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Θέμα: Έκδοζη ημεπήζιος Υάπηη Ππόβλετηρ Κινδύνος Πςπκαγιάρ από ηην Γ.Γ.Π.Π.
σεη: 1. Σν ππ αξζ. 1720/12-3-2009 έγγξαθν ΤΠΔ/ΓΓΠΠ
2. Η 1299/7-4-2003 έγθξηζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ Γ. . Π. Π. κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε
Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423 ηεπρ. Β)
3. Ο Ν.3013/2002 "Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο".
(ΦΔΚ102, ηεπρ. Α)
4. Σν Π.Γ. 575/1980 "Πεξί θεξύμεσο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηο ππξθαγηάο πεξηνρώλ δαζώλ θαη
δαζηθώλ εθηάζεσλ σο επηθηλδύλσλ" (ΦΔΚ 157, ηεπρ A).
5. Η ππ αξζ 2932/29-4-2009 Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο
ζηελ Γ.Γ.Π.Π κε έξγν ηελ έθδνζε ηνπ Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο (ΦΔΚ 833 η. Β)
1. ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο
πεξηόδνπ 2009, ζα εθδίδεη εκεξήζην δειηίν πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηώλ, ππό κνξθή ζεκαηηθνύ ράξηε
ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη 5 επίπεδα θηλδύλνπ ππξθαγηάο, όπσο απηά εθηηκώληαη ζηα δηάθνξα
γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο καο. ηνλ εκεξήζην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο ζα
εκθαλίδνληαη ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ Γαζαξρείσλ ηεο ρώξαο, ηα νπνία θαη ζα ζεσξνύληαη σο ην ειάρηζην
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν ζα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο. Η παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή ράξηε,
έρεη ζαλ ζθνπό ηε ζπγθξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ πνπ απεηθνλίδνληαη.
Η έθδνζε ηνπ ράξηε ζα γίλεηαη από νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηελ 2932/29-4-2009 Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ. Η νκάδα
εξγαζίαο ζα απαξηίδεηαη από επηζηήκνλεο κε εηδηθέο γλώζεηο (Γαζνιόγνπο Μεηεσξνιόγνπο) ηεο Γ/λζεο
ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γ.Γ.Π.Π, θαζώο θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
(Δ.Μ.Τ.θιπ).
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Γηα ηε ζύληαμε ηνπ ράξηε ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη πξνβιέςεηο ηεο Δ.Μ.Τ. γηα ην επόκελν 24σξν,
θαζώο θαη κεηξήζεηο πξνεγεζείζεο βξνρόπησζεο θαη πθηζηακέλεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο
από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ηεο ζηαζκνύο. Δπίζεο ε ΔΜΤ ζα παξέρεη εηθόλεο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ηεο
ξαληάξ.
Αθόκε ζα αμηνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνληαη θαζεκεξηλά, (on line ή κέζσ e-mail), από
ηα δίθηπα ησλ απηόκαησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία ζε όιε
ηελ ρώξα γηα δηθνύο ηνπο ζθνπνύο, ηα 6 Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ
Διέγρνπ (Καβάιαο, Θεζζαινλίθεο, Βόινπ, Ναππιίνπ, Παηξώλ θαη Κξήηεο) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε ΓΔΗ, ην Σκήκα Τδξννηθνλνκίαο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο άκνπ, ην Σκήκα Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Πνηόηεηαο θαη
Πνζόηεηαο ησλ Τδάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηεο
Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη ην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
ζηε Μπηηιήλε.
Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ησλ ζηαζκώλ απηώλ θαη ησλ ξαληάξ, θαζώο θαη ηα ζπζηήκαηα
πξόγλσζεο θαηξνύ ηεο Οκάδαο Αηκνζθαηξηθώλ Μνληέισλ θαη Πξόγλσζεο Καηξνύ, ηνπ Σνκέα Φπζηθώλ
Δθαξκνγώλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ όπσο επίζεο θαη δηάθνξεο πεγέο
πιεξνθνξηώλ θαη πξνγλώζεσλ δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν, ζα απνηεινύλ ρξήζηκεο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο
πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιέζηεξε πξόβιεςε.
Παξάιιεια, ζα ζπλεθηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο, σο πξνο ηνλ εηήζην θύθιν αλάπηπμεο θαη
παξαγσγήο βηνκάδαο θαη σο πξνο ηελ θπζηνινγία ησλ θπηηθώλ εηδώλ πνπ εκπιέθνληαη σο θαύζηκε ύιε ζε
κηα ππξθαγηά. ηα πιαίζηα απηά ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη
Σειεπηζθόπεζεο ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο γηα ηελ παξνρή επεμεξγαζκέλσλ δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ Παλειιαδηθήο θάιπςεο ζε κνξθή
θαλνληθνπνηεκελνπ δείθηε βιάζηεζεο (ΝDVI), θαζώο θαη ζπλεξγαζία κε δαζνιόγνπο ππαιιήινπο ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ ή άιισλ θνξέσλ γηα ηελ ζπιινγή πξόζζεησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ.
Δπηπιένλ, ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηνηρεία από κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηερόκελε πγξαζία θαη ην
πδαηηθό δπλακηθό ζην θύιισκα επηιεγκέλσλ εηδώλ ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο, πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ
Σνκέα

Γαζηθώλ

Οηθνζπζηεκάησλ

θαη

Ππξθαγηώλ

ηνπ

Ιλζηηηνύηνπ

Μεζνγεηαθώλ

Γαζηθώλ

Οηθνζπζηεκάησλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξντόλησλ ηνπ ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ..
Σέινο ζα ζπλεθηηκάηαη ε θαζεκεξηλή εμέιημε ησλ ππξθαγηώλ ζηε ρώξα καο κε βάζε ηελ ελεκέξσζε
από ην πληνληζηηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (199 ΔΚΤΠ) όπσο επίζεο
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα παξειζόλησλ εηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο πνπ έρνπλ δηαηεζεί από ηελ
αξκόδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Σα δεδνκέλα απηά ζα ζπζρεηίδνληαη
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ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ βνήζεηα γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη
δπλαηόηεηα ζπζρέηηζήο ηνπο κε αιιά δεδνκέλα.
ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, ζα δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θαλνληθέο θαηεγνξίεο θηλδύλνπ,
ρακειή, κέζε, πςειή θαη πνιύ πςειή, βαζκνινγνύκελεο αληίζηνηρα κε αξηζκνύο από ην 1 έσο ην 4. Η
θαηεγνξία κε αξηζκό 5, θαηά θαλόλα, εκθαλίδεηαη ζπάληα ζην ράξηε. Η θαηεγνξία απηή αληηζηνηρεί κε
θαηάζηαζε πλαγεξκνύ. Όιεο νη θαηεγνξίεο θίλδπλνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (www.civilprotection.gr).
Η αθξίβεηα ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αθξίβεηα
ησλ κεηεσξνινγηθώλ πξνβιέςεσλ, άξα ππάξρεη πάληνηε ε πηζαλόηεηα γηα κεξηθή κόλν επαιήζεπζε ησλ
πξνβιέςεσλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Δπίζεο όηαλ νη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο ην πξσί ηεο
επόκελεο εκέξαο δείρλνπλ όηη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη ζαθώο πςειόηεξνο ηνπ πξνβιεθζέληνο από ηελ
πξνεγνπκέλε, ζα εθδίδεηαη εηδηθό έθηαθην ελεκεξσηηθό δειηίν, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, ε Γεληθή Γξακκαηεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη σο ζηόρν λα ππνδείμεη, ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ηηο πεξηνρέο πνπ ε αζξνηζηηθή επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο,
σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο θπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ αηηίσλ, είλαη κεγάιε. Θα πξέπεη
λα ηνληζηεί όηη νη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα εθδήισζε θαη αλάπηπμε ππξθαγηώλ πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο
θαζνξίδνληαη από ην Π. Γ. 575/1980 (ΦΔΚ157 ηεπρ. Α) ην νπνίν εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ.25 ηνπ
Ν. 998/1979 (ΦΔΚ289 ηεπρ. Α).
2. ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Η έθδνζε ηνπ ράξηε ζα γίλεηαη αλειιηπώο από 1 Θοςνίος έυρ 31 Οκηυβπίος. Η εθπόλεζε ηνπ Υάξηε
ζα νινθιεξώλεηαη πξηλ ηελ 12:30 ηεο πξνεγνπκέλεο εκέξαο από ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία απηόο ζα ηζρύεη.
Η νκάδα εξγαζίαο ζα παξαδίδεη ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ
ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
απνζηείιεη, κέζσ FAX, ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαθείσλ Τπνπξγώλ γηα
ελεκέξσζε όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα έηε. Οη αλσηέξσ θνξείο παξαθαινύληαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηηο
πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπο όπνπ απηό απαηηείηαη.
Δηδηθόηεξα ην 199 ΔΚΤΠ ζα δηαρεηξίδεηαη πεξαηηέξσ ηνλ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο γηα
ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ.
Η θνηλνπνίεζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, κέζσ FAX, ζηα γξαθεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Γήκσλ ή ζηα γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ, απνηειεί επζύλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Πεξηθεξεηώλ.
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Γηα ιόγνπο ηαρύηεξεο ελεκέξσζεο, ν εκεξήζηνο ράξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, ζα είλαη
δηαζέζηκνο ζε ειάρηζην ρξόλν από ηελ έθδνζή ηνπ, κε επζύλε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ζην δηθηπαθό ηόπν
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (www.civilprotection.gr), από όπνπ ζα κπνξνύλ λα
ελεκεξώλνληαη άκεζα όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο, νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ,
ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, νη
εζεινληηθέο νξγαλώζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νη πνιίηεο, θνθ.
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ πςειή (θαηεγνξία κε αξηζκό 4)
έσο εμαηξεηηθά πςειή (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, θαηεγνξία κε αξηζκό 5), ζα εθδίδεηαη ηδηαίηεξν
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα από ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε απνδέθηεο ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ
θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο.
Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, γηα ην ηδηαίηεξν
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα, ζα γίλεηαη κε επζύλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ζηηο
νπνίεο ππάγνληαη.
Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α/2005 (ΦΔΚ 1554 / 10-11-2005 / ηεπρ.
Β) επηβάιιεηαη ζηνπο ρώξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) ε παξνπζία πδξνθόξνπ
νρήκαηνο κε κέξηκλα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο, όηαλ βάζεη ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ
ππξθαγηάο πξνβιέπεηαη δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο 4 (πνιύ πςειή) θαη 5 (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ). Ννείηαη
όηη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη όπνην άιιν κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ
απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο.
Η ελεκέξσζε γηα ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα θαη ελεξγνπνίεζε ησλ Δζεινληηθώλ
Οξγαλώζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζηελ ιήςε πξνζζέησλ κέηξσλ επηηήξεζεο γηα ηελ
άκεζε αλαγγειία ηπρόλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ΝΟ, ζα γίλεηαη από ηα Γξαθεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Δπίζεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ πςειή (θαηεγνξία κε
αξηζκό 4) έσο εμαηξεηηθά πςειή, (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, θαηεγνξία κε αξηζκό 5), ε Γεληθή
Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα εθδίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνεηδνπνηεηηθέο αλαθνηλώζεηο κε
θαηάιιειεο νδεγίεο, γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ πνπ βξίζθεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, κε ζηόρν ηελ
απνθπγή ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ακέιεηα.
Η θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία πνιύ πςειή (θαηεγνξία κε αξηζκό 4) έσο εμαηξεηηθά πςειή,
(θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, θαηεγνξία κε αξηζκό 5), κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, δελ ζεκαίλεη όηη ζα
έρνπκε θαη’ αλάγθε εθδήισζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή απηή. Δηδηθά όηαλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή
ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, κπνξεί λα απνηξαπνύλ ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ακέιεηα. Απηό απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο ζηόρνπο απηήο ηεο θαηάηαμεο. Η
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θαηάηαμε επίζεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία ρακεινύ θηλδύλνπ δελ απνθιείεη ηελ πηζαλόηεηα γηα
εθδήισζε ππξθαγηάο. Ωζηόζν εάλ εθδεισζεί ππξθαγηά νη ζπλζήθεο δελ ζα επλνήζνπλ ηε γξήγνξε
εμέιημή ηεο.
Παξά ηελ πηζαλόηεηα αζηνρηώλ, ν ράξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, θαη ηα πξνεηδνπνηεηηθά
ζήκαηα θαηάζηαζεο πνιύ πςεινύ ή εμαηξεηηθά πςεινύ θηλδύλνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε
αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ, όπσο εμάιινπ γίλεηαη δηεζλώο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξόβιεςε ηνπ
θηλδύλνπ έρεη ζαλ ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππξθαγηάο πνπ εμειίζζεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Δπίζεο,
ππελζπκίδεηαη όηη ε εληαία αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θηλδύλνπ (εηδηθά ησλ θαηεγνξηώλ
θηλδύλνπ 1,2,3), ρσξίο αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ζην ζρεδηαζκό ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, αμηνπνηεί κεξηθώο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ
ππξθαγηάο, σο ππνζηεξηθηηθνύ εξγαιείνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζεη
ηνπο θνξείο ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ επίπεδνπ εηνηκόηεηαο.
Σν επίπεδν εηνηκόηεηαο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θάζε εκπιεθόκελνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε
ην πξνβιεπόκελν επίπεδν θηλδύλνπ θαζνξίδνληαη από ηα ζρέδηα ηνπο.

O ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΠΡΟΣΑΘΑ

ΜΑΡΓΑΡΘΣΗ ΜΟΤΖΑ
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ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΘΑ
1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ
α.Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο/ Γλζε Γαζνππξόζβεζεο
β.πληνληζηηθό Κέληξν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ( 199 ΔΚΤΠ/ΚΔΓ)
γ. Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Σάμεο θαη Αζθάιεηαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
2. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ
Γηνηθεηή Αγίνπ Όξνπο
3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
α. ΓΔΔΘΑ/ ΔΘΚΔΠΙΥ.
β. ΓΔΑ/ΚΔΠΙΥ
γ. ΓΔ/ΚΔΠΙΥ
δ. ΓΔΝ/ΚΔΠΙΥ
ε. Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, Δζληθό Μεηεσξνινγηθό Κέληξν
4. Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
α. Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (ΔΚΔΠΤ)
β. Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ)
5. ΤΔΝΑΝΠ / Θάιακνο Δπηρεηξήζεσλ
6. Πεξηθέξεηεο Κξάηνπο
α. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
β. Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο
θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζε όινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο
7. Δληαίεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Κξάηνπο, έδξεο
8. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο,
α. Γξαθεία θθ. Ννκαξρώλ
β. Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
9. Δπαξρεία ηνπ Κξάηνπο
Γξαθεία θθ. Δπάξρσλ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ
Τποςπγείο Εζυηεπικών

α. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο
γ. Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
δ. Γξαθείν Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
ε. Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο
Τποςπγείο Εθνικήρ Άμςναρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ
Τποςπγείο Ανάπηςξηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε.
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ
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Τποςπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηυν
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ.Τθππνπξγνύ
γ. Γξαθείν θ Γεληθνύ Γξακκαηέα
δ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Γαζώλ
ε. Γλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο / Σκήκα Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ
ζη. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Καβάιαο
δ. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Θεζζαινλίθεο
ε. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Μαγλεζίαο
ζ. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Ναππιίνπ
η. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Παηξώλ
θ. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Κξήηεο
Τποςπγείο Πολιηιζμού
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο Σοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο Μεηαθοπών & Επικοινυνιών
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τποςπγείο Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ και Αιγαίος και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
γ. Γξαθείν Αξρεγνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο
Γπαθείο κ. Γ.Γ. Ενημέπυζηρ
Γπαθείο κ. Γ.Γ. Επικοινυνίαρ
Τποςπγείο Μακεδονίαρ-Θπάκηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
Ένυζη Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν Ελλάδαρ (ΕΝΑΕ)
Κενηπική Ένυζη Δήμυν & Κοινοηήηυν Ελλάδαρ (ΚΕΔΚΕ)
Εθνική Τπηπεζία Πληποθοπιών (ΕΤΠ)
Οπγανιζμό ιδηποδπόμυν Ελλάδορ (ΟΕ)
Τπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ (ΤΠΑ)
Οπγανιζμό Σηλεπικοινυνιών Ελλάδορ Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.)
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Δημόζια Επισείπηζη Αεπίος Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)
Δημόζια Επισείπηζη Ηλεκηπιζμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)
1. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληα ύκβνπινπ
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Γηαλνκήο
3. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο ΤΗ Έξγσλ
4. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο
Α.Π.Θ./Σμήμα Δαζολογίαρ & Φςζικού Πεπιβάλλονηορ/
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Σειεπηζθόπεζεο
Πανεπιζηήμιο Αιγαίος
Σκήκα Γεσγξαθίαο
Θνζηιηούηο Μεζογειακών Δαζικών Οικοζςζηημάηυν και Σεσνολογίαρ Δαζικών Πποφόνηυν
α. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή
β. Σνκέαο Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη Ππξθαγηώλ
ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
Γξαθείν Τθππνπξγνύ θ. Νάθνπ
Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γξαθείν καο
Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γ/λζεηο Γ.Γ.Π.Π.
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