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ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Το παρόν σχέδιο αποτελεί για την Περιφέρεια Κρήτης το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 και σε συμμόρφωση προς το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και αναθεωρεί το υφιστάμενο που είχε εγκριθεί με την αρ. 4/08-06-15 Απόφαση Εκτελεστικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.  

Μετά την ψήφιση του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27 Α/7-2-2020): «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», το παρόν σχέδιο θα αναθεωρηθεί κατόπιν των προβλεπόμενων στον εν λόγω νόμο Προεδρικών 
Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που πρόκειται να εκδοθούν. 
Συντάκτες είναι τα στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης  

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

1.4. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (έκδοση Ιούλιος 2020) ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Το σχέδιο σε επίπεδο Περιφέρειας εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ειδικότερα: 

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συντάσσει το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα Γενικά Σχέδια της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας. Εν 

συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει σύμφωνα με τα άρθρα 174 

και 163 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. Το παρόν σχέδιο θεωρείται άμεσα εκτελεστό και δεν χρήζει περεταίρω εγκρίσεων. 

1.5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται (και εφαρμόζεται) σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ή όταν αυτό απαιτείται και εκτός 

της αντιπυρικής περιόδου, για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων:  

α) πρόληψης,  

β) αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου και 

γ) αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. Ως συντονισμός 

στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μεταξύ 

της Περιφέρειας και φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση ενιαίας και 

συγχρονισμένης δράσης. 
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Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών  

πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι η συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας : 

α) για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος διενεργείται με βάση τον επιχειρησιακό 

του σχεδιασμό και 

β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους. 

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση 

ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και 

κανονισμούς, η κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και 

τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κ.λπ.), ο οποίος κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον 

σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των αποφάσεων χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας. 
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ΜΕΡΟΣ 2 -  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Με το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών 
της Περιφέρειας Κρήτης επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 

Παράλληλα διατηρείται η διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακό, όσο και σε επίπεδο 

σχεδιασμού. Ειδικότερα στον σκοπό σύνταξης του παρόντος εντάσσονται: 
 Η υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων & δράσεων πολιτικής προστασίας με σκοπό την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων.  

 Ο σχεδιασμός δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας  

 
2.2. ΣΤΟΧΟΙ 
 Στόχοι του παρόντος είναι η εναρμόνιση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης με:  

 το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ Β’ 423/2003), 

 το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ), 

 το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) 

 την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: Λήψη μέτρων διασφάλισης Δημόσιας Υγείας σε περίπτωσή  πυρκαγιάς (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ), 

 το αρ. 1498/20-03-13 έγγραφο «Ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση» της ΓΓΠΠ 

 το «θεσμικό πλαίσιο για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ), 

 το «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ)» (ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ) και 

 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ, ΦΕΚ Β’ 4326/2016 )  

 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις 

κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. 

 Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και 

των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών 

 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 

αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον 

έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο 

  Το παρόν Σχέδιο δεν υπεισέρχεται σε θέματα Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Όταν 

ολοκληρωθούν και εγκριθούν από την ΓΓΠΠ τα υπό σύνταξη ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ, δύναται να αναθεωρηθεί κατάλληλα το παρόν.  
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 

157/Α/1980) και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ στην ΚΡΗΤΗ. Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 

προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030/Φ.109.1/1999 για την 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των 

δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

 
2.3.1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, συντάσσεται και εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε 

καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση 

του Χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.  Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο 

εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, δεδομένου 

ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας.  

O Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε κατάλληλη έντυπη μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ). Επίσης, o Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. αναρτάται 

σε έγχρωμη έκδοση στο www.civilprotection.gr 
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ΠΡΑΣΙΝΟ/1 (Χαμηλή). Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για 

εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί 

πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές 

συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της. 

ΜΠΛΕ/2 (Μέση). Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. 

Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι 

μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.  

ΚΙΤΡΙΝΟ/3 (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να 

εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες 

θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες 

είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κ.λπ.).  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/4 (Πολύ Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο 

αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν 

να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να 

λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική 

προσβολή.   

ΚΟΚΚΙΝΟ/5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ). Ο κίνδυνος είναι ακραίος. 

Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν 

να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να 

εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να 

αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. 

Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να 

μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι 

πυρκαγιές. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), μετά 

την παραλαβή του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε 

έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ομάδας 

έκδοσης, είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω προώθησή του μέσω 

FAX σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς 

(Διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1. Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή προειδοποιητικού σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε. 
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Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων 

σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.  Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ θα 

διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.   

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται  

 πολύ υψηλή (κατηγορία 4/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ή 

  κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5/ΚΟΚΚΙΝΟ),  
εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε 

κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς.   

Περαιτέρω προώθηση του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς θα γίνεται σύμφωνα με 

το ανωτέρω Διάγραμμα 1. 
 

 

2.3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.  Είναι δυνατόν να προκληθούν από 

φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά 

τους θερινούς μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κ.λπ.. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς 

από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.  

Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου 

κυριαρχούν ενώσεις φρύγανων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα 

θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με 

μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κ.λπ.) ή οφειλόμενες σε 

πτώσεις κεραυνών. Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία 

καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.  
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:  

 τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών  

 επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων 

 αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη 

 επιπτώσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία 

 διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων 

 Καταστροφές στις υποδομές της χώρας 

 άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες, καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει.  

 διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:  

 Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας  

 Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων των εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» 

 Η σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών  

 Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Περιφερειακό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου 

του ΠΣ και την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.  

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

 Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.   

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης. Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα 

επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει περιορισθεί η πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή 

τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν από όλα τα επίπεδα διοίκησης. 
 

2.4. ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

Α] Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών  

Β] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών  

Γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών  
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ΜΕΡΟΣ 3. - ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Αναφέρονται οι αρμοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η Περιφέρεια για: 

 την προετοιμασία (πρόληψη – προπαρασκευαστικές δράσεις – συντονισμός) 

 την αυξημένη ετοιμότητα για τις περιοχές που προβλέπεται από την Ομάδα Έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατηγορίες 

κινδύνου πολύ υψηλή (4/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ή κατάσταση Συναγερμού (5/ΚΟΚΚΙΝΟ)  
 την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών  

Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας θεωρείται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση 

της οποίας απαιτείται α) ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των 

φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και β) κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του 

διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. 

Διευκρινίζεται ότι ο ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αφορά τη διαχείριση αιτημάτων για παροχή βοήθειας που 

σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, τα οποία υποβάλλονται από τους φορείς πολιτικής προστασίας στην ΓΓΠΠ δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, προκειμένου 

να δρομολογηθούν άμεσα σε φορείς που έχουν τα αιτούμενα προς συνδρομή μέσα, καθώς και η υποβολή αιτημάτων διεθνούς συνδρομής όταν το 

δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω Δασικών Πυρκαγιών  σε εθνικό επίπεδο δεν 

επαρκούν. 

 
3.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που 

διαθέτουν οι Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:  

3.1.1. Επικαιροποίηση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, 

3.1.2. Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν 

Σχέδιο. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο παρόν Σχέδιο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Μετά τη σύνταξη ή 

επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και 

των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας, 

3.1.3. Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του 

έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ. (υδροφόρες, μηχανήματα, οχήματα,  αλυσοπρίονα, αντλίες, 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, άλλα εργαλεία και συσκευές) καθώς και έγκαιρη προμήθεια απαιτούμενων υλικών (πινακίδες οδικής σήμανσης, 

Μ.Α.Π., κ.λπ.), καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 
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3.1.4. Κατάρτιση/επικαιροποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

3.1.5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

3.1.6. Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

3.1.7.  Έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς 

δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 

επικρατούν στην περιοχή ευθύνης κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

3.1.8. Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας ή συμμετοχή σε τέτοιες για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. 

3.1.9. Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους ο Περιφερειάρχης με απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων 

των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας και συνοδεύεται από την πρόβλεψη 

για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, θα καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους. 

3.1.10. Τη συγκρότηση επιτροπών για την εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τυχόν πυρκαγιές σε κάθε Π.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης για πληγείσες 

επιχειρήσεις σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί. 
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3.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία της Περιφέρειας 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητο να 

συγκαλούνται ετησίως από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:  

3.2.1. την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών 

πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ», 

3.2.2. τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες πολύ υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που 

εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

3.2.3. τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων της Περιφέρειας, 

3.2.4. το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις 

δασικές πυρκαγιές,  

3.2.5. τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002, για 

λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος, 

3.2.6. την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης 

δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που 

προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

3.2.7. την υλοποίηση εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, καθώς και σε 

εγκαταστάσεις/υποδομές αρμοδιότητάς τους εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές 

Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται, 

3.2.8. τη συμβολή και συνεργασία των Ο.Τ.Α. Α’  στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές 

Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

3.2.9. Μετά τη σύγκληση των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης 

στον αρμόδιο Αντιπ/άρχη, στην οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.  

3.2.10. Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής 

Ενότητας, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που 

προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης.  

3.2.11. H Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, ενσωματώνει στον 

Περιφερειακό σχεδιασμό τις αποφάσεις των ΣΟΠΠ  και τις κοινοποιεί στο γραφείο του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην 

Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας. 
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3.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 24-ΩΡΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 
Η κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη 
η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, 

αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:  

3.3.1. Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην 

καταστολή δασικών πυρκαγιών  

3.3.2. Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 

λόγω δασικών πυρκαγιών.  

3.3.3. Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και 

"ευπαθείς" περιοχές, όπως αυτό καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών. 

3.3.4. Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις 

περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται πολύ υψηλή (4/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ή κατάσταση Συναγερμού (5/ΚΟΚΚΙΝΟ)  με στόχο την αποφυγή 

ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο προς τούτο ( δημοσίευση ανακοινώσεων, 

video & audio σε τοπικά ΜΜΕ, σε ιστοσελίδες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διανομή εντύπων-αφισών με οδηγίες πρόληψης) 

3.3.5. Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, αλλά και λοιπών επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη του 

Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες ή 

δραστηριότητες αναψυχής στην ύπαιθρο.  
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3.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Ο Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους 

ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και αναλόγως της εξέλιξής της 

δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Δημάρχους, στα διοικητικά 
όρια του οποίου ή των οποίων εξελίσσεται η πυρκαγιά. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κινητοποιούν δια της 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να 

δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:  

3.4.1. την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων 

της Περιφέρειας σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β. 

3.4.2. την δρομολόγηση δράσεων για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ, εφόσον τούτο απαιτηθεί.  

3.4.3. την ενεργοποίηση, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με τους Δήμους  

3.4.4. την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας  

3.4.5. την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς 

και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών  

3.4.6. τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, όταν η καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 

ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου 

3.4.7. την σύγκληση ΕΚΤΑΚΤΩΝ Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών  

3.4.8. την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.  

3.4.9. την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την 

Περιφέρεια για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς 

και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών  

3.4.10. τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, πληγείσες περιοχές, επιπτώσεις) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.  

3.4.11. Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
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3.5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με δράσεις που αφορούν:  

3.5.1. την συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή 

στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους  

3.5.2. την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία 

τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση 

προσωρινή διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους  

3.5.3. την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις 

στο έργο της Περιφέρειας  

3.5.4. την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

3.5.5. την συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας προκειμένου να μεταβούν και να προβούν 

εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της 

λειτουργίας τους,  

3.5.6. την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

3.5.7. την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις 

των πορισμάτων των αυτοψιών ανά τοπική κοινότητα από την Περιφέρεια (για επιχειρήσεις μόνο) 

3.5.8.  Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τους 
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3.6. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από 

τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού 

έργου, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, που ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τος παρέχει ο οικείος Περιφερειάρχης, 

δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλεί το Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών 

Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά   

3.6.1. με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς 

για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται 

3.6.2. με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση 

των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

«ΙΟΛΑΟΣ»  
3.6.3. την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών  

3.6.4. με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 

πυρκαγιών 

3.6.5. με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ 

3.6.6. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η 

εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα το ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

3.6.7. με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες 

3.6.8. με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 

αδύνατη 

3.6.9. με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις 

στο έργο της Περιφέρειας 

3.6.10. με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων  

3.6.11. ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών  
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ΜΕΡΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
4.1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.)
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4.2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3) 
 

 
 

 Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ανωτέρω στα 

σημεία 3.1.1. έως 3.6.11.  στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. & 3.) καταγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1. 

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση υπευθύνων και υπηρεσιακά εμπλεκόμενων στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση υπευθύνων και υπηρεσιακά εμπλεκόμενων λοιπών φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφεται επίσης στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

 Αναλυτική κατάσταση επιχειρησιακά έτοιμων τεχνικών μέσων, καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. 
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4.3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΗ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

1 3.1.1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2 3.1.2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σε συνεργασία με τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

3 3.1.3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

4 3.1.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σε συνεργασία με Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

5 3.1.5 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

6 3.1.6. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

7 3.1.7. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

8 3.1.8. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ & ΤMHMAΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

9 3.1.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

10 3.1.10. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

11 3.2.1. TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

12 3.2.2. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΟΠΠ 

13 3.2.3. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

14 3.2.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

15 3.2.5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ σε συνεργασία με το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

16 3.2.6. TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 

17 3.2.7. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

18 3.2.8. ΔΗΜΟΙ & ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

19 3.2.9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. ή TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

20 3.2.10. ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

21 3.2.11. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

22 3.3.1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

23 3.3.2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

24 3.3.3. ΕΛΑΣ και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΟΠΠ  

σύμφωνα με τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 
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25 3.3.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

26 3.3.5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

27 3.4.1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε συνεργασία με ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΕΚΑΒ) 

28 3.4.2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ για κινητοποίηση ΙΔΙΩΝ ΜΈΣΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

29 3.4.3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ για κινητοποίηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την ενεργοποίηση 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

30 3.4.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

31 3.4.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

32 3.4.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

33 3.4.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

34 3.4.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

35 3.4.9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

36 3.4.10. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

37 3.4.11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

38 3.5.1. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για κινητοποίηση της  

Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και των ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

39 3.5.2. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΥΠΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

40 3.5.3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

41 3.5.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

42 3.5.5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ (βλέπε 3.1.10.) 

43 3.5.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

44 3.5.7. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

45 3.5.8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

46 3.6.1. έως 3.6.11. ΜΕΛΗ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Π.Π. 
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ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

5.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

5.1.1. Σταθερά τηλέφωνα 

5.1.2. Κινητά τηλέφωνα (κλήσεις και SMS) 

5.1.3. Σύστημα TETRA, στο δίκτυο του οποίου συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, 

οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι Δήμοι του νησιού, η Αστυνομική 

Δ/νση Κρήτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Λιμενική Διοίκηση και  ο Ναύσταθμος Κρήτης.  

5.1.4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

5.1.5. Τηλεομοιότυπο (fax) 

5.1.6. Αλληλογραφία 

5.1.7. Προφορικά (δια ζώσης ή τηλεδιάσκεψη) 
 
5.2. ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

Η κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας επιβάλλεται όπου ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ η πρόβλεψη του κινδύνου 

πυρκαγιάς εκτιμάται πολύ υψηλή (4/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ή κατάσταση Συναγερμού (5/ΚΟΚΚΙΝΟ),  σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ καθημερινά. Εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ και πέρα της ειδοποίησης με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ειδοποιείται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τηλεφωνικά -στο κινητό- ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

(Δ/ντής), προκειμένου να κινητοποιήσει τους τοπικά αρμόδιους. 

Η περαιτέρω προώθηση  του προειδοποιητικού σήματος, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται στο  Διάγραμμα 1(σελ.10) γίνεται ως εξής: 

5.2.1. Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίπεδο Περιφέρειας από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προς: 

 Περιφερειάρχη 

 Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 

 Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας / Ειδικοί σύμβουλοι Ασφαλείας 

 Γραφείο Τύπου (με συνημμένο δελτίο τύπου) 

Επίσης από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας κοινοποιείται ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στις υφιστάμενες σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (fb,twitter,κ.ά.) για την ενημέρωση του κοινού. 
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5.2.2. Επιπρόσθετα με αποστολή SMS σε επίπεδο Περιφέρειας γίνεται από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας προς: 

 Περιφερειάρχη 

 Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 

 Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Προσωπικό της Αυτοτελούς Δ/νσης 

 Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας / Ειδικοί σύμβουλοι Ασφαλείας 

 Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 

 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

 Δ/νση Κτηνιατρικής 

 Δ/νση Υγείας 

 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 

 Γραφείο Τύπου 

5.2.3. Και στη συνέχεια Τα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων με τη σειρά τους επίσης με SMS προειδοποιούν σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον παρακάτω Κατάλογο: 

 Προσωπικό του Τμήματος 

 Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας & αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας  

 Υπάλληλοι αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας  

 Οδηγούς / Χειριστές Μηχανημάτων της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περ. Ενότητας 

 Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας 

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περ. Ενότητας 

 Επικεφαλής Εθελοντικών Ομάδων της Περ. Ενότητας 

5.2.4. Σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης η ροή της πληροφόρησης συνήθως φτάνει στα Σώματα Ασφαλείας και κυρίως στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (199 / 112), που επιλαμβάνονται του συμβάντος σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Η αναγγελία των 

Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση 

επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών. Όταν απαιτηθεί 

συνδρομή αρμόδιας Υπηρεσίας με τεχνικά ή άλλα μέσα (π.χ. κλείσιμο δρόμου, αποκλεισμός περιοχής, καθαρισμός βλάστησης, 

δημιουργία αντιπυρικής, κ.λπ.), αυτή προσφέρεται κατόπιν προφορικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ ή του ΠΕΚΕ. 
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5.2.5. Σε κάθε περίπτωση, μετά την επίλυση του προβλήματος υπάρχει μια ανάδραση μεταξύ της πηγής της πληροφορίας και του 

επιλαμβάνοντος το συμβάν για να εξακριβωθεί η πλήρης αποκατάσταση. Ταυτόχρονα από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ενότητας 

ενημερώνονται άμεσα: α) η Αυτοτελής Δ/νση και β) οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες (χωρικός και θεματικός) / Περιφερειάρχης, ανάλογα και με 

την κρισιμότητα του συμβάντος. 

 

 
 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Σχηματική ροή πληροφόρησης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
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ΜΕΡΟΣ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

6.1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του 

Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια.  

Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, κ.λπ.., έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και η 

συνδρομή στο έργο του Π.Σ. πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό 

επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από 

τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς. 

 Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται 

και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του 

πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος. 

 Δράσεις μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από 

τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.  

 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και 
παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  

 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα 

υγείας, κ.λπ.).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ). 

 
6.2. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής: 

 Αναγγελία 

 Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης   

 Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση   

 Μερικός Έλεγχος  

 Έλεγχος – Φύλαξη 

 Πλήρης Κατάσβεση  

 Αποτίμηση  
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«Αναγγελία»: το σύνολο των ενεργειών της Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης πληροφορίας 

με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.  

«Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης»: κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται, σύμφωνα 

με την πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την 

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού 

Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.  

«Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση»: πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου 

δράσεως και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς συμμετέχουν 

είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και 

διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας.  

«Μερικός Έλεγχος»: όταν λόγω των συνθηκών που επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλήρως κατασβεστεί 

το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης 

συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο έργο της από 

εδάφους κατάσβεσης.  

«Έλεγχος - Φύλαξη»: η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και 

μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η 

φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση 

της πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.  

«Πλήρης Κατάσβεση»: το συμβάν έχει λήξει και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για τη φύλαξη 

δυναμικού και μέσων μετά τη σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.  

«Αποτίμηση»: όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. Σκοπός της αποτίμησης είναι η 

αναγνώριση εκ μέρους των φορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται 

ότι για να είναι δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες 

προέβησαν και τους αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.   
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6.3. ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  
Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου 

το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί χρήσιμη 

πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.  

Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των δασών και δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και 

της συλλογής πληροφοριών για την αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού 

Σώματος. Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το 

Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο ενεργειών της αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες/Φορείς:  

 Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ  

 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας / Τμήμα Περ. Ενότητας 

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων   

 Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή   

 Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ  

 Αρμοδία Δασική Υπηρεσία  

 Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ. (ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ..)  

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

του φορέα του.   

Στο ανωτέρω Διάγραμμα 4. δίνεται σχηματικά η ροή πληροφοριών για την αναγγελία – αρχική ειδοποίηση. 

 

6.4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Ως ανωτέρω ΜΕΡΟΣ 5. 
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6.5. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ   

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια 

όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. Οι φορείς που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το 

οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το 

εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν:  

6.5.1. την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα,  

 
Διάγραμμα 5. Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 
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6.5.2. την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της 

άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές) (Διάγραμμα 6)   
 

 
Διάγραμμα 6. Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της 

βραχείας αποκατάστασης). 

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, 

βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου.  

Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:  

 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων   

 η έκταση της καταστροφής  

 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)  

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του 

συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό 

χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του. 
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6.5.3. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς κινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, 

σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από 

άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση 

πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί 

την παροχή βοήθειας. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και 

αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό 

και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κ.λπ.). Όταν στην 

οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, 

ενημερώνεται αμέσως η οικεία Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό της και τη συνεργασία του με τον επικεφαλής 

των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, ενημερώνουν και συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών και εισηγούνται την δρομολόγηση 

δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως υλοποίηση μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων, κ.λπ..  

Η οικεία Δασική Υπηρεσία, όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία έχει κριθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως 

κρίσιμο περιστατικό, αμέσως συνδράμει επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, 

προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αρμόδιο Προϊστάμενό του. Επίσης, η οικεία Δασική 

Υπηρεσία όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από τον εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ.ΕΝ. στο 

Ε.Σ.Κ.Ε., αμέσως στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις απαιτούμενες πληροφορίες που άπτονται στην αρμοδιότητά του 

(βλάστηση, ανάγλυφο, καιρικές συνθήκες κ.λπ.). Ο εκπρόσωπος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα συμβάν δασικής 

πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό 

δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις όπου μπορούν να διανοιχτούν ζώνες 

με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.  

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση 

δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για 

τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα Περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής 

κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που 

απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην 

πληγείσα περιοχή, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών 

συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση 

δράσεων οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί.  
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Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την 

εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους 

διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, για την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την 

παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των 

κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κ.λπ.). Σε περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ επικοινωνεί με το ΕΚΑΒ και ενημερώνει σχετικά με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμενες 

περιοχές. Εν συνεχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στις περιοχές όπου εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, 

προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και 

εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Υγείας. Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό 

των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια 

υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εξελίσσεται η δασική 

πυρκαγιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β., σχετικά με τον αριθμό των συμβάντων υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, 

προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών/τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών.  

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση 

δασικής πυρκαγιάς, υλοποιούν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις 

υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και θέτουν σε ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον 

απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων 

επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κ.λπ.) λόγω δασικών 

πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Επίσης, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποστηρίζει με πλωτά 

μέσα που διαθέτει, εφόσον συντρέχουν λόγοι, τις επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το Π.Σ, ή δράσεις οργανωμένης/προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.  

Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης 

τους, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας 

του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 5.4 και 5.5 του παρόντος. Επίσης οι Δήμαρχοι, με 

βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους 

να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις 

υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  
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Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, μετά την ενημέρωσή τους από την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για 

την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο 

δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις. Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, με βάση 

την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού 

Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα 

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 

εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή 

των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.  

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, 

μηχανημάτων έργων, κ.λπ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.   

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική 

ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά 

βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής 

τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε 

περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων 

αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών.  

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση 

για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται 

σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην 

περιοχή ευθύνης τους και εφόσον συντρέχουν λόγοι κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

6.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΈΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ  

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που 

βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή 

βοήθειας, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα αποτελεί υποχρέωση, όλων των υπηρεσιών ή 

φορέων οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές πρωτογενείς πληροφορίες, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού 

Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο.  

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και δύναται να αιτηθεί 

τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.  

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφοράς διασωθέντων τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών σε υγειονομικά κέντρα είναι 

αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ.   
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Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αφορούν πολίτες που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου 
χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο και απαιτεί την άμεση παροχή βοήθειας ώστε να μην υπάρξουν 

απώλειες, σε αντίθεση με την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που αφορά πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο εξ 
αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της και ο 

κίνδυνος παραμονής τους σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κ.λπ., είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον 

οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. Κατά συνέπεια, η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές 

ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς, 

ενώ η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό. Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα 

του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε 

αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  
6.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

Η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή 

επικίνδυνων υλικών, κ.λπ..  Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και 

καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της δασικής 

πυρκαγιάς. Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί (ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ, κ.λπ.).  Αιτήματα συνδρομής στο έργο 

της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κ.λπ.), 

πρέπει να αξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών 

αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών πυρκαγιών.  

6.8. ΆΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ  

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσή δασικής πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες είναι 

δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους με την 

συνδρομή των οικείων Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών 

που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου.   

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής 

διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την 

μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι 

απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν 

τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα 

διαθέτουν.  
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6.9. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές 

πυρκαγιές, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι 

υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων 

φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, 

εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης.  

  
6.10. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ   

Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο 

είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.  

Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:  

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

απομάκρυνσης πολιτών,   

 την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,  τα  Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, 

Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση 

δυναμικού και μέσων.  

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη 

διαχείριση των συνεπειών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.  

  

6.11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.  

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  
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6.12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.  
 Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.), εφόσον τούτο συγκληθεί.  

 Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών, 

αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.  

 Η ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών, αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου.  

 Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω 

δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε προϊόντα καύσης, κ.λπ.), καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών 

(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λπ.) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).  

 Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα 

της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.  

 Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, 

αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ. Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω δασικών 

πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.  

 Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί 

πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.  

 6.13. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)  
Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθμοι θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, 

και η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπων αρμόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών 

εμπλεκομένων φορέων. Σε ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση πόρων, πέραν των κατά τόπους 

υφιστάμενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις συντονισμένης συνέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων.  

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΑΔΑ: 6ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ) καθορίζει ένα σύστημα για την κατάλληλη οργάνωση και 

συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, για την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες. Ο 

συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και 

της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο, Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ) και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων.  

Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη 

και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος). Το Ειδικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

ανά κατηγορία καταστροφής.  
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ΜΕΡΟΣ 7. – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  
 
Με έγγραφο της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ), το οποίο είναι αναρτημένο και στον ιστοχώρο (www.civilprotection.gr / θεματική ενότητα 

«Σχέδια/Εγκύκλιοι»), με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι προϋποθέσεις και 

περιορισμοί για την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, όπως και οδηγίες για την 

προοδευτική υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται στις περιπτώσεις που ληφθεί η απόφαση (Σχέδιο δράσης).   

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα 

ακόλουθα θέματα:  

 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως 

(ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει 

μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κ.λπ., είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο  

 Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του 

ανθρωπίνου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κ.λπ.) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.21 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται 

κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων 

ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, κ.λπ., ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης.  

 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει 

χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο 

για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.   

 Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός 

του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση 

την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς22, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κ.λπ.) τα όρια της 

περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.  

 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την 

ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και να 

μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει). 
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 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός 

ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική 

πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του 

φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο 

δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.  

 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των 

προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από 

το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από 

ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κ.λπ.) 

τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς  

 Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η 

παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 

13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).  

  

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή 

όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή 

διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές 
μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, 
τουριστικά καταλύματα κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται 

μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου 

και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική 

ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν προληπτικά 

από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή 

εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου 

συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους 

από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
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7.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη 

περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της 

περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.  

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να 

προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα 

εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή 

πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου 

δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.   

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει 

ή εξασφαλίσει τα εξής:  

 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό 

των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, 

ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ). 

 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο 

που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη 

παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών 

με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.  

 Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή 

με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος 4.6 

του παρόντος - μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών).   

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα 

μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης 

μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία 

διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη 

προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών 

Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).  
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Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.  

 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται 

μεταφορά.   

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, 

καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμός, κλπ).  

 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια 

Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει 

κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.  Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και 

δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.  Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει 

να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της 

καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).   

 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 

συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.  

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας 

και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο 

απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.  

 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.  

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, 

όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

(ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους . Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που 

συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.  
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7.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ   

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:  

1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό 

επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.  

2. Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια 

αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

(ΣΤΟ).  

3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του 

Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 11.1 του παρόντος).  

4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει 

να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες :  

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν 

οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων 

ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).  

 Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά 

αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.  Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού. 

 Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με 

δικά τους μέσα. 

 Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.  

 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.  

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η 

δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.  Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης 

και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές 

που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν 

στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

συνδυασμός και των δυο μεθόδων).  

Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να 

υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα  
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άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση 

(ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται 

για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.  

5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη 

δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.  

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και 

καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους 

Αστυνομικών Αρχών.  

6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.   

7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα 

ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.  Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων 

που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή 

Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που 

απαιτούνται για την υλοποίησή της.  

  

7.3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης 

ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που 

μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.  

 Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί 

ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.  

 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που 

έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν 

η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.   

 Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι 

δύναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που 

η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι 

αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη). 
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 Για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση κατασκηνωτών και προσωπικού που 

ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους (εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – 

κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις α) του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις 

του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – 

κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας). Όπως αναφέρεται ακολούθως (παράγραφος 7.5. του παρόντος) τα ανωτέρω σχέδια οι διοικήσεις των παιδικών εξοχών – 

κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. των Περιφερειών και των 

Δήμων, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου.  

7.4. ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  
Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου 

ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών (ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για 

την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κλπ.). Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά τους συγκροτήματα 

περιβάλλονται από πολεοδομικά συγκροτήματα άλλων Δήμων. Τα ανωτέρω μνημόνια θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι 

εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.  

7.5. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ  
Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, προβλέπεται ότι το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, 

τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός 

και πλησίον δασικών εκτάσεων».  

Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις οι οποίες βρίσκονται 

εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και δασών, θα πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους, 

όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.  Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών 

εξοχών / κατασκηνώσεων, θα πρέπει στους χώρους αυτούς κατ’ ελάχιστο να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα και μέσα 

πυρασφάλειας. Ειδικότερα, στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως: 

α) δρόμοι προσπέλασης οχημάτων,  

β) αποψίλωση χώρων,  

γ) αντιπυρική ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου,  

δ) ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης και  

ε) μεγαφωνικό σύστημα.  
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Για τον έλεγχο των ανωτέρω (εποπτεία, έλεγχος οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων) ισχύουν τα ακόλουθα:  

 για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από 

την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας καθώς 

και από τις κατά τόπους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζονται με τον «Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» (ΦΕΚ 368/Β΄/1983).  

 για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία 

γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η 

οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται ετησίως στους οικείους Δήμους ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και τέλος  

 για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια και η 

εποπτεία και τακτικός έλεγχος της ομαλής και άρτιας λειτουργίας αυτών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. 

Για τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν κατόπιν αδείας από τους οικείους Περιφερειάρχες, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προβλέπεται 

μεταξύ των άλλων και η προσκόμιση σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  

 Σημειώνεται ότι για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και του Κρατικού 
Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκονται σε ισχύ ειδικότερες ρυθμίσεις για την 

λήψη μέτρων μετακίνησης κατασκηνωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 Τέλος, για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την 

οικεία Περιφέρεια, απαιτείται η σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και κοινοποίησή 

του στον οικείο Δήμο και Περιφέρεια, καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ.   

 Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου 

να τους δοθεί αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων που λειτουργούν εντός της χωρικής τους 

αρμοδιότητας, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του 

ανωτέρου μέτρου.  

 Ομοίως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων προκειμένου να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων 

εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, για τους ίδιους λόγους. 
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ΜΕΡΟΣ 8 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
8.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση για το προσωπικό της Περιφέρειας που εμπλέκεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται διαμέσου του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Επίσης είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου  

Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελλ. Ακτοφ. και του ΕΚΑΒ με την συμμετοχή 

στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η διαρκής επιμόρφωση μπορεί να ενέχει συμμετοχή σε σχετικές ενημερωτικές δράσεις. 

8.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται περιοδικά ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους Φορείς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της με στόχο τη 

διαλειτουργικότητα και συνεργασία όλων των οργανικών μονάδων της, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων. 

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 

χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.). 

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας (διυπηρεσιακή 

άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

8.3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε 

ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:   

• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων 

με τους οποίους αυτός συνεργάζεται  

• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,  

• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,  

• νέα ανάλυση κινδύνου,  

• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.  

• Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο  

• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων  

• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)  
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8.4. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) όπως ισχύει, έχει την ευθύνη της 

τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».   

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση 

των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού 

δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. 

Με βάσει τα ανωτέρω καλείται η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με 

τον φάκελο καταστροφής και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό.  

 
ΜΕΡΟΣ 9 – ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και 

κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

  
Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν & γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του 

συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους 

παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019). 
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ΜΕΡΟΣ 10. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών 

Πυρκαγιών, αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 

Ηράκλειο, …. … …. 2020 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α -  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ 

"ΕΥΠΑΘΕΙΣ" ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε –  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΛΑΣΙΘΙΟΥ    
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Περιφέρεια Κρήτης 

- Γραφείο κ. Περιφερειάρχη  
- Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 
- Γραφεία  κ. Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων 

- Γραφείο κ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 
- Αυτοτελής Δ-νση Πολιτικής Προστασίας 
-Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων   
- Δ-νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
- Δ-νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
- Δ-νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού 
- Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
- Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων 
-Δ-νση Αγροτικής Οικονομίας  
-Δ-νση Κτηνιατρικής 
- Δ-νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων 
- Δ-νση Δημόσιας Υγείας 
- Δ-νση Κοινωνικής Μέριμνας  
- Δ-νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων 
- Αυτοτελές Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  
- Δ-νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
- Δ-νση Οικονομικού 
- Γενική Δ/νση Ανάπτυξης  
- Δ-νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  
i. α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

ii. β) Δ-νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
iii. γ) Γραφείο κ. Δ/ντή ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  
i. α) Γραφείο κ. Συντονίστριας 

ii. β)  Δ-νση Πολιτικής Προστασίας 
4. Γενική Αστυνομική Δ-νση Κρήτης 
5. Γενική Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης 
6. 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος 
7. Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης  

α) Γραφεία κ. Δημάρχων 
β) Γραφεία Πολιτικής Προστασίας  

8. Μέλη Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων 
9. Εθελοντικές Οργανώσεις Περιφέρειας Κρήτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
 
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος 

Copernicus/ EMS Copernicus/Emergency Management System 

E.R.C.C. Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Α.Δ.ΜΗ.Ε Α.Ε. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε 

Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Δ/νση και Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε 

Δ.Ε.Υ.Α. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

Ε.Κ.Α.Β. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας 

Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

Ε.Μ.Α.Κ. Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 

Ε.Σ.Κ.Ε. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

Ε.Σ.Κ.Ε/ Σ.ΚΕ.Δ. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων/ Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης 

Ε.Υ.Δ.Ε. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 

ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 

Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας 

Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων 

ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών 

Σ.Ο.Π.Π. Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων 

Σ.Τ.Ο. Συντονιστικό Τοπικό Όργανο των Δήμων. 

ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΧΑΡΤΗΣ 1. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Κρήτης 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  54 | 127 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ 2. Όρια επιχειρησιακής ευθύνης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Σταθμών στην Κρήτη  

(δεν εμφανίζονται ορισμένα κλιμάκια, π.χ. τα νεοσύστατα) 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  55 | 127 

 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 3. Περιοχές Ανάπτυξης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας από το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  56 | 127 

 

 

 

Στην περιφέρεια έχει κηρυχθεί ως αισθητικό δάσος το Φοινικόδασος Βάι στην Π.Ε. Λασιθίου, έκτασης 20 ha (ΦΕΚ 170/Α/1973) και  ως Εθνικός Δρυμός 

αυτός της Σαμαριάς, έκτασης 4.850 ha (ΒΔ 731/1962, ΦΕΚ200/Α/1962 ΒΔ 74/1964, ΦΕΚ33/Α/1964). Ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς έχει χαρακτηριστεί 

επίσης Βιογενετικό Απόθεμα καθώς έχει ενταχθεί και στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» (UNESCO – Άνθρωπος και Βιόσφαιρα). Το Φοινικόδασος Βάι και 

ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς προστατεύονται από την Συνθήκη της Βαρκελώνης. 

Έχουν κηρυχθεί πέντε Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, τα οποία είναι: 

· Ο αειθαλής Πλάτανος της 

Φαιστού: 590/Β/1977 · Η Δρυς 

στις Κορφές Ηρακλείου: 

121/Δ/1980 · Ο Πλάτανος Βλάτους 

Χανίων: 121/Δ/1980 

· Ο αειθαλής Πλάτανος των 

Αζωγυρών Χανίων: 173/Β/1981 · 

Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις 

Καμάρες Ηρακλείου: 589/Β/1985 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΤΗΣ 4 . Τοπία Ιδιαίτερης 
Σημασίας 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  57 | 127 

 

 
 

ΧΑΡΤΗΣ 5 . Σταθμοί Αέριας Ρύπανσης 
 
 
 
 
 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  58 | 127 

 

 
 

ΧΑΡΤΗΣ 6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ SPA & SCI NATURA2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / Υγρότοποι Ramsar ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  59 | 127 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΡΤΕΣ 7 – 67) 

  
ΧΑΡΤΗΣ 7. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Λασιθίου 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  60 | 127 

 

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Λασιθίου 

 
 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  61 | 127 

 

 
 
 
 

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Λασιθίου 

 
 
 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  62 | 127 

 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ 8. ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 4 & 5 ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  63 | 127 

 

 
 

 

ΧΑΡΤΗΣ 9. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ -ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  64 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 10. ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  65 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 11. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  66 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 12. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  67 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 13. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  68 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 14. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Δ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  69 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 15. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  70 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 16. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  71 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 17. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  72 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 18. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  73 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 19. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  74 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 20. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  75 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 21. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  76 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 22. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  77 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 23. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  78 | 127 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ 24. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  79 | 127 

 

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Ηρακλείου 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  80 | 127 

 

 
 
ΧΑΡΤΗΣ 25. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 4 & 5 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  81 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 26. ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ - ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  82 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 27. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  83 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 28. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  84 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 29. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  85 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 30. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  86 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 31. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  87 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 32. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  88 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 33. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  89 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 34. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  90 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 35. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΜΠΑΖΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  91 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 36. ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  92 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 37. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  93 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 38. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  94 | 127 

 

 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 39. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε. Ρεθύμνου 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  95 | 127 

 

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Ρεθύμνου 

 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  96 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 40. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 4ΑΡΙ & 5ΑΡΙ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  97 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 41. ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  98 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 42. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  99 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 43. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  100 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 44. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  101 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 45. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  102 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 46. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  103 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 47. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  104 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 48. ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  105 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 49. ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  106 | 127 

 

  
ΧΑΡΤΗΣ 50.  Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε.Χανίων   



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  107 | 127 

 

 
 

  
 

Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Χανίων 
 
 
 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  108 | 127 

 

 
 
  

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Χανίων 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  109 | 127 

 

 
Προστατευόμενες περιοχές ΠΕ Χανίων 

 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  110 | 127 

 

 

 

 

 

Κατά την αντιπυρική περίοδο και όταν εφαρμόζεται το τρίτο στάδιο 

ετοιμότητας και μετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

αποφασίζεται και εφαρμόζεται το μέτρο της απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση, σε 

περιαστικά η μη δάση, σε ευπαθείς και ευαίσθητες περιοχές στο 

σύνολο της έκτασης της Π.Ε.Χανίων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ωρου (από 00:00 έως και 24:00 ) για τις ημέρες εκείνες που ο 

«χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) 

και άνω. 

 

   Ιδιαίτερα απαγορεύεται η κίνηση και η παραμονή εκδρομέων στις 

παρακάτω περιοχές του Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς:  

1. Φαράγγι της Σαμαριάς 

2. Φαράγγι Αγίας Ειρήνης 

3. Φαράγγι Ίμπρου 
 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 51. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 4 ΚΑΙ 5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  111 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 52. ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ-ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  112 | 127 

 

 

  

ΧΑΡΤΗΣ 53. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  113 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 54. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  114 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 55. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  115 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 56. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  116 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 57. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  117 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 58. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  118 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 59. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  119 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 60. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΓΑΥΔΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  120 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 61. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  121 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 62. ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  122 | 127 

 

  

ΧΑΡΤΗΣ 63. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  123 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 64. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  124 | 127 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 65. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ & CAMPING ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  125 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 66. ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  126 | 127 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 67. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΒΕΖΟ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 



`ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΈΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Σ ε λ ί δ α  127 | 127 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 


