαη 

απαξαΫηεηνη, βΨζεη ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ, ηφζν γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, φζν θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ.  

 ΔμαζθΨιηζε επηθνηλσλΫαο κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ εκπιεθνκΩλσλ θνξΩσλ ζε επΫπεδν ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ 

ζρΩδην.  

 ΔλεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιΪςε κΩηξσλ απηνπξνζηαζΫαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνΩξρνληαη 

απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κε βΨζε ηηο θαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο θαη ην Ωληππν πιηθφ πνπ Ωρνπλ 

εθδνζεΫ απφ ηελ θεληξηθΪ δηνΫθεζε θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο 

ΞεξηθΩξεηαο 

                                                      
7 ΔΫλαη απαξαΫηεηε ε ζχληαμε δχν μερσξηζηψλ κλεκνλΫσλ ελεξγεηψλ ηα νπνΫα ζα αθνξνχλ αληΫζηνηρα ηηο 

ελΩξγεηεο ηνπ θνξΩα ζρεδΫαζεο ζηελ θαηΨζηαζε εηνηκφηεηαο ιφγσ ηεθκεξησκΩλνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηΨζηαζεο 

Ωθηαθηεο αλΨγθεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο. 
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ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

 ΔπηινγΪ, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο θαη θαηφπηλ ζρεηηθΪο εληνιΪο απφ ηε Γ/λζε 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ρψξσλ ηθαλψλ γηα ηελ ππνδνρΪ θαη δηαβΫσζε 

πιεγΩλησλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Πχληαμε θαη ππνβνιΪ ζρεηηθΪο αλαθνξΨο ζηελ Γ/λζε 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζηελ νπνΫα λα πεξηγξΨθνληαη ε ζΩζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθΨ θαη νη ππνδνκΩο ησλ αλσηΩξσ ρψξσλ 

 ΘαηαγξαθΪ θαη ελεκΩξσζε ηεο Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο ησλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηεο νηθεΫαο 

ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο θαη πνπ δχλαηαη λα ππνζηεξΫμνπλ δξΨζεηο ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Πχληαμε  θαη ηΪξεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαηαιφγνπ θαηαζθελψζεσλ (παηδηθψλ εμνρψλ) εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξΫσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζπλνδεπφκελν κε πΫλαθα ηειεθψλσλ ησλ 

ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο θαη Αξρεγψλ απηψλ. Κε ηελ Ωλαξμε ιεηηνπξγΫαο ηνπο, δηαβηβΨδεη ζηηο 

ΓηνηθΪζεηο απηψλ Ωγγξαθα θαη εγθπθιΫνπο ηεο ΓΓΞΞ ηα νπνΫα ζπλδΩνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη κε ηελ Ωθδνζε ηνπ ρΨξηε πξφβιεςεο 

θηλδχλνπ ππξθαγηΨο (αξζ.12, παξ.2β Λ.3013/2003), θαζψο θαη ηπρφλ εγθπθιΫνπο ηνπ 

πνπξγεΫνπ γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο πνπ ζπλδΩνληαη κε ηελ ιεηηνπξγΫα ηνπο. 

Γ6. Γ/ΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ8 

 ΞξνβαΫλεη ζε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ Ωιεγρν θαη ζπληΪξεζε ηνπ απνζεθεπκΩλνπ πιηθνχ 

(ζθελΩο, θνπβΩξηεο, θιπ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Απνζεθεπηηθψλ ΘΩληξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε 

πιεγΩλησλ. 

 ΔπηθνηλσλεΫ κε ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη 

Ξξφλνηαο (Γηεχζπλζε ΘνηλσληθΪο ΑληΫιεςεο θαη Αιιειεγγχεο, Γηεχζπλζε, θιπ) γηα ηελ 

δηεπθξΫλεζε δεηεκΨησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζΪθεπζε θαη δηΨζεζε πιηθψλ (ζθεληθφ πιηθφ, 

θνπβΩξηεο, θιπ) γηα ηελ αλαθνχθηζε πιεγΩλησλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο (ΒΓ 972 ΦΔΘ 265/Α/1966, Ψξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Λ. 

4052/2012). 

 Δλεκεξψλεη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην Ωηνηκν πξνο δηΨζεζε απνζεθεπκΩλν πιηθφ 

(ζθελΩο, θνπβΩξηεο, θιπ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Απνζεθεπηηθψλ ΘΩληξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε 

πιεγΩλησλ. 

 

                                                      
8 Γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο ΖπεΫξνπ, ΘεζζαιΫαο, ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο, ΞεινπνλλΪζνπ, ΒνξεΫνπ ΑηγαΫνπ, ΛνηΫνπ 

ΑηγαΫνπ, ΘξΪηεο, θαη ΓπηηθΪο ΔιιΨδαο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα γηα ηα ΞεξηθεξεηαθΨ ΑπνζεθεπηηθΨ ΘΩληξα ε Γ/λζε 

ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο Γεκφζηαο γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο. Γηα ηελ ΞεξηθΩξεηα Αλ. 

ΚαθεδνλΫαο-ΘξΨθεο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ε νπνΫα θαη εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ηεο παξ. Γ6 ηνπ παξφληνο. 
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ΦΑΠΖ 2Ζ ΑΜΖΚΔΛΖ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

Γ. ΡΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΘΩηεη ηηο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελεο ππεξεζΫεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ) ζε εηνηκφηεηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ιακβΨλνληαο ππφςε ηνλ 

ΖκεξΪζην ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο, πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ ΓΓΞΞ θαη ηα 

ηδηαΫηεξα πξνεηδνπνηεηηθΨ ζΪκαηα πνπ εθδΫδνληαη απφ ην ΘΔΞΞ γηα ην ιφγν απηφ. Δλεκεξψλεη 

ζρεηηθΨ ηνλ Ϊ ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο. 

 ΔληνιΪ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα εθαξκνγΪ ηνπ κΩηξνπ απαγφξεπζεο 

θπθινθνξΫαο ζε δΨζε θαη εππαζΪο πεξηνρΩο ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθΩο απνθΨζεηο ησλ ζπλεδξηΨζεσλ ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΠπληνλΫδεη θαη επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξΩρεη ν 

ΞεξηθεξεηΨξρεο, ηηο επηρεηξεζηαθΨ εκπιεθφκελεο ππεξεζΫεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ΔλφηεηΨο ηνπ, νη νπνΫεο Ωρνπλ ηεζεΫ κε εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε ζε 

εηνηκφηεηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

 ΔληνιΪ ζχγθιεζεο ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο γηα ηε ιΪςε επηπξφζζεησλ κΩηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο. 

 ΠπληνλΫδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγΪ ηνπ κΩηξνπ απαγφξεπζεο θπθινθνξΫαο ζε δΨζε θαη 

εππαζΪο πεξηνρΩο ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΩο απνθΨζεηο 

ησλ ζπλεδξηΨζεσλ ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ 

 

Γ3. ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΑ ΌΟΓΑΛΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΠΝΞΞ)  

 Κε εληνιΪ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη εθφζνλ ζπληξΩρεη ιφγνο ζπγθαιεΫηαη ην Ππληνληζηηθφ 

ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζην νπνΫν θαη πξνεδξεχεη, 

γηα ηε ιΪςε επηπξφζζεησλ κΩηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα φξηα 

ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, πξνθεηκΩλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ Ψκεζα ηπρφλ πξνβιΪκαηα πνπ 

ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδΪισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

Γ4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΔθαξκνγΪ κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθΨιηζε εηνηκφηεηαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ κΩζσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο. 

 ΔλεκΩξσζε, κεηΨ απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο 

ΓηνΫθεζεο, ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ γηα ην ηδηαΫηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζΪκα πνπ εθδΫδεηαη απφ ην 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ ζχκθσλα κε ην ΖκεξΪζην ΓειηΫν Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ ΞπξθαγηΨο πνπ εθδΫδεηαη 

απφ ηελ ΓΓΞΞ. 

 ΚεξηκλΨ θαηφπηλ ζρεηηθΪο εληνιΪο ΑληηπεξηθεξεηΨξρε γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ 

ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο  
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Γ5. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Κεξηκλνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθΪο εμνπζηνδφηεζεο θαη εληνιΪο ηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, γηα ηε 

ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο. 

 ΔλεξγνπνΫεζε, θαηφπηλ ζρεηηθΪο εμνπζηνδφηεζεο θαη εληνιΪο ηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, ησλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηΩο, 

ζχκθσλα κε ηηο απνθΨζεηο ησλ ζρεηηθψλ ζπλεδξηΨζεσλ ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, ζηε ιΪςε πξφζζεησλ κΩηξσλ 

επηηΪξεζεο γηα ηελ Ψκεζε αλαγγειΫα ηπρφλ ππξθαγηψλ. 



           ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ  ΔΡΝΠ 2016       60                                                    

ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΦΑΠΖ 3Ζ ΆΚΔΠΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ – ΔΞΔΚΒΑΠΖ 

Γ. ΡΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

1Ν ΠΡΑΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ: ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΔληνιΪ, κεηΨ από ζρεηηθΪ ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα, γηα 

Ψκεζε θηλεηνπνΫεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο ζηα φξηα ηεο νπνΫαο εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ 

ππξθαγηΨ) πνπ εκπιΩθνληαη ζε αξρηθφ ζηΨδην, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ελεκΩξσζε γηα Ωλαξμε 

ππξθαγηΨο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξΫσλ απφ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Θαηφπηλ εληνιΪο ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε γηα θηλεηνπνΫεζε, ν ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο ζπληνλΫδεη θαη 

επνπηεχεη ηελ δηΨζεζε πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο θαη πνπ εκπιΩθνληαη ζε αξρηθφ 

ζηΨδην, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα. 

 

Γ3. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Κφιηο ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ιΨβεη απφ ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα ηελ 

ελεκΩξσζε γηα ηελ εθδΪισζε ππξθαγηΨο πξνρσξΨ ζε: 

 Άκεζε ελεκΩξσζε ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε, ηνπ αξκφδηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη ηνπ αξκφδηνπ 

ΡκΪκαηνο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο 

 Άκεζε ελεκΩξσζε, κεηΨ από ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ησλ αξκφδησλ νξγαληθψλ 

κνλΨδσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο ζηα φξηα ηεο νπνΫαο εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ ππξθαγηΨ) πνπ εκπιΩθνληαη ζε αξρηθφ 

ζηΨδην, κε ζηφρν ηελ Ψκεζε θηλεηνπνΫεζΪ ηνπο. 

 ΔπηθνηλσλΫα κε ην ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΓΪκνπ, εληφο ηνπ νπνΫνπ Ωρεη δνζεΫ ε 

αλαγγειΫα ηεο ππξθαγηΨο, κε ην ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο αληΫζηνηρεο ΞεξηθεξεηαθΪο 

Δλφηεηαο θαη κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ζηα 

πιαΫζηα αληαιιαγΪο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζπκβΨλ. 

 

Γ4. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ΡκΪκα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ιΨβεη απφ ηελ αξκφδηα θαηΨ ηφπνπο 

ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα ηελ ελεκΩξσζε γηα ηελ εθδΪισζε ππξθαγηΨο πξνρσξΨ ζε Ψκεζε 

ελεκΩξσζε ηνπ αξκφδηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο 

ΞεξηθΩξεηαο 

 ΔπηθνηλσλΫα κε ην ΓξαθεΫν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΓΪκνπ, εληφο ηνπ Ωρεη δνζεΫ ε 

αλαγγειΫα ηεο ππξθαγηΨο θαη κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζηα πιαΫζηα 

αληαιιαγΪο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζπκβΨλ. 
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3ν ΠΡΑΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ: ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΓΛΑΚΔΥΛ – ΔΞΔΚΒΑΠΖ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Απφθαζε γηα ηελ δηΨζεζε πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

πξνο ζπλδξνκΪ ηνπ Ωξγνπ ηεο αξκφδηαο ΞπξνζβεζηηθΪο πεξεζΫαο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηΪκαηνο, ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηεο ΘΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

 ΔληνιΪ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα ηελ δηΨζεζε πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο 

Δλφηεηαο πξνο ζπλδξνκΪ ηνπ Ωξγνπ ηεο αξκφδηαο θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΪο πεξεζΫαο, 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηΪκαηνο, ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηεο ΘΑ 12030/ Φ109.1/1999 

 ΔληνιΪ γηα ζπλδξνκΪ πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (ζηα φξηα ησλ νπνΫσλ εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), κεηΨ απφ 

ζρεηηθΪ ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ΓεκΨξρνπο θαη πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 ΔληνιΪ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα ην ζπληνληζκφ δηΨζεζεο πξνζσπηθνχ θαη 

κΩζσλ, ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (ζηα φξηα ησλ νπνΫσλ εμειΫζζεηαη ε 

δαζηθΪ ππξθαγηΨ), πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΔηζΪγεζε ζην Γεληθφ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ηελ Ωθδνζε ζρεηηθΪο απφθαζεο 

θΪξπμεο ζε θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο, εθφζνλ ζπληξΩρεη ιφγνο.  

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ππνβνιΪ αηηΪκαηνο 

ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξεο 

ΞεξηθΩξεηεο Ϊ ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε Ϊ ην ΘΔΞΞ. 

 ΙΪςε απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε ησλ πνιηηψλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο ηεο 

δσΪο Ϊ ηεο πγεΫαο ηνπο απφ εμειηζζφκελε Ϊ απφ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ, ζηα πιαΫζηα 

εθαξκνγΪο ηνπ Ψξζ. 18 ηνπ Λ 3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α΄/2007) θαη ησλ θαηεπζπληΪξησλ 

νδεγηψλ πνπ Ωρεη εθδψζεη ε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηνρΪ ζηελ νπνΫα εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ ππξθαγηΨ θεξπρζεΫ ζε 

θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο θαη ε  θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξηζηεΫ σο ηνπηθΪ Ϊ πεξηθεξεηαθΪ 

κηθξΪο Ωληαζεο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο αλαιακβΨλεη ηε δηΨζεζε θαη ην ζπληνληζκφ δξΨζεσλ ηνπ 

απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηελ 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηΨζηαζε), ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 12 ηνπ Λ. 

3013/2002 θαη ην ην Ψξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΓηΨζεζε, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πξνο 

ζπλδξνκΪ ηνπ Ωξγνπ ηεο αξκφδηαο θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΪο πεξεζΫαο. 

 ΓηΨζεζε, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο 

ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο, ζηα φξηα ησλ νπνΫσλ εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ ππξθαγηΨ, πξνο 
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ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Ππληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βΨζεη ησλ νδεγψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο 

παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο (Ψξζξν 160 ηνπ Λ.3852/2010). 

 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο πξνο ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε γηα επηπιΩνλ πφξνπο πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπ Δλφηεηαο. 

 ΙΪςε απφθαζεο, θαηφπηλ ζρεηηθΪο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ νηθεΫν ΞεξηθεξεηΨξρε, γηα ηελ 

νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε ησλ πνιηηψλ, γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο ηεο δσΪο Ϊ ηεο πγεΫαο ηνπο 

απφ εμειηζζφκελε Ϊ απφ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ, ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ Ψξζ. 18 ηνπ Λ 

3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α΄/2007) θαη ησλ θαηεπζπληΪξησλ νδεγηψλ πνπ Ωρεη εθδψζεη ε ΓεληθΪ 

ΓξακκαηεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 ΔληνιΪ γηα ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο, εθφζνλ θξΫλεηαη 

απαξαΫηεην. 

 

Γ3. ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΑ ΌΟΓΑΛΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΠΝΞΞ)  

 Κε εληνιΪ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ζπγθαιεΫηαη ην Ππληνληζηηθφ ξγαλν ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

(ΠΝΞΞ) ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπ Δλφηεηαο, ζην νπνΫν θαη πξνεδξεχεη, εθφζνλ ζπληξΩρεη ιφγνο 

γηα ηελ ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξΩσλ ζηελ δηΨζεζε δπλακηθνχ 

θαη κΩζσλ, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

Γ4. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΔλεξγνπνηεΫ ην κλεκφλην ελεξγεηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιΪ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΠπιιΩγεη πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο ηνπ θαηλνκΩλνπ 

απφ ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ ΑξρΪ, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθιΪζεθαλ Ϊ 

ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμΩιημε απηνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεΫο 

θαη ελεκεξψλεη ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε θαη ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 ΔλεξγνπνηεΫ, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ θαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο, γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ 

Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο, πνπ δηελεξγεΫηαη κε επζχλε ηνπ ΞΠ, ζε πεξΫπησζε πνπ απηνΫ 

δεηεζνχλ απφ ην ΞΠ. 

 ΔλεξγνπνηεΫ, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ θαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΒξΫζθεηαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ, ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαζψο θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 
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 ΑηηεΫηαη, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ζπλδξνκΪ κε επηπιΩνλ πιηθΨ θαη κΩζα πξνο 

ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ (ζηα φξηα ησλ 

νπνΫσλ εμειΫζζεηαη ε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξεο ΞεξηθΩξεηεο θαη ηελ νηθεΫα 

ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε.9  

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 ΔλεξγνπνηεΫ εθφζνλ επηβΨιιεηαη απφ ηελ πθηζηΨκελε θαηΨζηαζε ην κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα 

ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε πνιηηψλ, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε. 

 ΔληνιΪ πξνο ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ λα 

ΔλεξγνπνηΪζνπλ ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ 

Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. ΡνλΫδεηαη φηη νη ρψξνη δξΨζεο ησλ 

νκΨδσλ θαζνξΫδνληαη ζηελ απφθαζε ΩληαμΪο ηνπο θαη νη δξΨζεηο πνπ αλαιακβΨλνπλ πξΩπεη 

λα απνηεινχλ κΩξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξΫδνληαη απφ ηα ΠΝΞΞ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηα ΠΡΝ ησλ ΓΪκσλ. 

 ΔληνιΪ πξνο ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη 

κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζΪ ηνπο κε ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα, λα πξνβνχλ, εθ 

φζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ζηελ ελεκΩξσζε ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγΫαο εγθαηαζηΨζεσλ 

(θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεΫα, μελνδνρεΫα, θιπ) πιεζΫνλ ηνπ ζπκβΨληνο, γηα ηελ εηνηκφηεηα 

ιΪςεο κΩηξσλ πξνζηαζΫαο ησλ αηφκσλ πνπ βξΫζθνληαη ζε απηΨ. 

 ΚεξηκλΨ θαηφπηλ ζρεηηθΪο εληνιΪο ΑληηπεξηθεξεηΨξρε γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ 

ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΠΝΞΞ) ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο, 

 Δλεκεξψλεη ην ΘΔΞΞ θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

Γ5. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Δλεξγνπνηνχλ, ην εγθεθξηκΩλν απφ ηελ Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, 

κλεκφλην ελεξγεηψλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ θαηαζηνιΪ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΠπιιΩγνπλ πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο ηνπ 

θαηλνκΩλνπ απφ ηελ αξκφδηα θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΪ ΑξρΪ, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθιΪζεθαλ Ϊ ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμΩιημε απηνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

                                                      
9 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ 

ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειΫμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηΨζεσλ Ωθηαθηεο αλΨγθεο πνπ 

ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 
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εκπιεθφκελνπο θνξεΫο ζε επΫπεδν ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο θαη ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο. 

 Δηζεγνχληαη ζηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο ηελ ελεξγνπνΫεζε ησλ 

κλεκνλΫσλ ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ 

πφξσλ γηα ηελ ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο θαηαζηνιΪο, πνπ δηελεξγεΫηαη κε επζχλε ηνπ ΞΠ, ζε 

πεξΫπησζε πνπ απηνΫ δεηεζνχλ απφ ην ΞΠ. 

 ΒξΫζθνληαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ θαη 

ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο, γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 Αηηνχληαη απφ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

εληνιΪ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, ζπλδξνκΪ κε επηπιΩνλ πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΑληηπεξηθεξεηΨξρε ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 Δηζεγνχληαη ζηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο ηελ ελεξγνπνΫεζε ησλ 

κλεκνλΫσλ ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ 

πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ Ωρνπλ εκπιαθεΫ 

πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 Δλεξγνπνηνχλ, εθφζνλ Ωρνπλ εμνπζηνδνηεζεΫ πξνο ηνχην θαη επηβΨιιεηαη απφ ηελ πθηζηΨκελε 

θαηΨζηαζε, ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε πνιηηψλ, κεηΨ απφ 

ζρεηηθΪ εληνιΪ ηνπ εμνπζηνδνηεκΩλνπ πξνο ηνχην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 Κεξηκλνχλ, εθφζνλ Ωρνπλ εμνπζηνδνηεζεΫ πξνο ηνχην θαη κεηΨ ζρεηηθΪο εληνιΪο ηνπ 

ΑληηπεξηθεξεηΨξρε, γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ ΝξγΨλνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

(ΠΝΞΞ) ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο. 

 Δλεξγνπνηνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ, ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξψλνπλ, κε εληνιΪ ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα θαη εθ φζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ηνπο 

ππεπζχλνπο ιεηηνπξγΫαο εγθαηαζηΨζεσλ (θαηαζθελψζεηο, λνζνθνκεΫα, μελνδνρεΫα, θιπ) 

πιεζΫνλ ηνπ ζπκβΨληνο, γηα ηελ εηνηκφηεηα ιΪςεο κΩηξσλ πξνζηαζΫαο ησλ αηφκσλ πνπ 

βξΫζθνληαη ζε απηΨ. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ην ΘΔΞΞ (κεηΨ απφ 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο) ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ 

δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 
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4Ν ΠΡΑΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ: ΚΔΟΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Ππληνληζκφο δξΨζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ Ωρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εμΩιημε ηεο ππξθαγηΨο, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ 

ησλ ΓΪκσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηνρΪ ε νπνΫα Ωρεη πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ Ωρεη θεξπρζεΫ ζε 

θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο θαη ε  θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξηζηεΫ σο ηνπηθΪ Ϊ πεξηθεξεηαθΪ 

κηθξΪο Ωληαζεο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο αλαιακβΨλεη ηε δηΨζεζε θαη ην ζπληνληζκφ δξΨζεσλ ηνπ 

απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηελ 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηΨζηαζε), ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 12 ηνπ Λ. 

3013/2002 θαη ην ην Ψξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010. 

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ππνβνιΪ αηηΪκαηνο 

πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ 

φκνξεο ΞεξηθΩξεηεο Ϊ ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε Ϊ ην ΘΔΞΞ. 

 ΔληνιΪ γηα πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪ πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), κεηΨ 

απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ΓεκΨξρνπο θαη πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο 

ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 ΔληνιΪ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα ην ζπληνληζκφ δηΨζεζεο επηπιΩνλ 

πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ, ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα 

ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε 

δαζηθΪ ππξθαγηΨ), πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Ππληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βΨζεη ησλ νδεγψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο 

παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο (Ψξζξν 160 ηνπ Λ.3852/2010). 

 ΓηΨζεζε, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, επηπιΩνλ πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο 

Δλφηεηαο ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο, νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ, πξνο 

ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο πξνο ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε κε επηπιΩνλ πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπ Δλφηεηαο. 

 

Γ3. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΠπιιΩγεη πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηελ ηξΩρνπζα εμΩιημε ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο ηνπ 

θαηλνκΩλνπ απφ ηελ αξκφδηα ΞπξνζβεζηηθΪ ΑξρΪ, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 
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πξνθιΪζεθαλ απφ ηελ εμΩιημε απηνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεΫο θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε θαη ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε 

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 ΒξΫζθεηαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ, ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαζψο θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 ΑηηεΫηαη, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪ κε πιηθΨ θαη κΩζα 

πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ (νη νπνΫεο 

Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξεο ΞεξηθΩξεηεο θαη ηελ νηθεΫα 

ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε.10  

 ΔλεξγνπνηεΫ, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ θαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ηα κλεκφληα 

ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΔληνιΪ πξνο ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ λα 

ΔλεξγνπνηΪζνπλ ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ 

Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. ΡνλΫδεηαη φηη νη ρψξνη δξΨζεο ησλ 

νκΨδσλ θαζνξΫδνληαη ζηελ απφθαζε ΩληαμΪο ηνπο θαη νη δξΨζεηο πνπ αλαιακβΨλνπλ πξΩπεη 

λα απνηεινχλ κΩξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξΫδνληαη απφ ηα ΠΝΞΞ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηα ΠΡΝ ησλ ΓΪκσλ. 

 Δλεκεξψλεη ην ΘΔΞΞ θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

Γ4. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 Δλεξγνπνηνχλ, ην εγθεθξηκΩλν απφ ηελ Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, 

κλεκφλην ελεξγεηψλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΠπιιΩγνπλ πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηελ ηξΩρνπζα εμΩιημε ησλ επηρεηξΪζεσλ θαηαζηνιΪο ηνπ 

θαηλνκΩλνπ απφ ηελ αξκφδηα θαηΨ ηφπνπο ΞπξνζβεζηηθΪ ΑξρΪ, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθιΪζεθαλ απφ ηελ εμΩιημε απηνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεΫο ζε επΫπεδν 

                                                      
10 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

απφ ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειΫμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηΨζεσλ Ωθηαθηεο αλΨγθεο 

πνπ ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 
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ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο θαη ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε θαη ηε Γ/λζε 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο. 

 ΒξΫζθνληαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ θαη 

ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο, γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 Δηζεγνχληαη ζηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο ηελ ελεξγνπνΫεζε ησλ 

κλεκνλΫσλ ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο, εθφζνλ ρξεηαζηεΫ γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ 

πφξσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ Ωρνπλ εκπιαθεΫ 

πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη 

ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 Δλεξγνπνηνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ, ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ην ΘΔΞΞ (κεηΨ απφ 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο) ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ 

δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

5Ν ΠΡΑΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ: ΈΙΔΓΣΝΠ – 

ΦΙΑΜΖ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΔληνιΪ γηα παξακνλΪ, κεξηθΪ απνθιηκΨθσζε Ϊ νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ησλ αξκνδΫσλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ Ωρνπλ δηαηεζεΫ κε επζχλε ηνπ γηα ηελ ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΞΠ, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζΪ ηνπ κε ηνλ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηνπ ΞΠ πνπ δηνηθεΫ 

ην ζπκβΨλ. Δλεκεξψλεη ζρεηηθΨ ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 Ππληνληζκφο δξΨζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ Ωρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εμΩιημε ηεο ππξθαγηΨο, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ 

ησλ ΓΪκσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηνρΪ ε νπνΫα Ωρεη πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ Ωρεη θεξπρζεΫ ζε 

θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο θαη ε  θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξηζηεΫ σο ηνπηθΪ Ϊ πεξηθεξεηαθΪ 

κηθξΪο Ωληαζεο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο αλαιακβΨλεη ηε δηΨζεζε θαη ην ζπληνληζκφ δξΨζεσλ ηνπ 

απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηελ 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηΨζηαζε), ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 12 ηνπ Λ. 

3013/2002 θαη ην ην Ψξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010. 

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ππνβνιΪ αηηΪκαηνο 

πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ 

φκνξεο ΞεξηθΩξεηεο Ϊ ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε Ϊ ην ΘΔΞΞ. 

 ΔληνιΪ γηα πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪ πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), κεηΨ 

απφ ζρεηηθΪ ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ΓεκΨξρνπο θαη πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο 
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ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. 

 ΔληνιΪ πξνο ηνπο αξκφδηνπο ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο γηα ην ζπληνληζκφ δηΨζεζεο επηπιΩνλ 

πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ, ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα 

ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο (νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε 

δαζηθΪ ππξθαγηΨ), πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ 

θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Ππληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βΨζεη ησλ νδεγψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο 

παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο (Ψξζξν 160 ηνπ Λ.3852/2010). 

 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο πξνο ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε κε επηπιΩνλ πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπ Δλφηεηαο. 

 ΓηΨζεζε, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, επηπιΩνλ πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο 

Δλφηεηαο ζηνπο νηθεΫνπο ΓΪκνπο, νη νπνΫνη Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ, πξνο 

ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 

 

 

 

Γ3. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΒξΫζθεηαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ, ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαζψο θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΞΠ θαη ελεκεξψλεη ηνπο επηρεηξεζηαθΨ ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ 

ΞεξηθεξεηΨξρε, γηα κεξηθΪ Ϊ νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο.  

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 ΑηηεΫηαη, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, πεξαηηΩξσ ζπλδξνκΪ κε πιηθΨ θαη κΩζα 

πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηεο ΞεξηθΩξεηαο Ϊ ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ (νη νπνΫεο 

Ωρνπλ πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ), ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απφ φκνξεο ΞεξηθΩξεηεο θαη ηελ νηθεΫα 

ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε.11  

                                                      
11 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο κε πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

απφ ηελ νηθεΫα ΑπνθεληξσκΩλε ΓηνΫθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειΫμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηΨζεσλ Ωθηαθηεο αλΨγθεο 

πνπ ελδΩρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο, κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζην ΘΩληξν ΔπηρεηξΪζεσλ ΞνιηηηθΪο 
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 ΔληνιΪ πξνο ηα αξκφδηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ λα 

ΔλεξγνπνηΪζνπλ ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ 

Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. ΡνλΫδεηαη φηη νη ρψξνη δξΨζεο ησλ 

νκΨδσλ θαζνξΫδνληαη ζηελ απφθαζε ΩληαμΪο ηνπο θαη νη δξΨζεηο πνπ αλαιακβΨλνπλ πξΩπεη 

λα απνηεινχλ κΩξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξΫδνληαη απφ ηα ΠΝΞΞ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηα ΠΡΝ ησλ ΓΪκσλ. 

 Δλεκεξψλεη ην ΘΔΞΞ θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

Γ4. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 ΒξΫζθνληαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ θαη 

ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο, γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ 

ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

επηρεηξεζηαθΨ ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο, γηα κεξηθΪ Ϊ νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ 

ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 Δλεξγνπνηνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ, ηηο ΔζεινληηθΩο Νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρΪο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηΪξηα ηνπ Λ.3013/2002 αξζ.14 θαη ηνπ Λ.3536/2007 αξζ. 27. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ην ΘΔΞΞ (κεηΨ απφ 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο) ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ 

δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

6Ν ΠΡΑΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ: ΞΙΖΟΖΠ 

ΘΑΡΑΠΒΔΠΖ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΔληνιΪ γηα νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ 

Ωρνπλ δηαηεζεΫ κε επζχλε ηνπ γηα ηελ ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

ζπλελλφεζΪ ηνπ κε ηνλ επηθεθαιΪο Αμησκαηηθφ ηνπ ΞΠ πνπ δηνηθεΫ ην ζπκβΨλ. Δλεκεξψλεη 

ζρεηηθΨ ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

                                                                                                                                                        
ΞξνζηαζΫαο ηεο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 
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 ΔληνιΪ γηα παξακνλΪ, κεξηθΪ απνθιηκΨθσζε Ϊ νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ησλ αξκνδΫσλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ Ωρνπλ δηαηεζεΫ κε επζχλε ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δλεκεξψλεη ζρεηηθΨ ηνλ 

αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 Ππληνληζκφο δξΨζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ Ωρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εμΩιημε ηεο ππξθαγηΨο, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ 

ησλ ΓΪκσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηνρΪ ε νπνΫα Ωρεη πιεγεΫ απφ ηε δαζηθΪ ππξθαγηΨ Ωρεη θεξπρζεΫ ζε 

θαηΨζηαζε Ωθηαθηεο αλΨγθεο θαη ε  θαηαζηξνθΪ ραξαθηεξηζηεΫ σο ηνπηθΪ Ϊ πεξηθεξεηαθΪ 

κηθξΪο Ωληαζεο, ν ΞεξηθεξεηΨξρεο αλαιακβΨλεη ηε δηΨζεζε θαη ην ζπληνληζκφ δξΨζεσλ ηνπ 

απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ελεκΩξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ δξΨζεηο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο ζηελ 

δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-απνθαηΨζηαζε), ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 12 ηνπ Λ. 

3013/2002 θαη ην ην Ψξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010. 

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα αλαδΪηεζε δηαζΩζηκσλ 

θαηαιπκΨησλ αλΨ ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα, κεηΨ απφ ελεκΩξσζε ησλ νηθεΫσλ ΓεκΨξρσλ 

ζρεηηθΨ κε ηελ πξψηε εθηΫκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ νη θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ 

Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο. 

 ΠπλεξγΨδεηαη κε ηνπο Αξκφδηνπο ΓεκΨξρνπο γηα ηελ επηζηξνθΪ ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ πιεγεΫζα πεξηνρΪ φπνπ δηαβηνχλ, εθφζνλ ρξεηΨδνληαη κεηαθνξΨ. 

 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Ππληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βΨζεη ησλ νδεγψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο 

παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο (Ψξζξν 160 ηνπ Λ.3852/2010). 

 ΑηηΪκαηα ζπλδξνκΪο πξνο ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε κε επηπιΩνλ πιηθΨ θαη κΩζα πξνο ελΫζρπζε ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπ Δλφηεηαο. 

 

Γ3. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΒξΫζθεηαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ, ηα 

ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ, θαζψο θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ 

ηνπ ΞΠ θαη ελεκεξψλεη ηνπο επηρεηξεζηαθΨ ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ 

ΞεξηθεξεηΨξρε, γηα νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο.  

 ΡεξεΫ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ θαη 

ελεκεξψλεη ηνπο επηρεηξεζηαθΨ ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ, γηα κεξηθΪ Ϊ νιηθΪ 

απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο. 

 ΚεξηκλΨ γηα ηελ εχξεζε δηαζΩζηκσλ θαηαιπκΨησλ αλΨ ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα γηα ηνπο πνιΫηεο 

νη θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο, ζε ζπλεξγαζΫα κε ηα ΡκΪκαηα 
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ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηηο ππεξεζΫεο πξφλνηαο ησλ 

νηθεΫσλ ΓΪκσλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθΨ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε. 

 Δλεκεξψλεη ην ΘΔΞΞ θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Γ4. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 ΒξΫζθνληαη ζε Ψκεζε επηθνηλσλΫα κε ηα ΓξαθεΫα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ ΓΪκσλ θαη 

ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο, γηα ιφγνπο ακνηβαΫαο ελεκΩξσζεο 

θαη ζπληνληζκνχ ζηε δηαρεΫξηζε πφξσλ. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ 

ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ πξνο ππνβνΪζεζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ, θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

επηρεηξεζηαθΨ ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο, γηα νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο. 

 Ρεξνχλ θαηΨζηαζε κε ηα δηαηηζΩκελα κΩζα θαη πξνζσπηθφ ησλ αξκνδΫσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο πνπ κε εληνιΪ ηνπ 

ΞεξηθεξεηΨξρε Ωρνπλ εκπιαθεΫ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδΪισζε ηνπ θαηλνκΩλνπ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθΨ 

ππεχζπλνπο, κεηΨ απφ ζρεηηθΪ εληνιΪ ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, γηα 

κεξηθΪ Ϊ νιηθΪ απνθιηκΨθσζε ησλ πφξσλ ηνπο. 

 ΠπλεξγΨδνληαη κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ εχξεζε, 

δηαζΩζηκσλ θαηαιπκΨησλ γηα ηνπο πνιΫηεο νη θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ 

ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ηνπο ΔλνηΪησλ θαη ελεκεξψλνπλ 

ζρεηηθΨ ηνλ αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ην ΘΔΞΞ (κεηΨ απφ 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο) ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ 

δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 

ΦΑΠΖ 4Ζ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΑΟΥΓΖ 

Γ. ΡΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 

Γ1. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα εμαζθΨιηζε θαηαιπκΨησλ, 

κεηΨ απφ ελεκΩξσζε ησλ νηθεΫσλ ΓεκΨξρσλ ζρεηηθΨ κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πνιηηψλ νη 

θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο. 

 ΔληνιΪ πξνο ηε Γ/λζε ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο12 γηα ηελ εμαζθΨιηζε ζθεληθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ νη θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ 

πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο 

                                                      
12 Γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο ΖπεΫξνπ, ΘεζζαιΫαο, ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο, ΞεινπνλλΪζνπ, ΒνξεΫνπ ΑηγαΫνπ, ΛνηΫνπ 

ΑηγαΫνπ, ΘξΪηεο, θαη ΓπηηθΪο ΔιιΨδαο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα γηα ηα ΞεξηθεξεηαθΨ ΑπνζεθεπηηθΨ ΘΩληξα ε Γ/λζε 

ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο Γεκφζηαο γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο. Γηα ηελ ΞεξηθΩξεηα Αλ. 
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 ΔληνιΪ γηα Ψκεζε απνθαηΨζηαζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο 

(νδηθφ δΫθηπν, θιπ), ε ιεηηνπξγΫα ησλ νπνΫσλ παξνπζηΨδεη δπζρΩξεηεο Ϊ δηαθφπεθε ιφγσ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

 ΔληνιΪ γηα ηνλ Ωιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ Ωξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ηα νπνΫα 

βξΫζθνληαη εληφο ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο, γηα ηε δηαπΫζησζε δεκηψλ.  

 ΔληνιΪ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγεΫσλ θαηαγξαθΪο 

δεκηψλ ζε θαηνηθΫεο, πξνθεηκΩλνπ λα ππνβιεζεΫ ζρεηηθφ αΫηεκα πξνο ηνλ πνπξγφ πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα νξηνζΩηεζε ηεο πεξηνρΪο θαη πηζησηηθΩο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ 

απνθαηΨζηαζε ησλ δεκηψλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο. 

 ΠπλεξγΨδεηαη κε ην πνπξγεΫν ΑγξνηηθΪο ΑλΨπηπμεο θαη ΡξνθΫκσλ γηα ηε Ψκεζε δηαλνκΪ 

δσνηξνθψλ, εθφζνλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη, ζε θηελνηξφθνπο εληφο ηεο πιεγεΫζαο πεξηνρΪο. 

Γ2. ΑΛΡΗΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 Ππληνληζκφο ηεο δηΨζεζεο ηνπ απαξαΫηεηνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

ΞεξηθεξεηαθΪο ηνπο Δλφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, βΨζεη ησλ νδεγψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο 

παξΩρεη ν ΞεξηθεξεηΨξρεο (Ψξζξν 160 ηνπ Λ.3852/2010). 

Γ3. Γ/ΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 ΘηλεηνπνηεΫ κε εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα Ψκεζν 

Ωιεγρν θαη απνθαηΨζηαζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηΨο ηνπο (νδηθφ δΫθηπν, θιπ), 

ε ιεηηνπξγΫα ησλ νπνΫσλ παξνπζηΨδεη δπζρΩξεηεο Ϊ δηαθφπεθε ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 ΔμαζθΨιηζε θαηαιπκΨησλ, κεηΨ απφ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, ησλ πνιηηψλ νη θαηνηθΫεο ησλ 

νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ηνπο, ζε ζπλεξγαζΫα κε 

ηα ΡκΪκαηα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ νηθεΫσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔλνηΪησλ θαη ηηο ππεξεζΫεο 

πξφλνηαο ησλ νηθεΫσλ ΝΡΑ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθΨ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε 

 ΚεξηκλΨ γηα ηελ Ωθδνζε ζρεηηθΪο απφθαζεο, κεηΨ απφ εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε, γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ζπλεξγεΫσλ θαηαγξαθΪο δεκηψλ ζε θαηνηθΫεο, πξνθεηκΩλνπ λα ππνβιεζεΫ ζρεηηθφ 

αΫηεκα πξνο ηνλ πνπξγφ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα νξηνζΩηεζε ηεο πεξηνρΪο 

θαη πηζησηηθΩο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ απνθαηΨζηαζε ησλ δεκηψλ απφ δαζηθΩο ππξθαγηΩο. 

 ΚεξηκλΨ γηα ηελ Ψκεζε απνκΨθξπλζε πιηθψλ θαη κΩζσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηΪζεθαλ Ϊ θαηαζηξΨθεθαλ θαηΨ ην ζηΨδην ηεο θαηαζηνιΪο ηνπ θαηλνκΩλνπ. 

 Δλεκεξψλεη ην ΘΔΞΞ θαη ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

 

Γ4. ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ 

 Δλεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο 

ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ πινπνΫεζε δξΨζεσλ πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο πνπ ζπλδΩνληαη κε ην ζθνπφ 

ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

 ΠπλεξγΨδνληαη κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο νηθεΫαο ΞεξηθΩξεηαο γηα ηελ εμαζθΨιηζε 

θαηαιπκΨησλ γηα ηνπο πνιΫηεο νη θαηνηθΫεο ησλ νπνΫσλ Ωρνπλ θαεΫ Ϊ ππνζηεΫ ζνβαξΩο δεκηΩο 

                                                                                                                                                        
ΚαθεδνλΫαο-ΘξΨθεο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ε νπνΫα θαη εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ησλ παξ. Γ6 ηνπ παξφληνο. 
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ζηελ πεξηνρΪ επζχλεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ηνπο ΔλνηΪησλ θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθΨ ηνλ 

αξκφδην ΑληηπεξηθεξεηΨξρε. 

 Δλεκεξψλνπλ ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ην ΘΔΞΞ (κεηΨ απφ 

ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο) ζρεηηθΨ κε ηελ εμΩιημε ησλ 

δξΨζεσλ ηεο ΞεξηθεξεηαθΪο Δλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ. 

Γ5. Γ/ΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ13 

 Κε εληνιΪ ΞεξηθεξεηΨξρε αηηεΫηαη απφ ην πνπξγεΫν ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο & 

Ξξφλνηαο - ΓεληθΪ Γ/λζε Ξξφλνηαο - Γ/λζε ΘνηλσληθΪο ΑληΫιεςεο & Αιιειεγγχεο ηε δηΨζεζε 

ζθεληθνχ πιηθνχ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Απνζεθεπηηθψλ ΘΩληξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε 

πιεγΩλησλ. 

 ΔπηθνηλσλεΫ κε ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη 

Ξξφλνηαο (Γηεχζπλζε ΘνηλσληθΪο ΑληΫιεςεο θαη Αιιειεγγχεο, θιπ) γηα ηελ δηεπθξΫλεζε 

δεηεκΨησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζΪθεπζε θαη δηΨζεζε πιηθψλ (ζθεληθφ πιηθφ, θνπβΩξηεο, θιπ) 

γηα ηελ αλαθνχθηζε πιεγΩλησλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο θαη Ξξφλνηαο (ΒΓ 972 ΦΔΘ 265/Α/1966, Ψξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Λ. 4052/2012). 

 

                                                                                                                                                                

 

                                                      
13 Γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο ΖπεΫξνπ, ΘεζζαιΫαο, ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο, ΞεινπνλλΪζνπ, ΒνξεΫνπ ΑηγαΫνπ, ΛνηΫνπ 

ΑηγαΫνπ, ΘξΪηεο, θαη ΓπηηθΪο ΔιιΨδαο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα γηα ηα ΞεξηθεξεηαθΨ ΑπνζεθεπηηθΨ ΘΩληξα ε Γ/λζε 

ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο Γεκφζηαο γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο ΚΩξηκλαο. Γηα ηελ ΞεξηθΩξεηα Αλ. 

ΚαθεδνλΫαο-ΘξΨθεο Ωρεη νξηζηεΫ σο αξκφδηα ε Γ/λζε ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ε νπνΫα θαη εΫλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ηεο παξ. Γ6 ηνπ παξφληνο. 
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ΞαξΨξηεκα E 

ΞΟΝΡΞΝ ΘΑΗ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΠΣΔΓΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΔΥΛ, 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΥΛ 

ΚΔΟΝΠ Α΄ 

Ρν παξφλ ζρΩδην ζπληΨρζεθε ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηεο Α 1299/7-4-2003 Ωγθξηζεο 

πνπξγνχ ΔΠΓΓΑ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο «ΜελνθξΨηεο» (ΦΔΘ 423 η. Β΄) 

θαη ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ ΞΓ 151/2004 (ΦΔΘ 107/Α΄/2004), θαη απνηειεΫ ην Γεληθφ ΠρΩδην 

Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ.  

Ζ δνκΪ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδΫνπ θαζνξΫζηεθε βΨζεη ηνπ  ΔγρεηξηδΫνπ γηα ηε 

ζχληαμε θαη ελαξκφληζε ησλ Δηδηθψλ ΠρεδΫσλ αλΨ θαηαζηξνθΪ ζε επΫπεδν πνπξγεΫνπ Ϊ 

Ψιινπ Θεληξηθνχ ΦνξΩα, πνπ θνηλνπνηΪζεθε κε ην ππ αξζ. 2033/3-4-2007 Ωγγξαθφ καο. 

Ρν παξφλ ζρΩδην, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ, απνηειεΫ ελ δπλΨκεη θαη ην 

Δηδηθφ ΠρΩδην Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ θαη ε εμεηδΫθεπζΪ ηνπ ζπλΫζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ 

δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εμεηδΫθεπζε ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ νη ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, νη 

ΞεξηθΩξεηεο θαζψο θαη νη ΓΪκνη, επηβΨιιεηαη λα επηθαηξνπνηΪζνπλ, φπσο Ωρεη Ϊδε δεηεζεΫ κε 

ην 1521/21-3-2013 Ωγγξαθφ καο «Πρεδηαζκφο θαη δξΨζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ», ην εηδηθφ ΞαξΨξηεκα Η΄ ην νπνΫν 

αθνξΨ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κΩζα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηΪζνπλ γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ 

δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ. 

Ξην αλαιπηηθΨ ζην ΞαξΨξηεκα Η΄ ζα πεξηγξΨθνληαη ηα θΨησζη: 

 νλνκαζηηθΪ θαηΨζηαζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ 

ηνπο, κε ηα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηΫηινο, ζΩζε, ηδηφηεηα / 

εηδηθφηεηα, ηειΩθσλα, θαμ) 

 θαηΨινγνο ησλ επηρεηξεζηαθΨ Ωηνηκσλ κΩζσλ πνπ δηαζΩηεη ν θνξΩαο ηνπο, γηα ηελ 

πινπνΫεζε ησλ δξΨζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ζηα πιαΫζηα εθαξκνγΪο ηνπ παξφληνο 

ζρεδΫνπ (κεραλΪκαηα Ωξγσλ, νρΪκαηα κεηαθνξΨο πξνζσπηθνχ, θιπ) 

 κλεκφληα ζπλεξγαζΫαο κε ηδησηηθνχο θνξεΫο γηα ηελ εμαζθΨιηζε επηπιΩνλ πφξσλ πξνο 

ελΫζρπζε ηνπ Ωξγνπ ηνπο 

Κε βΨζε ηα αλσηΩξσ, ην Δηδηθφ ΠρΩδην Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, ιακβΨλνληαο ππόςε ηελ παξνύζα  Ωθδνζε ηνπ εγθεθξηκΩλνπ 

γεληθνύ ζρεδΫνπ θαη ηα επηθαηξνπνηεκΩλα ΞαξαξηΪκαηα Η΄: 

• γηα ηηο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο ζα απνηειεΫηαη απφ ηα ΚΩξε Η – VI ηνπ παξφληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ΞαξαξηεκΨησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΠΡ΄, ηεο ΞξνζζΪθεο Γ9 ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ πνπ Ωρεη Ϊδε 

ζπληαρζεΫ κε επζχλε ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη εγθξηζεΫ απφ ηνλ Γεληθφ 

ΓξακκαηΩα ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο 

• γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο ζα απνηειεΫηαη απφ ηα ΚΩξε Η – VI ηνπ παξφληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ΞαξαξηεκΨησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΠΡ΄, ηεο ΞξνζζΪθεο Γ10 ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ πνπ Ωρεη Ϊδε 

ζπληαρζεΫ κε επζχλε ηεο Γ/λζεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, θαη εγθξηζεΫ απφ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε 



           ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ  ΔΡΝΠ 2016       75                                                    

ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

(Ψξζ. 173 θαη 174 ηνπ Λ.3852/2010). 

• γηα ηνπο ΓΪκνπο ζα απνηειεΫηαη απφ ηα ΚΩξε Η – VI ηνπ παξφληνο, εγθεθξηκΩλνπ 

ζρεδΫνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ ΞαξαξηεκΨησλ Α΄,Β΄,Γ΄,ΠΡ΄, ηεο ΞξνζζΪθεο Γ11 ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Γ’, θαζψο θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ πνπ Ωρεη Ϊδε 

ζπληαρζεΫ κε επζχλε ηνπ ΓξαθεΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ππνβιεζεΫ ζηελ ΔθηειεζηηθΪ 

ΔπηηξνπΪ ΓΪκνπ θαη εγθξηζεΫ απφ ηνλ ΓΪκαξρν (Ψξζ. 62 θαη 63 ηνπ Λ.3852/2010). 

ΚεηΨ ηελ πξνζζΪθε θαη Ωγθξηζε ηνπ ΞαξαηΪκαηνο Η΄ απφ ηα απνθεληξσκΩλα φξγαλα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο, ηα ΔηδηθΨ ΠρΩδηα Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ 

Ξπξθαγηψλ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ, κε ηε δνκΪ 

θαη ηα πεξηερφκελα πνπ πεξηγξΨθνληαη αλσηΩξσ, ζεσξνχληαη Ψκεζα εθηειεζηΨ θαη δελ 

ρξΪδνπλ πεξαηηΩξσ εγθξΫζεσο, δεδνκΩλνπ φηη ην παξφλ ζρΩδην Ωρεη ηχρεη ηεο εγθξΫζεσο ηνπ 

Γεληθνχ ΓξακκαηΩα ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

ΚεηΨ ηελ Ωγθξηζε ησλ ΞαξαξηεκΨησλ Η΄, κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο 

ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ησλ ΓξαθεΫσλ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ησλ ΓΪκσλ, ζα γΫλεη ζχλζεζε ησλ αληΫζηνηρσλ Δηδηθψλ ΠρεδΫσλ Αληηκεηψπηζεο 

ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ θαη θνηλνπνΫεζε αληηγξΨθνπ ζηνπο 

ππεπζχλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλΨδσλ ηνπ θνξΩα ηνπο, φπσο απηνΫ πνπ αλαθΩξνληαη ζην 

ΞαξΨξηεκα Η΄ ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ηνπ γξαθεΫνπ ηνπ Γεληθνχ 

ΓξακκαηΩα ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, ηνπ ΞεξηθεξεηΨξρε θαη ησλ αξκφδησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ηνπ ΓεκΨξρνπ, αληΫζηνηρα. 

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο, επΫζεο, δελ απαηηεΫηαη ε Ωθδνζε νδεγηψλ ζρεδΫαζεο απφ ηηο 

ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο πξνο ηηο νηθεΫεο ΞεξηθΩξεηεο θαη ΓΪκνπο.  

Νη Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ κε Ωγγξαθφ ηνπο ζα 

δεηΪζνπλ αληΫγξαθν ησλ επηθαηξνπνηεκΩλσλ ΞαξαξηεκΨησλ Η΄, πνπ νθεΫινπλ λα 

ζπληΨμνπλ νη νηθεΫεο ΞεξηθΩξεηεο θαη νη ΓΪκνη ζηα πιαΫζηα εμεηδΫθεπζεο ηνπ παξφληνο ζρεδΫνπ, 

πξνθεηκΩλνπ λα γλσξΫδνπλ ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κΩζσλ πνπ δχλαηαη λα 

δηαηεζνχλ ζε επΫπεδν ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο γηα ηελ ππνζηΪξημε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ΞΠ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ (Α 1299/2003, ζει 5822 παξ. 6, πξψελ ΞεξηθΩξεηεο ηεο ρψξαο). 

ΛνεΫηαη φηη νη ΓΪκνη ησλ νπνΫσλ ηα πνιενδνκηθΨ ζπγθξνηΪκαηα πεξηβΨιινληαη απφ Ψιια 

πνιενδνκηθΨ ζπγθξνηΪκαηα φκνξσλ ΓΪκσλ θαη γεληθψο δελ θηλδπλεχνπλ απφ ππξθαγηΩο πνπ 

εθδειψλνληαη ζηελ χπαηζξν, ε εμεηδΫθεπζε ηνπ παξφληνο δηα ηεο πξνζζΪθεο ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Η΄, ζα αθνξΨ θπξΫσο ηε δηΨζεζε πξνζσπηθνχ θαη κΩζσλ πξνο ζπλδξνκΪ ηνπ 

Ωξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο Ϊ γηα ηε ζπλδξνκΪ ζε φκνξνπο ΓΪκνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηΨθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεΫξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, κεηΨ απφ ζρεηηθφ αΫηεκα. 

ΔπΫζεο, γηα ηελ πιεξΩζηεξε εθαξκνγΪ ηνπ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ 

εμαηηΫαο Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, κε επζχλε ηνπ ΓξαθεΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΓΪκνπ, θαη 

ησλ Γ/λζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, νη 

ΓΪκνη, νη ΞεξηθΩξεηεο θαη νη ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο ζα πξνρσξΪζνπλ ζηε ζχληαμε 

κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΩξνληαη, θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ, ζηηο 

ΞξνζζΪθεο Γ9- Γ11 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Γ΄. 

ΡΩινο, Ωρνληαο ππφςε φηη ην ΑξρεγεΫν ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ην ΑξρεγεΫν ηεο 

ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ζα ζπκβΨινπλ ζηελ εθαξκνγΪ ηνπ παξφληνο ΠρεδΫνπ κε ηελ Ωθδνζε 

ζρεηηθΪο δηαηαγΪο πξνο ηηο πθηζηΨκελεο κνλΨδεο ηνπο, θξΫλεηαη ζθφπηκν, νη Γ/λζεηο ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ηα ΓξαθεΫα 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ησλ ΓΪκσλ, λα θνηλνπνηΪζνπλ Ψκεζα αληΫγξαθν ηνπ εγθεθξηκΩλνπ θαη 
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επηθαηξνπνηεκΩλνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η΄ ζηηο αξκφδηεο θαηΨ ηφπνπο ΓηνηθΪζεηο ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο θαη ηεο ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο, γηα ιφγνπο Ψκεζεο θηλεηνπνΫεζεο θαη 

πιεξΩζηεξεο ελεκΩξσζΪο ηνπο. 

 

ΚΔΟΝΠ Β΄ 

Γηα ηελ πιεξΩζηεξε εθαξκνγΪ ηνπ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο ΔθηΨθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο 

Γαζηθψλ Ξπξθαγηψλ, κε επζχλε ηνπ ΓξαθεΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηνπ ΓΪκνπ, θαη ησλ 

Γ/λζεσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο ηεο ΞεξηθΩξεηαο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο, νη ΓΪκνη, 

νη ΞεξηθΩξεηεο θαη νη ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο ζα πξνρσξΪζνπλ ζηε ζχληαμε κλεκνλΫνπ 

ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΩξνληαη, θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αθνξΨ, ζηηο ΞξνζζΪθεο 

Γ9- Γ11 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο  Γ΄. 

 

Δηδηθφηεξα πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ Ωξγνπ ησλ ΑπνθεληξσκΩλσλ ΓηνηθΪζεσλ ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΓΪκσλ θαη γηα φιεο ηηο θΨζεηο θηλεηνπνΫεζεο πνιηηηθΪο πξνζηαζΫαο 

(ζπλΪζεο εηνηκφηεηαο, απμεκΩλε εηνηκφηεηα, θιπ): 

 ην ΞαξΨξηεκα Γ9 ζπλνδεπφκελν απφ ην ΞαξΨξηεκα Η΄ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεΫ θαη σο 

βαζηθφο θνξκφο ηνπ κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ γηα ηηο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο. 

 ην ΞαξΨξηεκα Γ10 ζπλνδεπφκελν απφ ην ΞαξΨξηεκα Η΄ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεΫ θαη 

σο βαζηθφο θνξκφο ηνπ κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ γηα ηηο ΞεξηθΩξεηεο. 

 ην ΞαξΨξηεκα Γ11 ζπλνδεπφκελν απφ ην ΞαξΨξηεκα Η΄ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεΫ θαη 

σο βαζηθφο θνξκφο ηνπ κλεκνλΫνπ ελεξγεηψλ γηα ηνπο ΓΪκνπο 
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ΞαξΨξηεκα ΠΡ : ΞΝΠΡΖΟΗΘΡΗΘΝ ΙΗΘΝ 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡ 

ΞξνζζΪθε ΠΡ1: ΓηνηθεηηθΨ Έγγξαθα & ΛνκνζεζΫα 

ΞξνζζΪθε ΠΡ2: ΘαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο θαη δηαδηθαζΫεο επηρεηξΪζεσλ 
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ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΠΡ1: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΈΓΓΟΑΦΑ - ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  

1. Ν Λ.3013/2002 "ΞεξΫ αλαβΨζκηζεο ηεο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο". (ΦΔΘ102, 

ηεχρ. Α΄) 

2. Ν Λ. 2503/1997 "ΓηνΫθεζε, ΝξγΨλσζε θαη ζηειΩρσζε ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ξχζκηζε ζεκΨησλ γηα ηελ 

ηνπηθΪ απηνδηνΫθεζε θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 107, ηεχρ. Α) 

3. Ν Λ.3463/2006 "Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη ΘνηλνηΪησλ" (ΦΔΘ 114, ηεχρ. Α). 

4. Ρν Ξ.Γ. 30/1996 "Θψδηθαο ΛνκαξρηαθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο". (ΦΔΘ 21, ηεχρ. Α΄) 

5. Ν Λ. 3274/2004 "ΝξγΨλσζε θαη ιεηηνπξγΫα ησλ Νξγαληζκψλ ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ" (ΦΔΘ 195, ηεχρ. Α΄) 

6. Ν Λ. 2647/1998 "ΚεηαβΫβαζε αξκνδηνηΪησλ ζηηο ΞεξηθΩξεηεο θαη ηελ ΑπηνδηνΫθεζε θαη Ψιιεο 
δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 237, ηεχρ. Α΄) 

7. Ν Λ.2612/98 "ΑλΨζεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 
112, ηεχρ. Α΄) 

8. Ν Λ.3511/2006 "ΑλαδηνξγΨλσζε ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, αλαβΨζκηζε ηεο απνζηνιΪο ηνπ 

θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 258, ηεχρ. Α΄) 

9. Ν Λ.1892/1990 "Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αλΨπηπμε & ινηπΩο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 101, ηεχρ. Α΄) 

10. Ν Λ. 3208/2003 "ΞξνζηαζΫα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκΨησλ, θαηΨξηηζε δαζνινγΫνπ, ξχζκηζε 
εκπξΨγκαησλ δηθαησκΨησλ επΫ δαζψλ θαη ελ γΩλεη δαζηθψλ εθηΨζεσλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 

303, ηεχρ. Α΄) 

11. O N. 998/1979 "ΞεξΫ πξνζηαζΫαο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηΨζεσλ ελ γΩλεη ηεο Σψξαο" (ΦΔΘ 289, 
ηεχρ. Α΄). 

12. Ρν Ξ.Γ. 575/1980 "ΞεξΫ θεξχμεσο ηδηαηηΩξσο επαΫζζεησλ εηο ππξθαγηΨο πεξηνρψλ δαζψλ θαη 
δαζηθψλ εθηΨζεσλ σο επηθηλδχλσλ" (ΦΔΘ 157, ηεχρ. A΄).  

13. Ρν Ξ.Γ. 402/1988 Νξγαληζκφο πνπξγεΫνπ ΓεσξγΫαο (ΦΔΘ 187, ηεχρ. Α΄) 

14. Ν Λ.2637/1998 "Πχζηαζε Νξγαληζκνχ ΞηζηνπνΫεζεο Ινγαξηαζκψλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 

200, ηεχρ. Α΄)  

15. Ζ Θ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Γηα ηε ξχζκηζε ζεκΨησλ ζπλεξγαζΫαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ 
Πψκαηνο κε ηηο Έλνπιεο ΓπλΨκεηο, ηελ ΔιιεληθΪ ΑζηπλνκΫα, ηε ΓαζηθΪ πεξεζΫα, ηνπο Ν.Ρ.Α., ηηο 

γεηνλνκηθΩο πεξεζΫεο θαη Ψιινπο θνξεΫο θαη πξφζσπα πνπ παξΩρνπλ ηηο ππεξεζΫεο ηνπο γηα ηελ 
πξφιεςε θαη θαηαζηνιΪ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ" (ΦΔΘ.713, ηεχρ. Β΄). 

16. Ζ εγθχθιηνο ηνπ ΑξρεγεΫνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 πνπ 

θνηλνπνηΪζεθε κε ην 736/20-5-1999 Ωγγξαθφ καο. 

17. Ζ 1299/7-4-2003 Ωγθξηζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο κε 

ηε ζπλζεκαηηθΪ ιΩμε "ΜελνθξΨηεο" (ΦΔΘ 423, ηεχρ. Β΄) 

18. Ζ 3384/9-6-2006 απφθαζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ "ΠπκπιΪξσζε ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο 

ΞξνζηαζΫαο κε ηε ζπλζεκαηηθΪ ιΩμε «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ» κε ην Δηδηθφ ΠρΩδην «ΓηαρεΫξηζεο 
Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ» " (ΦΔΘ 776, ηεχρ. Β΄) 

19. Ρν Ξ.Γ 151/2004 "Νξγαληζκφο ΓεληθΪο ΓξακκαηεΫαο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο" (ΦΔΘ 107 ηεχρ. Α΄). 

20. Ζ 2244/18-6-2004 απφθαζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηε ζηειΩρσζε πεξεζηψλ ΞνιηηηθΪο 
ΞξνζηαζΫαο. 

21. Ζ 2243/18-6-2004 απφθαζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ζχζηαζε θαη ζηειΩρσζε Νξγαληθψλ 
ΚνλΨδσλ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο. 

22. Ρν 2033/3-4-2007 Ωγγξαθφ καο "Πχληαμε Δηδηθψλ ΠρεδΫσλ εθηΨθησλ αλαγθψλ αλΨ θαηαζηξνθΪ, 

ζηα πιαΫζηα ηνπ Γεληθνχ ΠρεδΫνπ ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο κε ηε ζπλζεκαηηθΪ ιΩμε «ΜελνθξΨηεο» " 

23. Ζ ΞπξνζβεζηηθΪ ΓηΨηαμε 4/1987 γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζε νηθφπεδα.(ΦΔΘ 724, ηεχρ. Β΄) 
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24. Ζ ΞπξνζβεζηηθΪ ΓηΨηαμε 9/2000 "Θαλνληζκφο ξχζκηζεο κΩηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε δαζηθΩο θαη αγξνηηθΩο εθηΨζεηο".(ΦΔΘ 1459, ηεχρ. Β΄) 

25. Ζ ΞπξνζβεζηηθΪ δηΨηαμε 9Α/2005 "ΡξνπνπνΫεζε θαη ζπκπιΪξσζε δηαηΨμεσλ ηεο ππ' αξηζκ. 

9/2000 ΞπξνζβεζηηθΪο ΓηΨηαμεο "Θαλνληζκφο ξχζκηζεο κΩηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε δαζηθΩο θαη αγξνηηθΩο εθηΨζεηο" (ΦΔΘ 1554, ηεχρ. Β΄) 

26. Νη "Θψδηθεο ΝξζΪο ΓεσξγηθΪο ΞξαθηηθΪο" ΘΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΔΘ 142, ηεχρ. Β΄)  

27. Ζ "ΡξνπνπνΫεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 568/125347/201.1.2004 ΘνηλΪ ππνπξγηθΪ απφθαζε ζρεηηθΨ κε 
ηνπο ΘψδηθΩο ΝξζΪο ΓεσξγηθΪο ΞξαθηηθΪο" ΘΑ 140920/2005 (ΦΔΘ 1710, ηεχρ. Β΄) 

28. Ν Λ. 1590/1986 "ΡξνπνπνΫεζε δηαηΨμεσλ ηνπ Λ1481/1984, θιπ" (ΦΔΘ 49, ηεχρ. Α΄). 

29. Ν Λ. 1481/1987 "Νξγαληζκφο πνπξγεΫνπ ΓεκνζΫαο ΡΨμεο" (ΦΔΘ 152, ηεχρ. Α΄) 

30. Ρν Ξ.Γ. 210/1992 "ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ Ξξνεδξηθψλ ΓηαηαγκΨησλ ηνπ θαλνληζκνχ 
ΔζσηεξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο" (ΦΔΘ 99, ηεχρ. Α΄) 

31. Ρν Λ.Γ. 57/1973 "ΞεξΫ ιΪςεσο κΩηξσλ θνηλσληθΪο πξνζηαζΫαο ησλ νηθνλνκηθψο αδπλΨησλ θαη 

θαηαξγΪζεσο ησλ δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο απνξΫαο δηαηΨμεσλ" (ΦΔΘ 149, ηεχρ. Α΄)  

32. Ρελ ΘΑ 2673 Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 "ΡξνπνπνΫεζε θαη ζπκπιΪξσζε Ξξνγξακκαηηθψλ 

ΑπνθΨζεσλ πεξΫ παξνρΪο ΘνηλσληθΪο ΞξνζηαζΫαο" (ΦΔΘ 1185, ηεχρ. Β΄). 

33. Ρν Λ.2800/2000 "ΑλαδηΨξζξσζε πεξεζηψλ πνπξγεΫνπ Γεκφζηαο ΡΨμεο, Πχζηαζε ΑξρεγεΫνπ 

ΔΙΑΠ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο" (ΦΔΘ 41, ηεχρ. Α΄). 
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ΞξνζζΪθε ΠΡ2 : ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ & ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΘΖΘΖΠ ΠΡ2  

 

Α1 ΔΓΘΘΙΗΝΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ 2017 

 2132/17-03-2017 Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ «Πρεδηαζκφο θαη δξΨζεηο ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ». 

 

Α2 ΔΘΓΝΠΖ ΣΑΟΡΖ ΞΟΝΒΙΔΤΖΠ ΘΗΛΓΛΝ ΞΟΘΑΓΗΑΠ  

2933/06-05-2015 Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ «Έθδνζε εκεξΪζηνπ ΣΨξηε Ξξφβιεςεο Θηλδχλνπ 

ΞπξθαγηΨο απφ ηελ Γ.Γ.Ξ.Ξ.» 

 

      Α3 ΓΗΔΘΛΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖ - ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ 

ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

ΓΓ121/21-7-2009 Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ «ΔλεξγνπνΫεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κεραληζκνχ 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο (ΞνιηηηθΪ θαη ΓηαδηθαζΫεο)» 

 

Α4 ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΙΝΓΥ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ 2016 

2934/06-05-2015 Ωγγξαθν ηεο ΓΓΞΞ «ΘαηεπζπληΪξηεο νδεγΫεο γηα ηελ νξγαλσκΩλε 

απνκΨθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζΫαο απφ εμειηζζφκελε Ϊ επηθεΫκελε θαηαζηξνθΪ εμ 

αηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ» 

 

Α5 ΝΓΖΓΗΔΠ ΑΡΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΞΝ ΓΑΠΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ 

 

Α6 ΣΑΟΡΔΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΔΙΑΣΗΠΡΥΛ ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΥΛ ΔΛΝΡΖΡΥΛ ΡΝ 

ΣΑΟΡΖ ΞΟΝΒΙΔΤΖΠ ΘΗΛΓΛΝ ΞΟΘΑΓΗΑΠ ΑΛΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 
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ΝΓΖΓΗΔΠ ΑΡΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΞΝ ΓΑΠΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ 
 

Ρη πξΩπεη λα πξνζΩρεηε γηα λα απνηξΩςεηε ηελ εθδΪισζε ππξθαγηΨο 

• Κελ θαΫηε ζθνππΫδηα Ϊ μεξΨ ρφξηα θαη θιαδηΨ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ. 

• Κελ αλΨβεηε ηνπο ζεξηλνχο κΪλεο ππαΫζξηεο ςεζηαξηΩο ζηα δΨζε Ϊ ζε ρψξνπο πνπ 

ππΨξρνπλ μεξΨ ρφξηα. 

• Απνθχγεηε ηηο ππαΫζξηεο εξγαζΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα πξνθαιΩζνπλ ππξθαγηΨ 

(νμπγνλνθνιιΪζεηο, ρξΪζε ηξνρνχ Ϊ Ψιινπ εξγαιεΫνπ πνπ δεκηνπξγεΫ ζπηλζΪξεο). 

• Κελ πεηΨηε πνηΩ αλακκΩλα ηζηγΨξα φηαλ βξΫζθεζζε ζε ππαΫζξηνπο ρψξνπο. 

• Κελ αθΪλεηε ζθνππΫδηα ζην δΨζνο. πΨξρεη θΫλδπλνο αλΨθιεμεο. 

• ΠεβαζζεΫηε ηα απαγνξεπηηθΨ πξφζβαζεο ζε πεξηφδνπο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Αλ ην ζπΫηη ζαο βξΫζθεηαη κΩζα Ϊ θνληΨ ζε δΨζνο Ϊ δαζηθΪ Ωθηαζε 

• ΓεκηνπξγΪζηε κηα αληηππξηθΪ δψλε γχξσ απφ ην ζπΫηη ζαο θαζαξΫδνληαο θαη 

απνκαθξχλνληαο ζε αθηΫλα ηνπιΨρηζηνλ 10 κΩηξσλ ηα μεξΨ ρφξηα, ηηο πεπθνβειφλεο, 

ηα μεξΨ θχιια, ηα θιαδηΨ θιπ.
14

 

• ΘιαδΩςηε ηα δΩλδξα κΩρξη ην χςνο ησλ 3 κΩηξσλ, αλΨινγα κε ηελ ειηθΫα ηνπο θαη ηελ 

θαηΨζηαζε ησλ θιαδηψλ ηνπο. 

• Απνκαθξχλεηε φια ηα μεξΨ θιαδηΨ απφ ηα δΩληξα θαη ηνπο ζΨκλνπο. 

• Κελ αθΪλεηε ηα θιαδηΨ ησλ δΩλδξσλ λα αθνπκπνχλ ζηνπο ηνΫρνπο ηε ζηΩγε θαη ηα 

κπαιθφληα. ΘιαδΩςηε ηα Ωηζη ψζηε λα ππΨξρεη απφζηαζε ηνπιΨρηζηνλ 5 κΩηξσλ απφ ην 

ζπΫηη ζαο. 

• Αξαηψζηε γχξσ απφ ην θηΫζκα ηελ δελδξψδε βιΨζηεζε Ωηζη ψζηε ηα θιαδηΨ ηνπ ελφο 

δΩλδξνπ λα απΩρνπλ ηνπιΨρηζηνλ 3 κΩηξα απφ ηα θιαδηΨ ηνπ Ψιινπ. Γηα ιφγνπο αθφκε 

κεγαιχηεξεο αζθΨιεηαο θαη φηαλ νη ζπλζΪθεο ην επηηξΩπνπλ, απνκαθξχλεηε ηελ 

δελδξψδε θαη ζακλψδε βιΨζηεζε γχξσ απφ ην θηΫζκα ζε απφζηαζε ηνπιΨρηζηνλ 10 

κΩηξσλ. 

 

 

• Κελ ηνπνζεηεΫηε πιαζηηθΩο πδξνξξνΩο Ϊ πιαζηηθνχο νρεηνχο λεξνχ ζηνπο ηνΫρνπο ηνπ 

θηΫζκαηνο. 

                                                      
14

ΛνεΫηαη φηη ε νδεγΫα απηΪ δελ πξνζθξνχεη ζε δηαηΨμεηο ηηο δαζηθΪο λνκνζεζΫαο Ϊ ζε θΨπνηα Ψιιε δηΨηαμε λφκνπ. 

 



           ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ  ΔΡΝΠ 2016       82                                                    

ΞεξηθΩξεηα ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

• ΞξνθπιΨμεηε, εμσηεξηθΨ, ηα παξΨζπξα θαη ηηο γπΨιηλεο πφξηεο, ηνπνζεηψληαο 

παληδνχξηα απφ κε εχθιεθηα πιηθΨ. 

• Θαιχςηε ηηο θακηλΨδεο θαη ηνπο αγσγνχο εμαεξηζκνχ ηνπ θηΫζκαηνο κε εηδηθφ, κε 

εχθιεθην, ζπξκΨηηλν ζχξκα Ωηζη ψζηε νη ζπΫζεο λα κελ κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξΫνπ. 

• Κελ απνζεθεχεηε εχθιεθηα αληηθεΫκελα θνληΨ ζην ζπΫηη. 

• Απνθχγεηε ηελ θαηαζθεπΪ αθΨιππησλ δεμακελψλ θαπζΫκνπ θνληΨ ζην ζπΫηη ζαο. 

• ΡνπνζεηεΫζηε ηα θαπζφμπια ζε θιεηζηνχο θαη πξνθπιαγκΩλνπο ρψξνπο. 

• ΞξνκεζεπηεΫηε ηνπο θαηΨιιεινπο ππξνζβεζηΪξεο θαη κεξηκλΪζηε γηα ηε ζπληΪξεζε ηνπο. 

• ΔμνπιηζηεΫηε κε ζσιΪλα πνηΫζκαηνο κε κΪθνο αλΨινγν ηεο πεξηνρΪο πνπ ζΩιεηε λα 

πξνζηαηεχζεηε ζε πεξΫπησζε ππξθαγηΨο. 

• ΚΫα δεμακελΪ λεξνχ, κηα απιΪ αληιΫα πνπ ιεηηνπξγεΫ ρσξΫο ειεθηξηθφ ξεχκα θαη Ωλαο 

ζσιΪλαο λεξνχ, κπνξεΫ λα ζαο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηελ ππξθαγηΨ. 

 

Ξώο πξΩπεη λα ελεξγΪζεηε κόιηο αληηιεθζεΫηε ππξθαγηΨ 

• ΡειεθσλΪζηε ΑΚΔΠΥΠ ζην ΘΩληξν ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο (ζηνλ αξηζκφ θιΪζεο 199) θαη 

δψζηε ζαθεΫο πιεξνθνξΫεο γηα ηελ ηνπνζεζΫα θαη ην αθξηβΩο ζεκεΫν πνπ βξΫζθεζζε, 

θαζψο θαη πιεξνθνξΫεο γηα ηελ ηνπνζεζΫα θαη ην αθξηβΩο ζεκεΫν πνπ βιΩπεηε ηελ 

ππξθαγηΨ. 

• ΞεξηγξΨςηε ην εΫδνο ηεο βιΨζηεζεο πνπ θαΫγεηαη. 

• ΞξνζδηνξΫζηε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππξθαγηΨο. 

• Κελ θιεΫζεηε ην ηειΩθσλν πξνηνχ δψζεηε φιεο ηηο απαξαΫηεηεο πιεξνθνξΫεο  

Αλ ε ππξθαγηΨ πιεζηΨδεη 

 

Ρη πξΩπεη λα θΨλεηε Ωμσ από ην ζπΫηη ζαο 

• ΓηαηεξΪζηε ηελ ςπρξαηκΫα ζαο. 

• Απνκαθξχλεηε ακΩζσο φια ηα εχθιεθηα πιηθΨ απφ ηνλ πεξΫγπξν ηνπ θηΫζκαηνο θαη 

κεηαθΩξεηΩ ηα ζε θιεηζηνχο θαη πξνθπιαγκΩλνπο ρψξνπο. Ζ αλΨθιεμΪ ηνπο κπνξεΫ λα 

ζπκβΨιεη ζηελ κεηΨδνζε ηεο ππξθαγηΨο ζην θηΫξην. 

• ΘιεΫζηε φιεο ηηο δηφδνπο (θακηλΨδεο, παξΨζπξα, πφξηεο, θιπ) Ωηζη ψζηε λα εκπνδΫζεηε ηηο 

θαχηξεο λα δηεηζδχζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξΫνπ. 

• ΘιεΫζηε φιεο ηηο παξνρΩο ζηηο ζπζθεπΩο θπζηθνχ αεξΫνπ θαη πγξψλ θαπζΫκσλ κΩζα θαη 

Ωμσ απφ ην θηΫζκα. 

• ΚαδΩςηε Ψκεζα φιεο ηηο ηΩληεο πνπ Ωρεηε αλνΫμεη ζηα κπαιθφληα θαη ηα παξΨζπξα ηνπ 

θηΫζκαηνο. 
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• ΑλνΫμηε ηελ πφξηα ηνπ θΪπνπ γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

νρεκΨησλ. 

• ΡνπνζεηεΫζηε ζθΨια ζηελ εμσηεξηθΪ πιεπξΨ ηνπ θηηξΫνπ Ωηζη ψζηε λα αλΩβεη θΨπνηνο 

Ψκεζα ζηε ζηΩγε ηνπ. Ζ ζθΨια ζα πξΩπεη λα ηνπνζεηεζεΫ ζηελ πιεπξΨ ηνπ θηηξΫνπ πνπ 

βξΫζθεηαη αληΫζεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ Ωξρεηαη ε ππξθαγηΨ. 

• ΠπλδΩζηε ηνπο ζσιΪλεο πνηΫζκαηνο κε ηηο βξχζεο πνπ Ωρεηε ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

θηΫζκαηνο θαη απιψζηε ηνπο ζσιΪλεο Ωηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε πεξΫκεηξνο ηνπ. 

• ΔΨλ ε νξαηφηεηα εΫλαη κεησκΩλε αλΨςηε ηφζν ηα εζσηεξηθΨ φζν θαη ηα εμσηεξηθΨ θψηα 

ηνπ θηηξΫνπ γηα λα γΫλεη πεξηζζφηεξν νξαηφ κΩζα απφ ηνπο θαπλνχο. 

 

Αλ ε ππξθαγηΨ εΫλαη ζην θαηώθιη ζαο 

Κελ επηρεηξεΫηε ηελ εγθαηΨιεηςε ηνπ ρψξνπ ζαο, εθηφο εΨλ ε δηαθπγΪ ζαο εΫλαη πιΪξσο 

εμαζθαιηζκΩλε. Ζ πηζαλφηεηα επηβΫσζεο ζε Ωλα νηθνδφκεκα θαηαζθεπαζκΩλν απφ Ψθιεθηα πιηθΨ 

εΫλαη κεγΨιε, ελψ αληΫζεηα εΫλαη κηθξΪ κΩζα ζε απηνθΫλεην ην νπνΫν βξΫζθεηαη ζε θαπλνχο θαη 

θιφγεο. 

• ΚπεΫηε κΩζα ζην ζπΫηη καδΫ κε φιε ηελ νηθνγΩλεηα ζαο θαη ηα θαηνηθΫδηα δψα ζαο. 

• ΘιεΫζηε θαιΨ φιεο ηηο πφξηεο θαη ηα παξΨζπξα θαη θξΨμηε φιεο ηηο ραξακΨδεο κε 

βξεγκΩλα παληΨ γηα λα κελ κπεη θαπλφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξΫνπ. 

• Απνκαθξχλεηε ηηο θνπξηΫλεο απφ ηα παξΨζπξα. 

• Απνκαθξχλεηε πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηΫσλ ηα Ωπηπια πνπ βξΫζθνληαη θνληΨ ζηα 

παξΨζπξα θαη ηηο εμσηεξηθΩο πφξηεο. 

• ΘιεΫζηε φιεο ηηο ελδηΨκεζεο πφξηεο γηα λα επηβξαδχλεηε ηελ εμΨπισζε ηεο ππξθαγηΨο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξΫνπ. 

• ΓεκΫζηε ηηο κπαληΩξεο, ηηο ιεθΨλεο θαη ηνπο θνπβΨδεο Ωηζη ψζηε λα ππΨξρεη Ψκεζα 

εθεδξηθφ λεξφ. 

• ΠπγθεληξσζεΫηε φινη καδΫ ζε Ωλα ρψξν. 

• ΞξνβιΩςηε λα Ωρεηε Ωλα θαθφ θαη εθεδξηθΩο κπαηαξΫεο δΫπια ζαο ζε πεξΫπησζε πνπ 

δηαθνπεΫ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

• Αλ ην ζπΫηη ζαο εΫλαη μχιηλε θαηαζθεπΪ, αλαδεηΪζηε θαηαθχγην ζε γεηηνληθφ θηηζηφ 

ζπΫηη. 

• Αλ δηαηαρζεΫ ε νξγαλσκΩλε απνκΨθξπλζε απφ ηελ πεξηνρΪ ζηελ νπνΫα βξΫζθεζζε, 

αθνινπζΪζηε πηζηΨ ηηο νδεγΫεο θαη ηηο δηαδξνκΩο πνπ ζα ζαο δνζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρΩο. 

Κόιηο πεξΨζεη ε ππξθαγηΨ 

• Κφιηο πεξΨζεη ε ππξθαγηΨ βγεΫηε Ωμσ απφ ην ζπΫηη ζαο θαη ζβΪζηε ακΩζσο ηηο κηθξνεζηΫεο 

πνπ παξακΩλνπλ. 

• ΔιΩγρεηε γηα ηνπιΨρηζηνλ 48 ψξεο, αλΨ ηαθηΨ ρξνληθΨ δηαζηΪκαηα, ηελ πεξΫκεηξν θαη 

φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηΫζκαηνο γηα πηζαλΩο κηθξνεζηΫεο θαη αλαδσππξψζεηο. 
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ΞαξΨξηεκα I : Ξόξνη – ΚΩζα – Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΖΙΔΦΥΛΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ  

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

 

Α/Α ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΡΖΙΔΦΥΛΑ  
ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

FAX  
ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 
ΘΗΛΖΡΝ 

 ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

 ΞεξηθΩξεηα     

1 

ΞεξηθεξεηΨξρεο 

 

2231351205-

234 

2231032957 

 

ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

ΘΥΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 6944257798 

2 

Γ/ληεο ΞνιηηηθΪο Ξξνζη. 

Απνθ. Γηνηθ.  

Θεζ.-ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 
 

 

2413-503603 

2413-503624 

 

 

2413503669 
 

 

ΡΠΗΝΦΑΠ 

ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
 

 

 

6976977769 
 

3 

AπηνηειΪο Γ/λζε 

ΞνιηηηθΪο ΞξνζηαζΫαο  
Ξεξ. ΠηεξεΨο ΔιιΨδνο 

2231351292 
 

2231051489 
 

ΕΥΖΠ ΞΝΙΕΝΠ 
 

6932457273 
 

 
4 

 

 
 

ΓηνηθεηΪο 

ΞπξνζβεζηηθΪο Γ/λζεο 
 

2231355202 

2231355227 
 

 
2231053485 

 

 
 

 
ΞΑΛΑΓΗΥΡΝΞΝΙΝΠ 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 
 

 

 
6936504461 

 

 
 

5 ΞΔ.ΘΔ. ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ 

2231355200 

2231355220 2231053485 

ΓΘΝΓΗΑΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 6937251471 

 
6 

 
 

 

 
 

Γελ. ΑζηπλνκηθΪ Γ/λζε 
ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

 
 

 

 
 

 
 

 
ζηεζηεξεα 

2231024144 
2231056890 

 
 

 

2231022492 

 

ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΛΓΟΔΑΠ 

 

6976767990 
6948880964 

 

7 
ΓηνηθεηΪο ΑζηπλνκηθΪο 
Γ/λζεο Φζ/δαο 

2231056900/
4/5 

2231022303 
2231056909 ΞΑΞΞΝΠ ΚΗΣΑΖΙ 6944273238 

8 
 

 

πνδηνηθεζΪ 5εο 

γεηνλνκηθΪο 
ΞεξηθΩξεηαο Θεζζαιηαο 

ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

2231060402 

& 
2413500869 

 

2410239131 
 

 

ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ 

ΚΗΣΑΙΖΠ 
 

 

 

 
6946243281 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 
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Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Φθιώηιδαρ 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ 

ΣΑΘΔΡΟ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ FAX 

ΚΗΝΖΣΟ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

1 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
 
ΚΑΡΑΨΚΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 2231354202 2231051222 6932235212 

2 Σκ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
 
ΕΧΖ ΠΟΛΤΕΟ 2231351292 22310-51489 6932457273 

3 Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Φζηώηηδαο 
 
ΣΗΒΔΛΔΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ 2231354200/212 2231354222 6973990705 

4 
Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Oηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ΡΗΕΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 2231353151 2231025114 6977623274 

 Πςποζβεζηική Τπηπεζία     

 ΠΔΚΔ Σ. ΔΛΛΑΓΑ ΓΚΟΓΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2231355200  6937210498 

1 Π.Τ. Λακίαο 
ΕΑΓΚΟΓΗΑΝΝΖ 
ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ 2231355205/55211 2231053485 6937210466 

1.1 Π.Κ. Αηαιάληεο ΜΑΥΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 2233080844 2233089244 6937210463 

1.2 Π.Κ. Γνκνθνύ ΜΠΑΡΚΑ ΥΡΖΣΟ 2232023360 2233023370 6932534919 

1.3 Π.Κ. Ακθίθιεηαο ΒΑΚΡΑΚΟ ΔΠΑΜ 2234023570 2234023571 6974707311 

1.4 Π.Κ. ηπιίδαο ΦΛΧΡΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 2238023199/22955 22380-24964 6980331183 

1.5 Π.Κ. Αγ. Κωλζηαληίλνπ ΜΠΟΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 2235033423 2235033422 6937210461 

1.6 Π.Κ. Αξγπξνρωξίνπ 
ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 2231059519 2231059019 

6973771278/ 
6972291392 

2 Π.Τ. Μαθξαθώκεο ΜΑΝΗΧΣΖ ΔΛΔΝΖ 2236023732 2236023733 6937247812 

3 Π.Τ. ΒΗ.ΠΔ Λάκηαο 
 
ΗΜΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 2231068050 2231068052 

6936909249/ 
6977664050 

4 7Ζ ΔΜΑΚ ΜΗΥΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 2231068040 2231068052 6937242129 

 Γαζικέρ Τπηπεζίερ     

 Γ/λζε Γαζώλ 
 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΘ. 22310-53021 2231022410 6972431311 

1 Γαζαξρείν Λακίαο ΓΔΧΡΓΟΤΖ ΕΧΉ 
2231022319-310 
2231026346 2231026306 6973912471 

2 Γαζαξρείν Αηαιάληεο ΠΑΣΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 2233022268 2233023104 6947184748 

3 Γαζαξρείν πεξρεηάδαο ΣΗΓΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 2236043695 2236043695 6974070812 

 Αζηςνομικέρ Απσέρ     

1 Αζηπλ.Σκήκα Λακίαο ΜΠΡΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2231056840/846 2235031701 6944833353 

2 
Αζηπλ.Σκήκα Σξνραίαο  
Λακίαο ΚΤΡΗΣΖ ΑΝΓΡΔΑ 2231056850 2231023284 6979547422 

3 Αζηπλ.Σκήκα Ακθίθιεηαο ΚΑΛΗΑΚΟΤΓΑ ΓΖΜ. 2234029102 2234022223 6974524594 

4 Αζηπλ.Σκήκα Αηαιάληεο ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 2233081000 2233022202 6977856172 

5 Αζηπλ.Σκήκα Γνκνθνύ. ΓΚΟΤΣΑ ΘΧΜΑ 2232022740 2232022210 6975714616 

6 
Αζηπλ.Σκήκα Κακ. 
Βνύξιωλ 

ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ 
ΑΠΟΣΟΛΟ 2235022222 2235022694 

6972502388/ 
6938698429 

7 Αζηπλ. Σκ. Μαθξαθώκεο  ΣΑΘΟΚΧΣΑ Γ. 2236027173 2236022331 6932583366 

8 Αζηπλ. Σκ. Μώινπ  ΗΟΤΣΑ ΚΧΝ/ΝΟ 2235051657 2235051211 6948545143 

9 Αζηπλ. Σκ. ηπιίδαο  ΚΑΣΗΝΑ ΑΠΟΣ. 2238022223 2238022222 6973691429 

10 
 

Αζηπλ. Σκ. Τπάηεο  
Σνπηθόο Αζηπλόκνο 
Τπάηεο 

ΓΡΟΤΟΤΕΑΚΟ Ζ. 
 
ΜΠΔΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 

2231098455 
 

2231098411 
 

6942556622 
 
6972036170 

11 
 
 

Αζηπλ. Σκ. πεξρεηάδαο  
Σνπηθόο Αζηπλόκνο 
Γαξδηθίνπ 

ΣΔΡΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 
 
ΤΡΑΓΓΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

2236043222 
 

2236043822 
 

6974431029 
 
6974321065 

 ηπαηιωηικέρ Απσέρ     

 ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΜΗΑ  2231056000 2231356695  

 ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΔΤΠ ΜΠΔΛΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 2231055120 2231035899 6936815897 

 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΛΑΜΗΑ 
ΑΔΡΟΠΤΡΟΒΔΖ 359 
ΜΑΔΒΤ  

2231045499 
2231022140   

 

 
Λιμενικέρ Απσέρ     

1 Ληκελαξρείν ηπιίδαο 
ΚΟΝΣΟΣΔΡΓΗΟ 
ΗΧΑΝΝΖ 2238022329 2238023998 6944754630 

2 Ληκελ. ηαζκ. Αγ. Κωλ/λνπ ΜΠΗΥΑ ΒΑΗΛΖ 2235031759 2235033759 6948520908 

3 Ληκελ. ηαζκ. Γιύθαο ΚΑΛΑΜΗΓΑ ΣΔΦ. 22380/61288 2238061284 6976430998 
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4 
Ληκελ. ηαζκ.  
θάιαο Αηαιάληεο 

ΚΑΣΟΤΛΑ 
ΜΑΛΑΜΑΣΔΝΗΑ 2233031108 22331032108 6937107989 

 Τπεξεζίεο Τγείαο     

1 Γελ.Ννκ. Ννζνθνκ.  ΣΖΛ. ΚΔΝΣΡΟ 2231356000 2231356695  

2 ΔΚΑΒ ΣΖΛ. ΚΔΝΣΡΟ 2132143000 2132143222  
 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΓΗΜΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Α/Α ΓΗΜΟ 
 
ΓΗΜΑΡΥΟ  
 

ΣΗΛΔΦΩΝΑ 
 ΓΗΜΟΤ 

FAX 
 ΓΗΜΟΤ 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1. 
ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ – 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΧΓΟ 2234350234/316 2234048785 6979923723 

2. ΛΟΚΡΧΝ  ΛΗΟΛΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 2233022231 
22330-22606-
81022 6932299210 

3. ΓΟΜΟΚΟΤ ΣΕΗΑΥΡΖΣΑ ΓΖΜ. 2232350200/50220 2232022242 6932235881 

4. 
ΜΧΛΟΤ - ΑΓ. 
ΚΧΝ/ΝΟΤ ΤΚΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 2235350023 2235089085 6944254787 

5. ΣΤΛΗΓΑ 
ΓΚΛΔΣΟ 
ΑΠΟΣΟΛΖ  22383-50100-50108 2238024783 6936112121 

6. ΛΑΜΗΔΧΝ  
ΣΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 2231022214 2231050610 6977604601 

7. ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 
ΠΑΠΑΔΤΘΤΜΗΟΤ 
ΔΤΘΤΜΗΟ  2236350200-50250 2236550202 6974430466 

 

Α/Α ΓΗΜΟ 
 

ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  
 

 
ΣΗΛ. ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟΤ 

FAX 
ΑΝΣΙΓΗΜΑ-

ΡΥΟΤ 

ΚΙΝΗΣΟ 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1 
ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ – 

ΔΛΑΣΔΗΑ  ΓΚΗΏΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
 

2234350103 
 

2234023496 6944562316 

2 
 
 

 
         ΛΟΚΡΧΝ  
 

1. ΘΔΟΥΑΡΖ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 
2. ΚΟΤΡΟ 
ΗΧΑΝΝΖ 

 
 

2233022374 

 
 
2233022606 

1.  
6946334601 
1. 69
77700362 

 

3 ΓΟΜΟΚΟΤ 

ΚΑΡΑΜΠΟΣΖ 

ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

 

2232350222 

 

2232350234 

 

6973755829 

 

4 
 
 
 

ΜΧΛΟΤ - ΑΓ. 
ΚΧΝ/ΝΟΤ 

 
 

1.ΠΑΝΣΡΑ 
ΥΡΖΣΟ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 
2.ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 
 
 

2235350023 

 
 
 

2235089085 
1.6937928599 
2.6974346914 

 
 

5 ΣΤΛΗΓΑ 
ΦΟΤΝΣΑ 

ΚΧΣΑΝΣΗΝΟ  
 

2238350112 
 

2238024688 
 

6972346392 

6 ΛΑΜΗΔΧΝ  ΕΖΗΜΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 

2231022393 
 

2231044750 6977693282 

7 ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ 
ΜΠΖΣΟ 

ΚΧΣΑΝΣΗΝΟ 
 

2236350243 
 

2236350202 6972812616 
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ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΗΜΩΝ 

 

Α/Α ΓΗΜΟ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
 

 
ΣΗΛ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

FAX 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΚΙΝΗΣΟ 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1 
ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ – 

ΔΛΑΣΔΗΑ ΚΑΡΟΤΠΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 
 

2234350115 
 

2234300496 6944580188 

2 
 

ΛΟΚΡΧΝ ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

2233089311 

 

2233089311 

 

6944368968 

3 ΓΟΜΟΚΟΤ ΕΖΚΟΤΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
 

2232022607 
 

2232023382 
                

6972440581 

4 
ΜΧΛΟΤ – 

 ΑΓ. ΚΧΝ/ΝΟΤ 
ΑΝΔΣΟΠΟΎΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΑ 

 
2235022300/ 
2235350023 

 
2235089085 6907728460 

 

5 ΣΤΛΗΓΑ 
 

ΛΤΜΠΔΡΖ ΦΑΝΖ 
 

2238350111 
 

2238022572 
 

6978636089 

6 ΛΑΜΗΔΧΝ ΕΖΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
2231067854 & 
2231022393 

 
2231044075 6974377062 

     7 ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ ΠΑΣΑΡΗΑ ΛΗΣΑ 
 

2236350213 
 

2236350250 6974700511 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΔΙ ΝΟΜΟΤ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

 

Α/Α ΦΟΡΔΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑΚ

Α ΣΗΛΔΦΩΝΑ 

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΚΟ FAX  

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Η ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΚΙΝΗΣΟ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

 ΓΔΗ     

1 Γηεύζπλζε 22310 22307 22310 42090 ΑΨΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

 ΟΣΔ     

1 
 Σει. Κέληξν 

2231022799 
2231050999 
2231051599 
2231057782 2231043399   

 ΠΔΓ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2231027368 2231024428   

      

1 
 
 

Ο..Δ.  

 
Σει. Κέληξν 

2231022309 
2231022490 
2231061482/3 
2231062062  

ΜΠΟΤΡΗΚΑ ΑΛΔΞ. 
ΠΑΤΛΖ ΚΧΝ/ΝΑ 

6974494369 
6979441781 

 ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ     

1 
Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο  

22310 59007 22310 59007 
  

2 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνύ Γξπκνύ 
Παξλαζζνύ  2234350118 2234350118   

3 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ  
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ  2295026030   

4 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ 
ΑΗΓΑΗΟΤ  

2410680304 
   

5 ΝΔΑ  ΟΓΟ  2106178012   

6 ΔΤΓΔ  2231051783 
ΓΗΑΝΝΟΤΣΟ ΑΝΣ. 
ΚΑΚΚΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 

6974106510 
6936057644 

7  ΔΣΑΓ ΥΚ ΠΑΡΝΑΟΤ  2234022596   

 

 ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ 
ΟΡΓΑΝΩΔΙ -ΤΛΛΟΓΟΙ     
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1 Όκηινο Φίιωλ ηνπ Γάζνπο 22310/53350 22310/53350  6976570557 

2 
Υηνλνδξνκηθόο όκηινο 
Λακίαο 22310/21022 22310/29580  6974492792 

3 

Λανγξαθηθόο θαη 
Φπζηνιαηξηθόο ζύιινγνο 
Πάππαο 22310/30505 22310/570557  6976570557 

4 
ύιινγνο απηνδπηώλ 
Φζηώηηδαο 22310/23822 22310/27660 

ΜΠΑΚΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 6944901547 

5 
Λέζρε εθέδξωλ 
Καηαδξνκέωλ 22310/52564 22310/52564 

6974837230 
ΘΑΝΟ ΚΧΣΑ 6982739206 

6 
Έλωζε Ραδηνεξαζηηερλώλ 
Κεληξηθήο Διιάδαο 22310/36304 22310/33612  6937233436 

7 
Διιεληθή Γηαζωζηηθή 
Οκάδα 2265072015   

6947891614 
 

8 
Οκάδα Ππξνπξνζηαζίαο 
δαζώλ Ρεγγηλίνπ 22350/61344 22350/61273  6973626225 

9 

Δζεινληηθή νκάδα 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
πξώελ Γήκνπ Τπάηεο 22313/51604 22313/51625 

ΒΑΗΛΗΚΖ  
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΤ 6979652698 

10 
Δζεινληηθή Οκάδα 
Ππξνπξ. Σπκθξεζηνύ 22360/91203 22360/91105   

11 

Σνπηθόο ύιινγνο Νέωλ-
Φίιωλ Λίκλεο Καιιηδξόκνπ 
Παιαηνρωξίνπ 22340/49298 22340/49298 

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 6946423279 

 

  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΜΗΣΡΩΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ   

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΗΓΟ  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 

ΜΔ 5572  ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ 

ME 5592  ΦΟΡΣΧΣΖ ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 

ME 91712  ΦΟΡΣΧΣΖ ΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 

ME 5588  ΦΟΡΣΧΣΖ – ΔΚΚΑΦΔΑ  

ΜΔ 5573 ΦΟΡΣΧΣΖ - ΔΚΚΑΦΔΑ 

ME 104058  ΠΡΟΧΘΖΣΖΡΑ 

ME 5576  ΠΡΟΧΘΖΣΖΡΑ 

 ΚΖΗ 1351  ΦΟΡΣΖΓΟ - ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ 

ME 109801  ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖΡΑ 

ΜΔ 5590 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

ΚΖΡΟΥΝ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΘΛΖΠ (ΓΖΚΝΠ) ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΑ 

ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ. ΓΟΝΦΝΟΑ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ- ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ, ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ,  
ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ 

ΛΡΝΒΑΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ 6974451836 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΓΟΝΦΝΟΑ , ΡΠΑΞΑ ΔΟΞ., ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ  

ΞΑΟΖΓΝΟΖ ΠΝΦΗΑ 6974340832 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΓΟΝΦΝΟΑ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ 
ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝ , ΑΙΑΡΗΔΟΑ-

ΙΔΞΗΓΑ  

 
ΟΑΣΝΡΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 
6932276595 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ, 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ 

ΘΑΙΡΠΑΠ ΡΔΣΛΗΘΖ 6973327131 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ  ΓΝΟΓΝΓΗΑΛΛΖΠ ΞΔΡΟΝΠ 6979007064 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ – ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ , ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ ΓΝΙΝΞΝΙΝΠ 
ΣΟΖΠΡΝΠ η. ΓΔΥΟΓΗΝ 

6983415149 & 
6984184915 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑ, ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΓΑΗΥΛ (D5) 

ΓΝΟΓΗΥΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6973828954 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, 
ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ, ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ 

ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝ (D7) 

 
ΦΘΗΥΡΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ 

 
6974030570 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ 
ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ 

ΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΑΡΔΒΔ 
(ΘΑΟΑΛΑΠΗΝΠ ΛΗΘ.) 

6976444271 

ΙΑΚΗΑΠ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ ΡΠΝΘΑΙΑΓΔΙΖ 
ΔΘΚΗΑ 

6974938765 

ΙΑΚΗΑΠ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ ΠΥΡΖΟΝΞΝΙΝΠ 
ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

6973022972  &  
6977992208 

ΙΑΚΗΑΠ - ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ (D ) , ΡΠΑΞΑ EΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ  ΕΝΟΚΞΑΠ ΦΥΡΗΝΠ 6974723350 

ΙΑΚΗΑΠ – ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΦΝΟΡΥΡΖΠ-ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ , ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΑΙΑΡΗΔΟΑ-

ΙΔΞΗΓΑ 

ΚΝΠΡΔΟΖΠ 

ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 

6972777987 
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ΙΑΚΗΑΠ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ 

ΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6939462108 & 
6937462108 

 
ΝΙΖ Ζ ΞΔ 

ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , ΦΝΟΡΖΓΑ, 
ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΖ ΚΞΔΡΝΛΗΔΟΑ , ΦΝΟΡΥΡΑΘΗ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ 

ΚΝΠΡΑΘΑΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ –  
ΡΠΥΛΖ ΝΙΓΑ 

 
6972777576-7 

ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ. ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, 
ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ, ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ 

ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ 

ΑΦΝΗ Λ. ΡΠΗΓΘΑ Ν.Δ. 6936998497/6936998499 

ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ , ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ  ΟΖΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 6981377490 

ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΟΝΠ (ΚΔ 20774) ΞΑΞΑΟΝΞΑΠ 
ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

6976868979 

ΚΑΘΟΑΘΥΚΖΠ ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ (ΚΔ 44674), ΓΔΟΑΛΝΠ (ΚΔ 16633) ΔΘΚΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6976444558 

 
ΝΙΖ Ζ ΞΔ 

ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ (D7), ΦΝΟΡΥΡΖΠ-ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ, 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, 

ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ 

 
ΚΞΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 
6972230022 

 
ΝΙΖ Ζ ΞΔ 

ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ-ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ,  ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ 

ΓΑΗΥΛ  

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ 
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 

 
6945898347 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ-ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

ΓΔΥΓΝΚΖ ΑΡΔ 
(ΡΠΥΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ) 

 
6978189822 

ΝΙΖ Ζ ΞΔ ΡΠΑΞΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ,  ΓΥΓΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 6977800763 

 
ΝΙΖ Ζ ΞΔ 

ΓΟΝΦΝΟΑ,  ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ (D7) , 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΑΗΥΛ , ΑΙΑΡΗΔΟΑ-ΙΔΞΗΓΑ , ΡΠΑΞΑ 

ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ  

ΘΔΟΑΚΗΓΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΑ 
(ΛΗΑΒΖΠ ΚΑΘΖΠ) 

6973613314   

 
ΝΙΖ Ζ ΞΔ 

ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ (D7, D8) , ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ 
ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΡΠΑΞΑ ΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ-

ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

 
ΘΑΟΞΝΕΖΠ ΖΙΗΑΠ 

 
6972095966 

ΙΝΘΟΥΛ – ΚΥΙΝ/ΑΓ. ΘΥΛ/ΛΝ ΓΟΝΦΝΟΑ, ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ, ΦΝΟΡΥΡΖΠ-
ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ 

ΞΑΡΡΑΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

6944460712 

ΙΑΚΗΑΠ ΑΙΑΡΗΔΟΑ- ΙΔΞΗΓΑ Γ.ΓΗΝΛΠΝΞΝΙΝΠ & 
ΠΗΑ Δ.Δ. 

6979449978 
(ΘΝΘΘΝΡΑΠ ΘΥΛΠ.) 

ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ. ΓΟΝΦΝΟΑ , ΑΙΑΡΗΔΟΑ- ΙΔΞΗΓΑ , ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ  ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ 
ΘΑΗΟΗΓΖΠ ΡΔΑΔ 

6932929806  
(ΘΑΡΠΗΘΑΠ ΖΙΗΑΠ) 
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ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ.  ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΟΔΒΔΕΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 6944730460 

ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ.  ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΚΔΟΟΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6979116096 

ΝΙΖ Ζ Ξ.Δ. ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΗΥΠΖΦ & ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΚΑΟΝΓΖΠ Δ.Ξ.Δ 

6936531809  
(ΠΖΦΖΠ) 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΟΔΒΔΕΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  6944780861 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΕΓΝΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6974-656508 

ΠΡΙΗΓΑ JCB - ΓΟΝΦΝΟΑ ΣΑΓΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6972-444590 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΡΠΑΚΖΠ 
ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ 

6944466459 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΡΑΒΝΙΑΟΖΠ ΛΗΘΝΠ 6973-210833 

ΓΝΚΝΘΝ ΞΟΝΥΘΖΡΔΠ - ΡΠΑΞΑ ΑΟΓΟΝΠ Ξ. & ΕΗΑΘΑΠ Σ 6972804540-6978486948 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΑΓΔΟΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 6972224035 

ΠΡΙΗΓΑ ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΥΟΝΠ ΡΠΑΞΑ ΑΓΔΟΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 6972224035 

ΠΡΙΗΓΑ JCB ΞΑΠΡΟΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6932741791 

ΠΡΙΗΓΑ JCB -ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΝΠ ΦΝΟΡΥΡΖΠ -ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΑ ΡΠΑΞΑ ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 6944185256 

ΓΝΚΝΘΝ JCB ΟΝΗΛΑΠ ΘΥΛ. 2232051223 

ΓΝΚΝΘΝ ΡΠΑΞΑ ΚΑΚΑΙΝΓΖΠ ΓΖΚΝΠ 6972841628 

ΠΡΙΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΣΑΟΚΑΛΡΕΖΠ 
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ  

6974997322 

ΠΡΙΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΞΑΞΑΦΥΑΛΛΝ 
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

6974633366 

ΠΡΙΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΠΡΑΘΔΙΑΘΝΠ 
ΔΠΡΑΘΗΝΠ 

6973323084 

ΓΝΚΝΘΝ ΡΠΑΞΑ – BOBCAT ΒΔΡΡΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 6978995595 

ΓΝΚΝΘΝ ΡΠΑΞΑ ΓΝΟΛΑΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 2232094868 

ΠΡΙΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΚΑΛΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6937307098 

ΠΡΙΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΘΝΡΟΑΓΓΔΙΖΠ 
ΣΟΖΠΡΝΠ 

6984053727 

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ - ΔΙΑΡΔΗΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ ΑΛΔΠΡΑΘΝΠ ΓΗΑΛΛΖΠ 6945442989 

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ – ΔΙΑΡΔΗΑ JCB ΑΛΔΠΡΑΘΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ 6972994829 

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ – ΔΙΑΡΔΗΑ JCB ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 6947948996 

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ – ΔΙΑΡΔΗΑ JCB -ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ ΞΑΡΡΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6977592529 

ΓΝΚΝΘΝ JCB – ΡΠΑΞΑ ΓΘΑΟΑΒΔΙΑΠ Δ. 6984169984 

ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ – ΔΙΑΡΔΗΑ ΦΝΟΡΥΡΖΠ-ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ , ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΙΑΠΡΗΣ. , ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ ΘΝΠΝΙΑΠ ΓΖΚΖΡΟ. 6944280489 

ΙΝΘΟΗΓΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ  ΓΙΝΡΠΗΑΛΝΠ 6932630474 
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ΓΖΚΖΡΟΖΠ 

ΙΝΘΟΗΓΑ JCB ΚΞΗΡΠΑΘΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

6932759369 

ΙΝΘΟΗΓΑ ΓΟΝΦΝΟΑ ΞΑΡΡΑΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

ΙΝΘΟΗΓΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ  ΑΛΔΠΡΑΘΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ 6972994829 

ΙΝΘΟΗΓΑ JCB ΑΛΔΠΡΑΘΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ 6972994829 

ΘΑΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ – ΆΓΗΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

JCB ΡΠΥΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ 6978189822 

ΘΑΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ – ΆΓΗΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΦΝΟΡΥΡΖΠ ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ ΡΠΥΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ 6978189822 

ΘΑΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ – ΆΓΗΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

JCB ΞΑΡΡΑΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ 6944271350 

ΘΑΚΔΛΑ ΒΝΟΙΑ – ΆΓΗΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ  ΞΑΡΡΑΠ ΑΛΑΟΓΟΝΠ 6944271350 

ΓΝΚΝΘΝΠ ΓΟΝΦΝΟΑ ΛΡΝΒΑΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ 6974451836 

ΓΝΚΝΘΝΠ ΓΟΝΦΝΟΑ ΛΡΝΒΑΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ 6974451836 

ΓΝΚΝΘΝΠ JCB ΛΡΝΒΑΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ 6974451836 

ΓΝΚΝΘΝΠ JCB ΑΓΔΟΖΠ 6972800763 

ΓΝΚΝΘΝΠ JCB ΚΞΑΘΑΠ 6972230022 

ΓΝΚΝΘΝΠ ΚΞΝΙΛΡΝΕΑ ΔΟΞΠΡΟΗΝΦΝΟΑ ΚΞΑΘΑΠ 6972230022 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

                           

ΤΠΗΡΕΙΑ  - 

ΦΟΡΕΙ 

ΣΗΛ. 

ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ 

ΣΗΛ.ΕΡΓΑ

ΙΑ 

KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

 
ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 
ΦΑΝΗ  ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

 
22613 50390 

 
6988 036803 

 
22613 50390 

f.papathoma@pste.  
gov.gr 

ΣΜΗΜΑ Π.Π. Π.ΕΒ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ   
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΜΑΡΙΟ ΚΑΚΟΑΙΟ 
ΜΕΣΑΞΑ    ΑΛΕΞ. 

 
22613 50199 
22610 29036 

 
6941 414048 
6978 529928 

 
22610 89054 
22610 89054 

 
pprost@viotia.gr 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΜΑΡΙΓΟΤΔΗ ΑΘΑΝ. 
ΕΤΣΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
22613 50231 
22613 50246 

 
6988 036803 
6972 878525 

 
22613 50248 
22613 50248 

 
amarigoudis@viotia.gr 
geytajias@viotia.gr 

Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΡΟΤΕΣΗ  ΧΑΡΑΛ. 
ΜΠΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝ. 

 
22613 50330 
22613 50329 

 
6973393341 
6973 981586 

 
22613 50337 
22613 50337 

 
xrousetis@viotia 
batsoulis@viotia.gr 

Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΚΑΙΣΑΣΖΗ ΟΦΙΑ 
ΜΠΟΤΛΟΤΓΟΤΡΑ ΑΘ. 

 
22613 50133 
22613 50132 

 
6972 486000 
6945 979821 

 
22613 50146 
22613 50141 

 
skaitatzi@viotia.gr 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ  
ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
 
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟ ΛΟΤΚ. 
ΙΩΑΝΝΟΤ ΔΗΜ. 

 
 
22613 50216 
22613 50215 

 
 
6974 994342 

 
 
2261350213 
2261350213 

 
 
perivalon@viotia.gr 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ/ΣΜΗΜΑ 
ΑΛΙΕΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
 
 
 
ΣΑΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

 
 
 
 
22613 50153 
22613 50164 

 
 
 
 
6938 209778 
6974 043429 

 
 
 
 
22610 21758 
22610 21758 

 
 
 
 
gtasoulas@viotia.gr 
kpoulos@viotia.gr 

Δ/ΝΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΓΙΑΝΝΙΟ  ΜΙΧΑΛΗ 
ΑΝΝΗ    ΟΦΙΑ 

 
22613 50325 
22613 50327 

 
6973 327998 
6976 867123 

 
22613 50313 
22613 50392 

 
mail@dipe.voi.sch.gr 
sofiaanni@hotmail.gr 

Δ/ΝΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΚΑΡΚΑΝΑ   ΑΛΕΞ. 
ΝΣΑΛΙΑΝΗ      ΧΡ. 

 
22613 50355 
22613 50377 

 
6972 993800 
6945 798981 

 
22610 28501 
22610 28501 

 
mail@dide.voi.sh.gr 

Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 
 

 
 
ΜΤΡΙΝΙΑ  ΕΤΑΓ. 
 ΚΑΚΟΑΙΟ  ΜΑΡΙΟ 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΦΤΛΑΚΗ 
ΣΖΑΛΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΗ 
ΚΑΣΙΝΕΛΟ  ΕΤΑΓ. 
ΚΑΡΑΣΖΑ  ΚΩΝ/ΝΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ  ΔΗΜ 
   >>             >> 
ΚΑΛΙΝΩΗ  ΒΑ. 
ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ ΑΝ. 
ΧΤΣΑ  ΒΑΙΛΗ 

 
 
22613 50113 
22613 50130 
 
 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 
22613 50130 

 
 
6977 007508 
6941 414048 
 
 
6932 340704 
6942 434479 
6946 795878 
6946 795878 
6972 270982 
6977 367521 
6977 372971 
6980 591806 

 
 
22613 50117 
22613 50129 
 
 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 
22613 50129 

 
 
dmetaforon@viotia.gr 
marioskakοseos@gmail.co
m 
 
dmetaforon@viotia.gr 
marioskakοseos@gmail.co
m 

 
 
 
 

mailto:f.papathoma@pste
mailto:amarigoudis@viotia.gr
mailto:gtasoulas@viotia.gr
mailto:sofiaanni@hotmail.gr
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ΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΟΣΑ Π. Ε. ΒΟΙΩΣΙΑ 

   

      ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛ.ΕΡΓΑΙΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

   ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΠΟΤΛΟΤ ΓΙΩΣΑ 

 
22613 50501 

 
6972 833504 

 
22613 50811 

 
gdimarxou@livadia.gr 

   ΔΗΜΟ ΘΗΒΩΝ 
    ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ 

 
2262350/626-7 

 
6944 471200 

 
2262  27628 

dimarxos@thiva.gr 
dimosthivas@thiva.gr 

ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ 
   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΝΣΑΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
22683 50250 

 
6972 222840 

 
22680 22690 

d.aliartou@kep.gov.gr 
aliartos@otenet.gr 

   ΔΗΜΟΔΙΣΟΜΟΤ  - 
   ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ  
   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 
 
22673 50203 

 
 
6944  536574 

 
 
226470 22063 

 
info@daa.gov.gr 
d.distomou@kep.gov.gr 

  ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ         
   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΤΠΕΡΗΦΑΝΟ ΛΟΤΚ. 

 
22613 51102 

 
6932 706261 

 
22610 34217 

 
dimarxos@orchomenos.gr 

   ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΠΕΡΓΙΑΛΙΑ ΒΑ. 

 
22623 51193 

 
6947 185296 

 
22623 51188 

 
dsximatariou@hol.gr 

  
 
 
 

ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟΙ –ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ Π.Π. ΟΣΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛ.ΕΡΓΑΙΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ Π.Π 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΦΟΡΣΩΗ  ΑΘΑΝ. 
ΜΙΧΑΛΗ  ΚΩΝ/ΝΟ 

 
22613 50859 
22613 50873 

 
6909 192890 
6974 725701 

 
22613 50890 
22613 50831 

 
 
Kostasmichalis1@gmail.com 

ΔΗΜΟ ΘΗΒΩΝ 
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΚΙΣΟ ΠΤΡΟ 
ΧΡΤΙΚΟ ΝΩΝΣΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ Π. 
ΚΤΛΑΦΗ ΣΑΜΑΣΙΑ 
ΘΕΟΔΟΙΑΔΗ ΠΑΡΑΚ 

 
22623 50634 
22623 50644 
22623 50634 
22623 50645 
22623 50636 

 
6973 328247 
6973 334367 
6976 112339 
6999 548227 
6937 347543 

 
2262  27628 
2262  27628 
2262  27628 
2262  27628 
2262  27628 

 
 
spapanastasiou@thiva.gr 
 
stkilafi@thiva.gr 
patheo@thiva.gr 

ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ 
ΑΝΑΠΛ. ΑΝΣΙΔ.  Π.Π 

 
ΑΡΑΠΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
22683 50212 

 
6977 451385 

 
22680 22690 

 
d.aliartou@kep.gov.gr 

mailto:aliartos@otenet.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:info@daa.gov.gr
mailto:dsximatariou@hol.gr
mailto:stkilafi@thiva.gr
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ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕ.ΠΤ.Δ.τ.ΕΛΛΑΔΑ 
 

 
 
 
 
 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π ΜΑΛΕΗ ΚΩΝ/ΝΟ 22683 50507 6978 007266 22680 22690 aliartos@otenet.gr 

ΔΗΜΟΔΙΣΟΜΟΤ-
ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ  
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ  Π.Π 

 
 
ΛΑΓΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 
 
22670 31318 

 
 
6945 650554 

 
 
22670 32090 

 

ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ Π.Π 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΝΣΑΒΑΛΟΤΜΗ ΙΩ. 
ΣΖΟΤΒΕΛΕΚΗ ΔΗΜ. 

 
22613 51104 
22613 51112 

 
6932 706261 
6972 324830 

 
22610 34217 
22610 32032 

 
 
tzouvelekis@orchomenos.gr 

ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π. 

 
ΚΑΡΤΓΙΑΝΝΗ  ΕΤΑΓ. 

 
22623 51130 

 
947 154385 

 
22623 51188 

 
v.kary@0815.syzefxis.gov.gr 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛ.ΕΡΓΑΙΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΠΕ. ΠΤ. Δ. τ. ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΜΑΚ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΒΙΠΕ  ΛΑΜΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ Ν. 
 
ΜΙΧΑ ΑΝΣΩΝΙΟ 
 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΜΟ 

 
22313 55227 
 
22313  55203 

 
6936 504461 
 
6937 242129 
 
6936 909249 

 
22310  42003 

 
pdanster@psnet.gr 

Π.Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
Δ/ΚΣΗ 
ΤΠΔΙ/ΚΣΗ 

 
ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜ. 
ΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

 
22610 28555 
2261087394 

 
6977 608370 
948588216 

 
22610 28300 
22610 28300 

 
livadia@psnet.g 

Π.Τ.  ΘΗΒΩΝ 
Δ/ΚΣΗ 
ΤΠΔΙ/ΚΣΗ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ  ΓΕΩΡ. 
ΖΑΜΠΕΣΟΓΛΟΤ   ΒΑΛ. 

 
22620 23755 
2262022199 

 
6932623787 
6972271349 

 
2262029777 
2262029777 

 
thiva@psnet.gr 
George_66@hahoo.gr 

Π.Τ. ΟΙΝΟΦΤΣΩΝ 
Δ/ΚΣΗ 
ΤΠΔΙ/ΚΣΗ 

 
ΝΙΚΑ  Ι   ΩΑΝΝΗ 
ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΗ  ΝΙΚ. 

 
22620 40080 
22620 40080 

 
6936 618075 
 

 
22620 40099 
22620 40099 

 
oinofyta@psnet.gr 
 

ΚΛΙΜ.ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΚΑΚΑΛΜΠΕΝΗ  ΑΝΑ. 

 
22630 31199 

 
6936 748459 

 
22630 31741 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛ.ΕΡΓΑΙΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ  Δ/ΝΗ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΣΑΣΗ ΜΙΧΑΛΗ 

22610 88880 
22610 28340 

 
6937 041712 

 
22610 25291 

 
adviotias@astynomia.gr 

ΑΣ. ΤΠΔ/ΝΗ  ΘΗΒΩΝ ΚΑΣΑΚΙΩΡΗ  ΙΩΑΝ. 22620 21950 6946 066502   

ΣΡΟΧΑΙΑ   ΛΙΒΑΔΕΙΑ  ΣΟΠΑΛΗ    ΚΩΝ/ΝΟ 22610 28328 6945 700890 22610 88839  

mailto:aliartos@otenet.gr
mailto:thiva@psnet.gr
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ΕΝΟΠΛΕ ΔΤΝΑΜΕΙ 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤ

ΜΟ 

ΣΗΛ.ΕΡΓΑ

ΙΑ 

KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΥΟΛΖ  ΠΔΕΗΚΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΖ: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π.  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π.  

 
ΣΟΠΟΤΕΖ   ΘΔΟΓ.. 
ΚΟΤΣΖ ΛΑΜΠΡΟ 
ΦΑΡΡΖ  

 
22210 67104 
22210 67132-33 
22210 67130 

 
 
6937 379861 

 
 
22210 67199 

 

ΚΔΠΒ – ΘΖΒΑ     Γ/ΚΣΖ: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ  Π.Π.. 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ  Π.Π.. 

 
ΣΑΛΑΝΣΕΖ  
ΚΧΝ/ΝΟ 
ΚΟΤΣΟΤΚΖ  
ΥΡΖΣ. 

 
22620 27040 
22620 27040 

 
6973 404314 
6972 177755 

 
22620 22856 
22620 22856 

 

114  Π.M.    
  Γ/ΚΣΖ: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π. 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π. 

 
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΑΛΑΝΗΑΝ   ΣΔΦ. 
ΣΕΑΛΟΚΧΣΑ 
ΛΑΜΠ. 

 
22620 45001 
22620 45072 
22620 45085 

 
 
6983506660 
6983513802 

 
 
2262059501 
2262059370 

 
             Δ.Μ.Τ. 
          22620 45672 

ΒΑΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 
ΑΝΣΗΚΤΡΑ   
Γ/ΚΣΖ:   
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π. 

 
 
ΑΝΓΡΗΑΝΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ ΑΘ. 

 
 
22670 41361 
22670 41361 

 
 
6983 505656 
6983 525256 

 
 
22670 41361 
22670 41361 

 

ΜΟΝ.  ΚΑΤΗΜΧΝ 
ΑΛΗΑΡΣΟΤ 
 Γ/ΚΣΖ:  γνο  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π.. 

 
 
ΒΟΤΛΓΑΡΖ  ΑΝΣΧΝ. 
ΡΖΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

 
 
22680 22242 
22680 22242 

 
 
6983 513812 
6983 522650 

 
 
22680 22242 
22680 22242 

 

ΤΠΟΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ  
ΑΝΣΗΚΤΡΑ   
Γ/ΚΣΖ: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ Π.Π.  

 
 
ΚΟΤΡΑΡΟ  
ΣΔΡΓΗΟ 

    

ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΒΡΑΗΝΑ  
 Γ/ΚΣΖ: 

 
ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 
Θ. 

    

 

Α.Σ.   ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΣΙΑΜΠΑ ΠΑΝ.  6977 591291   

ΣΡΟΧΑΙΑ   ΘΗΒΩΝ 
Δ/ΚΣΗ 
ΤΠΔ/ΚΣΗ 

 
ΚΑΝΙΑΡΗ ΠΑΝΑ. 
ΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 

 
22620 82190 
22620 82190 

 
6977 778161 
6939  607282 

 
22620 22222 
22620 22222 

 

Α.Σ.    ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. 22620 61055 6983 168861   

Α.Σ.   ΑΡΑΧΩΒΑ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΣΡΟΜΠΟΤΚΗ  ΙΩΑΝ. 

22670 31333 
22670 31008 

6977 454255 
6980 995464 

22670 32000  

Α.Σ.   ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΙΜΑΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 

 
22613 2311 

 
6983 216169 

 
22610 33333 

 

Α.Σ.   ΔΙΣΟΜΟΤ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΙΩΑΝ. 

22670 22150 
22670 22193 

 
6948 599971 

 
22670 22192 

 

Α.Σ.   ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 
Δ/ΚΣΗ 

 
ΓΑΣΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

 
22620 58200 

 
6947 825010 

 
22620 58098 
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ΔΑΙΚΕ  ΤΠΗΡΕΙΕ ΝΟΜΟΤ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤ

ΜΟ 

ΣΗΛ.ΕΡΓΑ

ΙΑ 

KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ   ΒΟΗΧΣΗΑ 
Γ/ΝΣΖ: 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ  Π.Π 

 
ΓΡΗΒΑ  ΗΧΑΝΝΖ 
ΚΟΤΡΔΠΖ   
ΗΧΑΝΝΖ 

 
22610 28951  

 
6973431948 

 
2261026129 

 
ddasonvoiot@apdthest.gov
.gr 

ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ  
ΓΑΑΡΥΖ: 

 
ΚΟΤΚΗΑΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ 

 
2261081162/  

 
6973431948 

 
2261026129 

 
dasliv@apdthest.gov.gr 

ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΘΖΒΧΝ  
Γ/ΝΣΖ:  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ   Π.Π. 
 

 
ΑΜΟΗΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
ΥΑΡΑΣΖ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ 
 

 
2262027824 
2262027824 

 
6978007261 
6978 007274 
 

 
2262024230 
2262024230 

 
daslivad@otenet.gr 

 

                                                                    

 

 

                                                             ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ  - ΦΟΡΔΗ ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ ΣΖΛ.ΔΡΓΑΗΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

 Δ.Δ.Δ.Γ. 
ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΣΕΑΜΑΛΑ ΝΗΚ. 
ΑΝΔΣΖ ΝΗΚ. 
ΣΟΤΛΖ ΜΗΛΣΟ 

 
 
22610 80818 
22610 80818 

 
6937 097666 
6942 444123 
6989 601728 

 
 
22610 28199 

 
 
eeed_livadeias@yahoo.gr 

Δ.Ο.Γ 
ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΥΑΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
22610 24922 
22610 84141 

 
6974-833408 
6936-895385 

 
22610  29042 
22610  26294 

eodviotias@gmail.com 
spgiannakopoulos@gmail.com 

Δ.Γ.Τ. 
ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΚΑΣΣΟ ΚΧΝ/ΝΟ 

 
22620 -58441 

6940 623775 
6977 325073 

22620 32685 
22620 58588 

 
info@edys.gr 

 

 

ΦΟΡΕΙ – ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ  - ΦΟΡΕΙ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛ.ΕΡΓΑΙΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΘϋΕΦΟΡΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΡΙΑ:   

 
XΑΡΑΜΗ  ΑΛΕΞ.ΑΝΔΡΑ 

 
22620  27913 

 
6936 183084 

 
22620  81431 

 
thepka@culture.gr 

ΔΕΔΔΗΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΣΖΗΜΗΣΡΑ ΔΗΜ. 
ΣΟΤΣΑ  ΙΩΑΝΝΗ 

 
22610 28089 
22610 29368 

 
6978 000602 
6977 576058 

 
22610 28221 
22610 28221 

 
d.tzimitras@dedie.gr 
i.tsutsas@deddie.gr 

ΔΕΔΔΗΕ   ΘΗΒΑ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ  ΓΕΩΡΓ 
ΚΟΠΕΛΑ   ΠΑΝΑΓ. 

 
22620 27662 
2262027507 

 
6979 799598 
6989 179885 

 
22620  26858 
22620  26858 

 
athanasiadhis@deddie.gr 
g.nikolos@dei.com.gr 

ΟΣΕ   ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Δ/ΝΣΗ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΜΕΡΣΖΑΝΗ ΚΩΝ. 
ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΣΑΤΡΟ 

 
22610 85101 
22610 85216 

 
6986 488367 
6979 721629 

 
22610 26899 
22610 26899 

 
komertzanis@ote.gr 

ΟΣΕ   ΘΗΒΑ 
Δ/ΝΣΗ 

 
ΖΗΗ ΕΤΘΤΜΙΟ 

 
2262089610 

 
6974 922482 

 
22620 81299 

 
ezisis@ote.gr 

ΚΣΕΛ  ΛΙΒΑΔΕΙΑ      

mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
mailto:dasliv@apdthest.gov.gr
mailto:daslivad@otenet.gr
mailto:i.tsutsas@deddie.gr
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Δ/ΝΣΗ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ Π.Π 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ Δ. 
ΧΟΝΔΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

22610 28793 
22610 28272 

6977 702555  
6973 553693 

22610 87107 
22610 87107 

ktellivadias@gmail.com 

ΚΣΕΛ ΘΗΒΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: 
 ΤΠΕΤΘΤΝΟ   Π.Π. 

 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ Δ. 
ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ  ΩΣ. 

22620  26419 
22620  27513 
22620  27741 

6937 436253 
6958 465510 
6936 945887 

 
22620  80272 
22620  80272 

 

ΕΠΕ  -   ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Δ/ΝΣΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΣΑ 

 
2261089696 

 
6976336474 

  
ttybioo@otenet.gr 

Ο..Ε. ΑΙΩΠΟ ΙΩΑΝΝΗ 2105297269    

 

 ΦΟΡΕΙ ΤΓΕΙΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ  - ΦΟΡΔΗ ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ ΣΖΛ.ΔΡΓΑΗΑ KINHTO ΦΑΞ E-MAIL 

ΔΚΑΒ ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΣΖ 
ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΣΡΗΑΝΣΖ  ΓΔΧΡ. 
 
ΣΕΗΚΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝ. 

  
6932551934 
 
6974 957478 

 
22210  86166 

 
 
 
ktzikopoulos@yahoo.gr 

ΝΟΟΚ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΑΝΑΠΛ.   Γ/ΝΣΡΗΑ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΜΖΛΗΟΤ ΥΑΡΑ 
ΜΠΟΤΜΠΟΤΚΗΧΣΖ 

 
22610 24922 
22610 84141 

 
6974752732 
6932966359 

 
22610  29042 
22610  26294 

 
haramiliou@gmail.com 
did@levadiahospital.gr 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  
ΘΖΒΑ   ΑΝΑΠΛ      
Γ/ΝΣΖ 
ΓΗΟΗΚ/ΚΟ  Γ/ΝΣΖ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ Π.Π 

 
ΚΗΝΗΑ   ΗΧΑΝΝΖ 
ΚΑΛΜΠΔΝΖ  ΓΖΜ. 
ΦΟΝΓΤΛΖ 
ΑΝΑΣ. 

 
22623-50102 
22623-50102 
22623-50102 

 
6970211565 
6948096130 
2262350102 

 
22620- 25406 
22620- 25406 
22620- 25406 

sec@thebeshospital.eu 
manager@thebeshospital.eu   
gnnthiva@otenet.gr  
director@thebeshospital.eu 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ 

ΞεξηθεξεηαθΪ Δλφηεηα ΔπβνΫαο 
ΠΡΑΘΔΟΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΦΑΜ ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 
ΘΗΛΖΡΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1 
ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο 2221036100 2221036055 ΦΑΛΖΠ ΠΞΑΛΝΠ 6977235224 

2 
 Ρκ. Ξνιηη. ΞξνζηαζΫα 2221020000 2221036050 ΘΥΠΡΝΞΝΙΝΠ Γ. 6974589684 

3 
Γ.Ρ.Δ. Ξ.Δ. ΔπβνΫαο 2221354150 2221353840 ΘΖΙΗΦΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 6944332484 

 ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα     

1 Ξ.. ΣαιθΫδαο 

22210-62874-

80632-22199 2221080631 ΠΖΦΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6937210460 

2 
Ξ.. ΗζηηαΫαο 

22260-52427-
69344-55199 2226055200 ΤΑΟΟΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6937210475 

 
ΓαζηθΪ πεξεζΫα     

1 
ΓαζαξρεΫν Σαιθηδαο 2221084444 2221084893 ΚΖΙΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6942555599 

2 
ΓαζαξρεΫν ΙΫκλεο 2227031218 2227032160 ΘΝΡΟΥΛΖ ΕΥΖ 6993126100 

3 ΓαζαξρεΫν ΗζηηαΫαο 
2226052234 2226054110 ΠΔΙΗΚΖΠ ΓΗΥΟΓΝΠ 6937038385 

4 
ΓαζαξρεΫν ΑιηβεξΫνπ 

2222023623 2222022208 
ΓΘΝΛΡΕΑΚΑΛΖ 
ΑΓΓΔΙΗΘΖ 6932454234 

 
ΑζηπλνκηθΩο ΑξρΩο     

1 
ΑζηπλνκηθΪ Γ/λζε 2221075459 2221076666 ΙΑΚΞΟΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6973037777 

2 
Αζηπλ.ΡκΪκα ΣαιθΫδαο 22210-22100.    

3 Αζη.ΡκΪκα Λ.ΑξηΨθεο 22210-43333    

4 Αζη.ΡκΪκα Βαζηιηθνχ 22210-53333    

5 Αζη.ΡκΪκα ΚαληνπδΫνπ 22270-23333    

6 Αζη.ΡκΪκα ΑιηβεξΫνπ 22330-22100    

mailto:ttybioo@otenet.gr
mailto:sec@thebeshospital.eu
mailto:gnnthiva@otenet.gr
mailto:director@thebeshospital.eu
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7 Αζη.ΡκΪκα Θαξχζηνπ 22240-22262    

8 Αζη.ΡκΪκα ΠηελΪο 22280-51218    

9 Αζη.ΡκΪκα Ι.Αηδεςνχ 22260-23333    

10 Αζη.ΡκΪκα Ταρλψλ 22280-23333    

11 Αζη.ΡκΪκα Θχκεο 22220-22555    

12 Αζη.ΡκΪκα ΗζηηαΫαο 22260-52235    

13 Αζη.ΡκΪκα Ακαξχλζνπ 22290-37333    

14 Αζη.ΡκΪκα Βαζχ ΑπιΫδαο 22210-31201    

15 Αζη.ΡκΪκα Πηχξσλ 22240-51208    

 
ΙηκεληθΩο ΑξρΩο     

1 ΙηκελαξρεΫν Αηδεςνχ     22260-22464    

2 Ιηκεληθφο Πηαζκφο Υξεψλ 22260-71228    

3 
ΙηκελαξρεΫν ΞεπθΫ 
(ΑξηεκηζΫνπ)   

22260-41710 
   

4 ΙηκελαξρεΫν ΣαιθΫδαο     22210-28888    

5 ΙηκελαξρεΫν ΔξΩηξηαο     22290-62201    

6 ΙηκελαξρεΫν Θχκεο     22220-22606    

7 ΙηκελαξρεΫν Πηχξσλ     22240-41266    

8 ΙηκελαξρεΫν ΚαξκαξΫνπ     22240-31222    

9 ΙηκελαξρεΫν Θαξχζηνπ     22240-22227    

10 ΙηκελαξρεΫν Πθχξνπ     22220-91475    

 
πεξεζΫεο γεΫαο     

1 
Γελ.Λνκ.Λνζνθνκ.  

22210 21901 
   

 
ΓΔΖ Ρει θεληξν 22210-90501-4    

 
ΝΡΔ Ρει θεληξν 2221076999    

 Ν.Π.Δ. ΘΝΟΔΡΕΖΠ  6975888096 
 

 

 

 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ ΓΖΚΑΟΣΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΥΛ ΞΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

Α/

Α 
ΓΖΚΝΠ 

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ 

 ΓΖΚΝ 

FAX 

 ΓΖΚΝ 

ΘΗΛΖΡΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1. ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ ΣΟΖΠΡΝΠ ΞΑΓΥΛΖΠ 2221355111 2221035000 6945770899 

2. 
ΓΗΟΦΥΛ-
ΚΔΠΠΑΞΗΥΛ ΤΑΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 2228350203 2228024755 6985012354 

3. ΔΟΔΡΟΗΑΠ 
ΑΙΗΚΞΑΛΡΔ 
ΑΚΦΗΡΟΗΡΖ 2229062679 2229062218 6986475711 

4. ΘΑΟΠΡΝ ΟΑΒΗΝΙΝΠ ΙΔΡΔΟΖΠ  2224026328 2224023666 6932728727 
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5. ΗΠΡΗΑΗΑΠ- ΑΗΓΖΤΝ 

ΔΠΡΑΘΗΝ ΠΞΑΛΝ 

ΙΗΛΑ 2226350032 2226053540 6977633529 

6. 

ΚΑΛΡΝΓΗΝ –
ΙΗΚΛΖΠ –ΑΓΗΑΠ 
ΑΛΛΑΠ ΘΑΙΒΗΥΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 2227350110 2227031012 6978005581 

7. ΘΚΖΠ - ΑΙΗΒΔΟΗΝ 
ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 2223350300 2223022555 6977271918 

8. ΠΘΟΝ 
ΣΑΛΡΕΖΓΗΑΛΛΑΘΖΠ 
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 2222350308 2222091716 6944745759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ 

ΚΖΡΟΥΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

ΔΗΓΝΠ  ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ 

ΚΔ 121124 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ 966 

ΚΔ 123055 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
ΔΙΑΠΡΗΣΝΦΝΟΝΠ 950 

ΚΔ 111638 GRADER 

ΚΔ 121117 GRADER 

ΚΔ 123063 ΞΟΝΥΘΖΡΖΠ D-8 

ΚΔ 92348 RENAULT ΑΙΑΡΝΓ/ΚΔΑΠ 

ΘΖΖ 6117 UNIMOG 

 

 

 

ΚΖΡΟΥΝ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ  ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ  ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

AΟΒΑΛΗΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6973374295 

ΛΡΝΟΚΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ 6947277864 

ΞΑΙΗΝΟΑΠ ΘΥΛ. 6972757798 

ΟΑΞΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6979584179 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ 

ΚΖΡΟΥΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ -ΗΓΗΥΡΥΛ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ 

 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΘΛΖΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΘΗΛΖΡΝ 

ΒΝΟΔΗΑ ΔΒΝΗΑ  
ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ –ΦΝΟΡΥΡΖΠ - ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 

 ΠΡΑΚΑΡΝΓΗΑΛΛΖΠ Β 
6972844125 

ΒΝΟΔΗΑ ΔΒΝΗΑ 
ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ - ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 
 ΚΑΟΝΓΖΠ ΓΗΑ. 

6944353553 

ΒΝΟΔΗΑ ΔΒΝΗΑ 
ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ - ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 ΑΙΔΜΗΝ ΓΗΑ 
6972701509 

ΘΚΖ 

ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ - ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 

 ΞΑΞΑΣΟΖΠΡΝΠ ΙΔΥ 

6936949528 

ΘΑΟΠΡΝΠ 

ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ- ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 

 ΘΑΙΝΓΔΟΝΠ ΓΗΑΛ 

6932543359 

ΣΑΙΘΗΓΑ 

ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ -ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 

 ΞΔΡΟΝ ΦΥΡ 

6932244163 

 ΞΟΝΘΝΞΗ 

ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ - ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
 ΣΑΙΗΝΙΑΠ ΓΗΑΛ 

6938046242 

ΑΓΗΑ ΑΛΛΑ 
ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

 ΘΝΚΞΝΘΑΛΑΠΖΠ ΘΥ 
6973717679 

ΒΝΟΔΗΑ ΔΒΝΗΑ  
 ΦΝΟΡΥΡΖΠ - ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 
 ΘΑΙΝΡΠΑΠ ΑΟΡ 

6977506207 

ΒΝΟΔΗΑ ΔΒΝΗΑ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
 ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΓΗΥ 

6947722922 

ΘΚΖ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 ΑΞΝΠΡΝΙΝ ΞΔΟ 
6978995155 

ΘΚΖ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ - ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 
 ΞΝΓΑΟΑΠ 

 

ΘΑΟΠΡΝΠ 
ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ - ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
 

 ΞΔΡΟΝ ΞΑΛ 

6932424480 

ΙΗΚΛΖ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ 
 ΚΑΟΝΓΖΠ   

 

ΙΗΚΛΖ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΑΗΓ 
6973385172 

ΙΗΚΛΖ 
ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΑΛΡ. 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

 

ΞεξηθεξεηαθΪ Δλόηεηα 

ΔπξπηαλΫαο 

ΠΡΑΘΔΟΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΦΑΜ 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚ

Ν 

ΘΗΛΖΡΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1 ΑληηπεξηθεξεηΨξρεο 2237050709 2237350708 A.TΑΠΗΝΠ 6974031784 

2  Ρκ. Ξνιηη. ΞξνζηαζΫαο 2237350712 2237080212 Ξ.ΠΗΑΞΔΟΑ 6973990122 

3 Γ.Ρ.Δ. Ξ.Δ. ΔπξπηαλΫαο 2237352440 2237352432 
Ξ.ΘΙΔΠΗΝΟΑΠ 

Α. ΚΞΗΘΑΠ 
6972230695 
6980221757 

4 Γ.Ρ.Δ. Ξ.Δ. ΔπξπηαλΫαο 2237352433 2237352432 Λ.ΓΘΝΟΝΓΗΑΠ 6977605731 

5 Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 2237080232 2237352432 Θ.ΛΡΟΗΒΑΠ 6971544341 

 ΞπξνζβεζηηθΪ πεξεζΫα     

1 Ξ.. ΘαξπελεζΫνπ 2237023102 2237023109 ΠΡ. ΦΑΘΗΡΠΑΠ 
6937210327 
6974466788 

2 ΘιηκΨθην ΦνπξλΨο 2237051199 2237051019 Σ.ΚΞΑΘΝΓΗΥΟΓΝΠ 6974747296 

 
ΓαζηθΪ πεξεζΫα 
Γ/λζε Γαζψλ 2237022946 2237023017 Η.ΦΑΘΘΑΠ 6977702292 

1 ΓαζαξρεΫν ΘαξπελεζΫνπ 2237022204 2237080006 Η. ΘΑΟΘΑΛΖΠ 6977788398 

     2 ΓαζαξρεΫν ΦνπξλΨο 2237051233 2237051540 ΠΡ.ΘΝΠΚΑΠ 6977697961 

 ΑζηπλνκηθΩο ΑξρΩο     

1 Γ/λζε ΑζηπλνκΫαο 
2237089151 
2237022224 2237022233 Η.ΛΗΘΝΞΝΙΗΓΖΠ 6977788502 

2 Αζηπλ.ΡκΪκα ΘαξπελεζΫνπ 2237089150 2237022233 Β.ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΝΠ 6973893966 

3 

Αζηπλ.ΡκΪκα ΡξνραΫαο  

ΘαξπελεζΫνπ 2237089160 2237022233      - - 

4 Αζηπλ.ΡκΪκα ΘεξαζνρσξΫνπ 2237031216 2237031196 
Η. ΘΟΑΒΒΑΟΗΡΖΠ 

Ξ. ΞΝΙΕΝΠ 
6982382906 
6987023106 

5 Αζηπλ.ΡκΪκα ΦνπξλΨο 2237051222 2237045122 Η. ΟΗΕΝΠ 6972176707 

6 Αζηπλ.ζηαζκφοΓξαλΫηζαο  2237061207 2237061207  - 

7 Αζηπλ.Πηαζκφο Ξξνπζνχ  2237080722 - Α. ΞΑΡΙΗΑΠ 6976777572 

 πεξεζΫεο γεΫαο     

1 Γελ.Λνκ.Λνζνθνκ.  2237350100 2237080684 Γ. ΘΑΟΑΡΠΗΘΖΠ 6972013181 

2 ΘΩληξν γεΫαο Γπη.ΦξαγθΫζηαο  2237351000 2237095382 Λ.ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ 6937278844 

 

 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ ΓΖΚΑΟΣΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΥΛ ΞΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
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ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

   Α/Α ΓΖΚΝΠ 

 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ 

 ΓΖΚΝ 

FAX 

 ΓΖΚΝ 

ΘΗΛΖΡΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1.      ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Λ.ΠΝΙΗΥΡΖΠ 2237350051 2237350028 6977360415 

2.      ΑΓΟΑΦΥΛ       Θ.ΚΞΑΚΞΑΙΖΠ 2237351315 2237351313 6974437507 

Α/Α ΓΖΚΝΠ 

 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ  

 

ΡΖΙ. 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝ 

FAX 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟ

ΣΝ 

ΘΗΛΖΡΝ 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

1 ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Ξ.ΣΑΙΘΗΑΠ 

                 

2237350042 

           

2237350028 6977687860 

2 ΑΓΟΑΦΥΛ Δ.ΚΗΣΝΞΝΙΝΠ 
                 

2237351300 
           

2237351313 6976649532 

 

 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΔΗΠ ΞΔ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

 

Α/Α ΦΝΟΔΑΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΘ

Α  

 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΝ 

FAX  

ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Ζ ΞΔΘΛΝΠ 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ

ΚΝ 

ΘΗΛΖΡΝ  

ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

 ΓΔΖ     

1 Γηεχζπλζε 2237025339 2237025217 Λ.ΘΑΟΑΡΠΗΘΖΠ 6970006065 

2 Ρερληθφ ΡκΪκα 2237022217 2237025217 Γ.ΘΑΛΡΕΗΝΠ 6972288469 

 ΝΡΔ     

1 Ρερληθφ ΡκΪκα 2237080166 2237025699 Η.ΚΞΗΘΑΠ 6974656543 

  ΠΙΙΝΓΝΗ     

1 Θπλεγεηηθφο Θαξ/ζηνπ   Θ.ΓΗΑΛΛΗΠΗΥΡΖΠ 6938907651 

2 Νξεηβαηηθφο Θαξ/ζΫνπ   Α.ΘΑΟΑΓΘΝΛΖΠ 6974031792 

 
ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ 
ΝΟΓΑΛΥΠΔΗΠ     

1 Διι.Γηαζσζηηθφ Πψκα 2237022224  ΣΑΟΑΙ.ΙΔΙΝΓΖΠ 6979005753 

 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

ΚΖΡΟΥΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

ΔΗΓΝΠ  

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ 

Θ3157 ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 

Θ3158 ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 

Θ456 ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 

Θ457 ΞΟΝΥΘΖΡΖΟΑΠ 
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ΗΣ121635 ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

Θ460 ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

Θ3156 ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

Θ3151 ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

ΗΣ93890 ΗΠΝΞΔΓΥΡΖΠ 

ΗΣ121636 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

Θ3154 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

Θ7411 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

ΗΣ93851 ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

ΗΣ121637 ΔΘΠΘΑΦ.-ΦΝΟΡ. 

Θ3152 ΔΘΠΘΑΦ.-ΦΝΟΡ. 

ΘΖ9371 ΦΝΟΡΖΓΝ-ΙΔΞΗΓΑ 

ΘΖ9390 ΦΝΟΡΖΓΝ-ΙΔΞΗΓΑ 

ΘΖ9400 ΦΝΟΡΖΓΝ-ΙΔΞΗΓΑ 

ΘΖΗ4379 ΦΝΟΡΖΓΝ 

ΘΖ9373 ΦΝΟΡΖΓΝ 

ΘΖ9376 ΦΝΟΡΖΓΝ 

ΘΖΗ4352 ΦΝΟΡΖΓΝ 

ΘΖ9370- Ο2062 ΟΚΝΙΘΝ 

ΗΣ121637 ΞΝΙYMHXANHMA 

 

 

 

 

ΚΖΡΟΥΝ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ  ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ  ΡΖΙΔΦΥΛΝ 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

  

ΠΝΙΗΥΡΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6978331967 

ΛΡΝΡΠΗΘΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 6973990151 

ΡΠΔΡΠΝΠ ΖΙΗΑΠ 6972209770 

ΘΟΝΠΡΑΙΙΖΠ ΘΥΚΑΠ 6972224117 

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 6979331187 

ΙΔΞΔΛΗΥΡΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6979331187 

ΠΔΟΞΑΛΝΠ ΦΥΡΗΝΠ 6974704622 

ΘΝΡΠΝΘΔΝΓΥΟΝΠ 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

6974310700 

ΚΖΡΠΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 6979228557 

ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 6972854619 

ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 6977281797 

ΦΝΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 6984451213 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 

ΚΖΡΟΥΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ -ΗΓΗΥΡΥΛ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ 

 

Α/

A 
Όλνκα Δπώλπκν Δίδνο κεραλήκαηνο Πεξηνρή Σειέθωλν 

1 Γεώξγηνο Απγέξεο θνξηωηήο Άγξαθα 6977152135 

2 Γεωξγία     Σζηξνγηαλλε ηζάπα, πξνωζεηήξαοD7 Άγξαθα 6972854615 

3 Μαξία 

Φαλέιε&Η

Α Δ.Δ JCB Kαξπελήζη 6971544341 

4 Νηθόιανο  Μήηζηνπ θνξηωηήο 90-120HP,εθζθαθέαο(ηζάπα) 

Αλ.Φξαγθίζ

ηα 6977687889 

5 Κώζηαο 

Παπαληώλε

ο JCB, Νέν Αξγύξη 6979052530 

6 Αζαλάζηνο Φέγγνο αιαηνδηαλνκέαο Καξπελήζη 6977559840 

7 Κωλ/λνο αΐλεο θνξηωηή,ηζάπα Καξπελήζη 6977996091 

8 Υξήζηνο Κνπξιόο θνξηωηήο ειαζηηρνθόξνο,θνξηωηήο εξπηζηξηνθόξνο Σζνύθα 6973805951 

9 Γεώξγηνο  Καηζηάδαο γθξέηληεξ, Καξπελήζη 6977805306 

1

0 Κωλ/λνο Καηζηάδαο JCB,Σζάπα,θνξηεγό,γθξέηληεξ Καξπελήζη 6977624368 

1

1 Παληειήο 

Παπαξνύπα

ο θνξηωηήο, Καξπελήζη 6976868979 

1

2 Αηθαηεξίλε  Κωζηνξίδνπ   Καξπελήζη 6985956501 

1 Σηκόζενο Σζηάξαο εθζθαθέαο Άγξαθα 6974889276 
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3 

1

4 

Δπακεηλώ

λδαο Σζηηζηθάνο εθζθαθέαο -θνξηωηήο Σξνβάην 6976726300 

1

5 Ηωάλλεο 

Νηαιαθνύξ

αο εθζθαθέαο(ηζάπα) 

Παιαηνθαην

ύλα 6977685653 

1

6 Βαζίιεηνο  Μπαιαηζηάο JCB,θνξηεγό,κπεηνληέξα Μαξαζηάο 6978331587 

1

7 Ηωάλλεο  απάλαο JCB 

Άγηνο 

Νηθόιανο 6974750659 

1

8 Κωλ/λνο  Νηάθνο JCB,θνξηωηάθη,θνξηεγό Καξπελήζη 6983725368 

1

9 Κωλ/λνο  Λάκπξνπ JCB, Φνξηεγό, κπεηνληέξα 

Aλ. 

Φξαγθίζηα 6974114546 

2

0 Eπάγγεινο Νηνύζηθνο θνξηωηήο Φνπξλά 6977599573 

2

1 Γεκήηξηνο  

ηεξόπνπιν

ο JCB,θνξηωηήο,ηζαπάθη,θνξηεγό Βίληαλε 6936279992 

2

2 Δπάγγεινο Βνπηζέιεο θνξηωηήο Άγξαθα 6972160508 

2

3 ηέθαλνο  Νηάιιεο θνξηωηήο εξπηζηξηνθόξνο Σξνβάην 6977572879 

2

4 Βαζίιεηνο  

Κνπηζνιάκ

πξνο JCB,ηζάπα Σξνβάην 6972401634 

2

5 Γεώξγηνο 

Κνπηζνιάκ

πξνο θνξηωηήο εξπηζηξηνθόξνο Σξνβάην 6974945254 

2 Κωλ/λνο  Σζηηζάλεο JCB,θνξηωηήο εξπηζηηνθόξνο Ραπηόπνπι 6973358580 
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6 90HP,θνξηωηέο180&160HP,ηζάπα,γεξαλνθόξν θνξ. ν 

2

7 

Παλαγηώηε

ο  Γθξίδεο JCB Δζωρώξηα 6972444357 

2

8 Γεξάζηκνο  Παιαηόο JCB Σόξλνο 6944151508 

2

9 Υξήζηνο 

Κνπηξνύκπ

αο θνξηωηήο Καζηαληά 6972444342 

3

0 Κωλ/λνο 

Καξαγηάλλε

ο πξνωζεηήξαο  D7 

Παιαηνθαην

ύλα 

  22370-

95824 

3

1 Γεκήηξηνο  Λαζύξεο εθζθαθέαο-θνξηωηήο 70 έωο 85 HP 

Παιαηνθαην

ύλα 6977808760 

3

2 Βαζίιεηνο  

Αζαλαζηάδε

ο πξνωζεηήξαο D8 Καξπελήζη 6976616576 

3

3 Υξήζηνο  

Εαξκαθνύπ

εο  JCB,ηζάπα ,εξπηζηξηνθόξν Βαιαώξα 6972288748 

3

4 

Αιέμαλδξν

ο  Γαηήο θνξηωηήο   160HP Άγξαθα 6974436219 

3

5 Λάκπξνο  

Κνπκπαξέι

νο θνξηωηήο εξπηζηξηνθόξνο 160HP Άγξαθα 6977440655 

3

6 Κωλ/λνο 

Καξαληδηνύλ

εο JCB,εξπηζηξηνθόξνο θνξηωηήο,κπεηνληέξα Δπηζθνπή 6973342018 

3

7 Γεκήηξηνο  Μπαληάο γθξέηληεξ 161HP Γάθλε 6972184377 

3

8 Γεώξγηνο  Λαζύξεο γθξέηληεξ,θνξηωηήο, ηζνπεδωηήο 

Παιαηνθαην

ύλα 6977892925 

3 Ηωάλλεο  Φεγγνύιεο JCB,θνξηωηήο εξπηζηξηνθόξνο 70+ HP Δπηζθνπή 6973344922 
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9 

4

0 

Παλαγηώηε

ο  Φεγγνύιεο JCB εθζθαθέαο θνξηωηήο,θνξηωηήο 160 HP Δπηζθνπή 6975739730 

4

1 Κωλ/λνο  Καθνύξαο αιαηνδηαλνκέαο Καξπελήζη 6944135050 

4

2 

Παλαγηώηε

ο  

Κνπηνύκπα

ο ηζάπα,θνξηωηήο Καξπελήζη 6970840042 

4

3 

Παλαγηώηε

ο  

Μαιαλδξίλν

ο θνξηωηήο,ηζνπεδωηήο 

Ραπηόπνπι

ν 6972089733 

4

4 Νηθόιανο  Σζηξηκώθνο JCB 

Ραπηόπνπι

ν 6972147700 

4

5 Αλδξέαο Σζηηζάλεο πξνωζεηήξαο  D7,γθξέηληεξ,θνξηωηήο,θνξηεγό Ραπηόηνπιν 6983174941 

4

6 Νηθόιανο  Γηώηεο JCB,εθζθαθέαοθνξηωηήο 

Παιαηνθαην

ύλα 6977369575 

4

7 Γεώξγηνο  Γνύιαο 3 ηζάπεο,3 θνξηεγά,2 κπεηνληέξεο,θνξηωηήο ειαζηηρ. 

Γπη.Φξαγθί

ζηα 6972866904 

4

8 Γεκήηξηνο  ηεθαλήο κπνπιληόδα D7 ,θνκπξεζέξ 

Ραπηόπνπι

ν 6988038786 

4

9 Αλδξέαο  Σάζηνο ηζάπα,θνξηεγό,ηζαπάθη,κπεηνληέξα 

Μηθξό 

ρωξηό 6973914434 

5

0 Κωλ/λνο 

Κνινθώηζην

ο κπεηνληέξα,θνξηεγό, JCB,ηζαπάθη,θνξηωηήο,ηζάπα Καξπελήζη 6977605832 

5

1 Κωλ/λνο Βνλόξηαο JCB, ηζαπαθη,γεξαλόο Καξπελήζη 6944783007 

5 Αληώληνο Καηζαξήο εθζθαθέαο Καξπελήζη 6977605710 
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2 

5

3 Ηωάλλεο Εαξαβέιεο εθζθαθέαο-ηζάπα JCB,θνξηωηήο,θνξηεγό 

Άγηνο 

Γεώξγηνο 6977807117 

5

4 Κωλ/λνο  Γθνύξιηαο θνξηωηήο, θνξηωηάθη,JCB 

Παιαηνθαην

ύλα 6977689470 

5

5 

Υηνλνδξνκ

ηθό 

ΑΔ(ΛΑΠΠΑ

)   Καξπελήζη 6980086517 

5

6 θωλ/λνο Θενράξεο θνξηωηήο Βίληαλε 6936837612 

5

7 

Παλαγηώηε

ο  Γεξνλίθνο  2 ηζάπεο,θνξηωηήο,κπεηνληέξα Βνύιπε 6978223139 

5

8 Νηθόιανο  Φαθίηζαο εθζθαθέαο θνξηωηήο,κπεηνληέξα,νδνζηξωηήξαο Καξπελήζη 6974065455 

5

9 Υξήζηνο  Κνπξιόο θνξηωηήο, Σζνύθα 6973805951 

6

0 Υξήζηνο Οηθνλόκνπ θνξηωηήο,πξνωζεηήξαο Λεπηαλά 6977700586 

6

1 Ηωάλλεο Φνύθαο εθζθαθέαο Βίληαλε 6972087275 

6

2 Γξεγόξηνο Αζαλαζίνπ 

ηζάπα εξπηζηξ,ηζαπάθη εξπηζηξ,θνξηωηήο 

ειαζηηθ,θνξηεγό Καξπελήζη 6980416403 

6

3 Γέζπνηλα Αζαλαζίνπ θνξηωηήο,θνξηεγό Καξπελήζη 6983149636 

6

4 Αλδξέαο Αζαλαζίνπ θνξηωηήο,θνξηεγό Καξπελήζη 6983149636 

6 Παληειήο Κνινθώηζην αιαηνδηαλνκέαο-ιεπίδα-γεξαλόο,εθζθαθέαο- Παιαηνθαην 6977367831 
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5 ο θνξηωηήο ύλα 

6

6 ωηήξηνο Παηζηαιόο 

 πξνωζηηήξεο3 

(D6,D8,D8),θνξηωηήο250HP,JCB4X4,γθξέηληεξ3,θνξηεγά Αγξίλην 6977354953 

6

7 

Παλαγηώηε

ο  Γεωξγάθεο θνξηωηήο,ηζάπα ειαζηηρνθόξα JCB,θνξηεγό Λεπηαλά 6972089721 

6

8 

Παλαγηώηε

ο Λεπεληώηεο 

δύν ηζάπεο πεξηζηξεθόκελεο(ε κία θέξεη ζθπξί ελόο 

ηόλνπ) 

Κεξαζνρώξ

η 6972993015 

6

9 Ηωάλλεο 

Καγθαξάο&

ΗΑ 

ηζάπα εξπηζηξηνθόξα 190ΖP,θνξηωηήο 

ειαζηηρνθόξνο 260ΖP,θνξηεγό 3αμνληθό Καξπελήζη 6909156189 

7

0 

Απνζηόιε

ο Εαραξάθεο 

κπνπιληόδα D7 180HP,ηζνπεδωηήο,θνξηωηήο 

ειαζηηρνθόξνο 170HP 

Ραπηόπνπι

ν 6977701566 

7

1 

Παλαγηώηε

ο Φνύθαο JCB,θνξηεγό.κπεηνληέξα Λνγγίηζη 6973889521 

7

2 Γεώξγηνο Σζηάκεο 

κπνπιληόδα D8 320 HP,κπεηνληέξα,δύν 

θνξηεγά,ηζάπα εθζθ.θνξη,JCB θνξηωηήο Πξαζηά 6973054525 

7

3 Σαμηάξρεο Γθνξόγηαο ηζαπάθη,θνξηωηή,θνξηεγό Σξπόηακνο 6977779069 

7

4 Κωλ/λνο Νηάιιαο 

JCB 75HP,θνξηεγό κε γεξαλό (βάξνο έωο ηξεηο 

ηόλνπο), κπεηνληέξα Κξέληε 6972796915 

7

5 Θωκάο Καθόο 

θνξηωηή 170HP+,εθζθαθέα θνξηωηή 

90HP,θνξηεγό,κπεηνληέξα Πξαζηά 6972906921 

7

6 Γεώξγηνο 

Γηαλλόπνπι

νο 

θνξηεγό αλαηξ/λν κε θαξόηζα κεηαθνξάο 

κεραλεκάηωλ,θνξηωηή,θιάξθ,γεξαλό θαξπελήζη 6977747916 

      

7

7 Θεόδωξνο Εειελίηζαο 

JCB,ηζάπα εξπηζηξηνθόξα 42HP,θνξηεγό κε γεξαλό, 

δύν κπεηνληέξεο Καξπελήζη 6977808154 
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7

8 

Παλαγηώηε

ο Εαραξάθεο 

κπνπιληόδαD7,ηζάπαJCB εζηηρ,θνξηωηήο 

ειαζη,θνξηωηήοεξπ,2 θνξηεγά αλαηξ/λα  

Ραπηόπνπι

ν 6972607015 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΥΘΗΓΑΠ 

 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΗΛΔΦΩΝΑ  

ΤΠΗΡΔΙΑ 

FAX  

ΤΠΗΡΔΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝ

ΤΜΟ 

ΚΙΝΗΣΟ 

 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

      Πεπιθ.Δνόηηηα Φωκίδαρ     

1 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 2265350655 2265028738 Κωλ. Μίρνο 6972837363 

2 Σκ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 2265350620 2265028738 
Κωλ. 

Γαζθαιόπνπινο 6972915617 

3 Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Φωθίδαο 2265350571  Υ. Γεκεηξέινο 6944447728 

4 Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Φωθίδαο 2265350569 2265350565 Δ. Πνιπδώε 6974806388 

5 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 2265350663 2265350663 Η.Κνπηξνιίθνο 6945232707 

     Πςποζβεζηική Τπηπεζία     

1 Π.Τ. Άκθηζζαο 
2265028199 & 

23900&28333&199 2265023900 Α.Μωξάηεο 6974937009 

1α Κιηκάθην Ληδνξηθίνπ 
2266022056 & 

22199 2266022056 
Παλαγηώηεο 
Μπαξνύρνο 6948279613 

1β Κιηκάθην Πνιπδξόζνπ 
2234052199 & 

52109 2234052109 Σνύληαο Δπζηάζηνο 6937150610 

2 Π.Τ. Ηηέαο 
2265034199-35122-

35121 2265035121 Η.Κνινκπνύξνο 
6936022293 

 

3 Π.Τ. Ναππάθηνπ 
2634037540 & 

37550 2634037545 
Παλαγηώηεο 
Γεκόπνπινο 6937210303 

     Γαζική Τπηπεζία     

1 Γαζαξρείν Άκθηζζαο 
2265028264 –

28539  Νηθνιέηα Σνκαξά 6948549649 

1α Γαζνλνκείν Γξαβηάο 2265091231  Αηθ.Μώξε 6955690020 

1β Γαζνλνκείν Ηηέαο 2265032430  Νηθ.Καξαζάλνο 6948088753 

2 Γαζαξρείν Ληδνξηθίνπ 2266022115 2266022676 Παλ.Μαληηάξαο 6936847546 

2α Γαζνλνκείν Δππαιίνπ 2634051258  Παλ.Μαληηάξαο 6936847546 

 Αζηςνομικέρ Απσέρ     

1 Αζηπλνκηθή Γ/λζε 
2265028222& 

79401 
2265028485&

29632 Ρνύκειεο Παλαγ. 6947001660 

2 Σκήκα Σξνραίαο 
2265028016 & 

79413 
2265028485&

29632 Γεκ.Παπαγηάλλεο 6972892316 

3 Αζηπλ.Σκήκα Άκθηζζαο 
2265022413 & 

79431 
2265028485&

29632 Ηωάλ.Φξάγθνο 6942919685 

4 Αζηπλ.Σκήκα Σξνραίαο  Ηηέαο 
2265032477 & 

33333 2265032477 Κνύηξεο Γεωξ. 6942557918 

5 Αζηπλ.Σκήκα Γξαβηάο 
2265091222 & 

91100 2265091100 Γεκήηξηνο Μεηεηέο 6944550736 

6 Αζηπλ.Σκήκα Γειθώλ 2265082222 2265082223 
Ηωάλλεο 

ηακαηέινο 6975852261 

7 Αζηπλ.Σκήκα Ληδνξηθίνπ 
2266022022 & 

22100 2266022022 Γ.Καξαράιηνο 6982295073 

8 Αζηπλ.Σκήκα Δππαιίνπ 2634051111 2634051111 Υξήζηνο Κπξίηζεο 6972274754 

9 Αζηπλ.ηαζκόο Δξαηεηλήο 22660-31222  
Μηιηηάδεο 

Αιεμαλδξάηνο 6932-307335 

 Λιμενικέρ Απσέρ     

1 Ληκελαξρείν Ηηέαο 32319 & 35220 34888 
Κνηζηκπόο 
Αιέμαλδξνο 6944638993 

 Υ.Κ ΠΑΡΝΑΟΤ 2234022373  Κ.ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 6944601460 

΄ Τπηπεζίερ Τγείαρ     

1 Γελ.Ννκ.Ννζνθνκ.Άκθηζζαο 

2265022222 & 
28400 

29660(Πξόεδξνο) 22086 ηακάηεο Γάξξαο 6977207661 

2 Κέληξν Τγείαο Ηηέαο 
2265032224 & 

32246  
παζαξάθεο 
Γεώξγηνο  

3 Κέληξν Τγείαο Ληδνξηθίνπ 
2266022133 & 

22222  Καθαλάο Υξήζηνο  
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ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 

Α/

Α 
ΓΗΜΟ 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

ΣΗΛΔΦΩΝΑ 

 ΓΗΜΟΤ 

FAX 

 ΓΗΜΟΤ 

ΚΙΝΗΣΟ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1. Γειθώλ 
Αζαλ. 
Παλαγηωηόπνπινο 2265350023&50027 2265350021 6944364120 

2. Γωξίδνο Γεώξγ.Καπεληδωλεο 
2266022066,22147, 

22144 2266022390 6932329074 

 
 

Α/Α ΓΖΜΟ 
 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ  
 

ΣΖΛ. 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ 

FAX 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΚΗΝΖΣΟ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

1. Γειθώλ Μ. Αλδξηνπνύινπ 

 
 

2265072009 

 
 

2265022094 6945630104 

2. Γωξίδνο Κωλ/λνο Φιεηνύξεο 
 

2266022066 
 

2266022390 6972556015 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑ 

 

Α/Α ΦΟΡΔΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ 

ΣΗΛΔΦΩΝΑ 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ 

FAX  

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Η ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  
ΚΙΝΗΣΟ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

 ΓΔΗ      

1 Γηεύζπλζε 2265028441 
2265029131-

29382 Βαζ.Αβαξθηώηεο  6937477190 

2 Σερληθό Σκήκα 2265028021 2265029131 Δπζ.Μαγθιάξαο  6970006075 

 ΟΣΔ      

1 Γηεύζπλζε 
2265072299 

&72899 2265072244 Κωλ/λνο Μπεδεληέο  6982473962 

2 Σερληθό Σκήκα 2265072199 2265072244 
Γεώξγηνο 

Παπαγιπκήο  6974656538 

 Σ.Ο.Δ.Β. Άμθιζζαρ   
Απηηηαγόπνπινο 

Κωλ/λνο  6948570504 

 ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ      

1 
S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά 

Α.Δ. 

2265078800(ηει.θ
έληξν)78881 & 

78867 2265029122 
Παξαζθεπόπνπινο 

Υξ.  6936172351 

2 Γειθνί-Γίζηνκν ΑΜΔ 2265072870 - 4 2265072877 Λνπθάο Ηωάλλεο  6945196199 

       

 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓ.-  
ΤΛΛΟΓΟΙ      

1 
Πξόεδξνο Κπλεγ. πιιόγ. 

Άκθηζζαο 2265028838  Γεκήηξηνο Σζειέο  6936549971 

2 
Οξεηβαηηθόο ύιινγνο 
Άκθηζζαο-Πξόεδξνο    

Παπαγεωξγίνπ 
Κώζηαο  6974824456 

3 
Δζεινληηθή Οξγ.αλωζε 

΄΄ΚΡΗΑΗΟ΄΄   
Γξνζόπνπινο 

Αλαζη.  6947522099 

4 
Διιεληθή νκάδα δηάζωζεο 

παξάξηεκα Ν.Φωθίδαο   Σζάξθνο Δπάγγεινο  6947891614 
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Ρ.Ν.Δ.Β. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

Δπωνςμία Σ.Ο.Δ.Β. Σασ. Γ/νζη Σηλέθωνο Φαξ 
Δποπηεύων 
Γήμορ ΠΔΡΙΦ. ΔΝΟΣΗΣΑ Πεπιθέπεια 

ΑλζΪιεο 351 00 ΑΛΘΖΙΖ 2231093224  
ΙακηΩσλ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΦαθΫηζαο 351 00 ΑΛΘΖΙΖ 2231093224  
ΙακηΩσλ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Κεγ. Βξχζεο - ΟνδΫηζαο - ΑπιαθΫνπ 351 00 ΟΝΓΗΡΠΑ 2231020681 2231020681 
ΙακηΩσλ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΜπληΨδαο 350 10 ΝΚΒΟΗΑΘΖ 2232031257 2232031257 
Γνκνθνχ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

5εο Εψλεο Θεζζαιηψηηδαο 35010 Λ. 
ΚΝΛΑΠΡΖΟΗ 

2232071296 2232071296 
Γνκνθνχ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

6εο Εψλεο Θεζζαιηψηηδαο 350 10 ΔΘΘΑΟΑ 2232094377 2232094377 
Γνκνθνχ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΓακΨζηαο 351 00 ΓΑΚΑΠΡΑ 2231050926  ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Θεξκνππιψλ 350 09 
ΘΔΟΚΝΞΙΔΠ 

2231050926  
ΙακηΩσλ 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Κεμηαηψλ 350 16 ΚΔΜΗΑΡΔΠ 2231059142 2231059142 ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΚνζρνρσξΫνπ  351 00 ΚΝΠΣΝΣΥΟΗ 2231050926  ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΠπθΨο 350 16 ΠΘΑ 2231050926  ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΦξαληδΪ 351 00 ΦΟΑΛΡΕΖ 2231050926  ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΑκνπξΫνπ - ΙηαλνθιαδΫνπ - Εειεπηνχ 351 00 ΙΗΑΛΝΘΙΑΓΗ 2231079832 2231079832 ΙακηΩσλ Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΒΫζηξηδαο 350 03 ΠΞΔΟΣΔΗΑΓΑ  2236044700 2236044700 
Καθξαθψκεο 

Φζηψηηδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 
 

Άκθηζζαο Θ. ΡξΨθα & Γθνχξα 

14 331 00 ΑΚΦΗΠΠΑ 

2265028412  

Γειθψλ 

ΦσθΫδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Ρζφηξαο - Ρξνηδεληθφο 330 55 ΣΟΗΠΠΝ 2265082901  Γειθψλ ΦσθΫδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΓξαβηΨο 330 57 ΓΟΑΒΗΑ 2265091226  Γειθψλ ΦσθΫδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΚνλαζηεξαθΫνπ 330 56 ΔΞΑΙΗΝ 2634051879  ΓσξΫδνο ΦσθΫδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Κφξλνπ 330 56 ΔΞΑΙΗΝ 2634071278  ΓσξΫδνο ΦσθΫδαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 
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ΙηβαδεηΨο - ΙαθπζηΫνπ Ιαθχζηη 321 00 
ΙΗΒΑΓΔΗΑ 

2261029126 2261020428 

ΙεβαδΩσλ ΒνησηΫαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Πθξηπνχο - Νξρνκελνχ 323 00 ΝΟΣΝΚΔΛΝΠ   Νξρνκελνχ ΒνησηΫαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΘαξΨκνπζαο - Σαηξψλεηαο Σαηξψλεηα 321 00 
ΙΗΒΑΓΔΗΑ 

2261095665  

ΙεβαδΩσλ ΒνησηΫαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΗζηηαΫαο 342 00 ΗΠΡΗΑΗΑ 2226055983 

 

ΗζηηαΫαο - Αηδεςνχ Δχβνηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

ΚαληνπδΫνπ 340 04 ΚΑΛΡΝΓΗ 2227022192 
 

ΚαληνπδΫνπ - 
ΙΫκλεο - Αγ. Άλλαο 

Δχβνηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 

Ταρλψλ 344 00 ΤΑΣΛΑ 2228022670 

 

Γηξθπψλ - 
ΚεζζαπΫσλ 

Δχβνηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο 
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Έγθξηζε ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ Δηδηθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο 

Έθηαθησλ Αλαγθψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 

 

 

ΔγθξΫλνπκε ην ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ Δηδηθνχ ΠρεδΫνπ Αληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ 

Αλαγθψλ εμαηηΫαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο ΞεξηθΩξεηαο ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο.  

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ Δηδηθνχ ΠρεδΫνπ αξρΫδεη, απφ ηελ Ωγθξηζε 

ηνπ απφ ηνλ ΞεξηθεξεηΨξρε ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο. 

 

Δ Γ Θ Ο Η Λ Δ ΡΑ Η  

ΙακΫα ΚΨηνο 2017 

 

 

 

Ν ΞεξηθεξεηΨξρεο 

 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 
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