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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη θαηλόκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ
(ρέδην Ξελνθξάηεο ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεύρ. Β).
Ζ αληηππξηθή πεξίνδνο ζηε ρώξα καο πξνζδηνξίδεηαη από 1εο Μαΐνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 998/79. Σελ πεξίνδν απηή ν ππξνζβεζηηθόο κεραληζκόο ηεο ρώξαο νξγαλώλεηαη
έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνύλ. Οη ηδηαίηεξα
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επηθίλδπλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο γηα ηελ εθδήισζε ππξθαγηώλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο αλαθέξνληαη
ζην Π.Γ. 575/1980.
Με δεδνκέλν όηη ε πξόθιεζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ από θπζηθά αίηηα (πηώζε θεξαπλώλ) είλαη ζρεηηθά
κηθξή, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ κε ηα νπνία επηδηώθεηαη ε κείσζε
ησλ αηηίσλ πνπ νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα νπνία κέηξα ζα
θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθό.
Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα καο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο.
1. Πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο
εθηάζεηο (βειηίσζε - ζπληήξεζε δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, εγθαηάζηαζε δεμακελώλ λεξνύ θαη
ππξνθπιαθίσλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, θιπ) πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο.
2. Πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο θαη πξνζηαζίαο από επεξρνκέλε
ππξθαγηά κε απνκάθξπλζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από ππνδνκέο θαη πεξηνρέο
ηδηαίηεξεο αμίαο (αξραηνινγηθνί ρώξνη, άιζε, πάξθα, θιπ), θαζώο θαη ζηε δώλε κίμεο δαζώλπόιεσλ.
3. Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζηελ ύπαηζξν από ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ
ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ Α΄.
4. Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο από ηελ εθηέιεζε γεσξγηθώλ θαη άιισλ
εξγαζηώλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηελ ύπαηζξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ.
5. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ
πξνέξρνληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο.
6. Έθδνζε εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο σο κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηελ
πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθό ζπληνληζκό γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ
ππξθαγηώλ, κε ηελ άκεζε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο, ζε πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη πςειόο θίλδπλνο.
7. Πξνιεπηηθή απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνύο
δξπκνύο, δάζε θαη πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ν θίλδπλνο εθδήισζεο
ππξθαγηάο ζεσξείηαη πςειόο.
8. πκκεηνρή εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε δξάζεηο επηηήξεζεο δαζώλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε ππξθαγηώλ.
9. ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ θαη πληνληζηηθώλ Σνπηθώλ Οξγάλσλ (ΣΟ) ησλ Γήκσλ κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ
πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.
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Με δεδνκέλε ηελ επαλάιεςε ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαηά ηε
δηάξθεηα θπξίσο ησλ ζεξηλώλ κελώλ, πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιόγεζε ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη
δξάζεσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.
Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαζώο θαη νη πόξνη πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε θεληξηθό
επίπεδν από ηνπο θνξείο γηα ηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζα
ηεξαξρήζνπλ θαη δξνκνινγήζνπλ ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ
Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα πινπνηεζνύλ
άκεζα κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ηνπο
πόξνπο πνπ έρνπλ ήδε δηαηεζεί, ή ζα δηαηεζνύλ γηα ην ζθνπό απηό.

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ
2. ΔΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΔΧΝ Δ ΔΡΓΑ, ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ
Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ, έρεη απνδεηρζεί όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ απαηηείηαη ζπληνληζκόο θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ. Βαζηθή
πξνϋπόζεζε ζην ζρεδηαζκό γηα ηε ιήςε ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ, απνηειεί ε απνζαθήληζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη αλά δξάζε.

2.1 ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΧΝ ΚΑΙ ΓΑΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ
Ζ επζύλε έθδνζεο νδεγηώλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο
δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ε εθπόλεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπο από ηνλ θίλδπλν ησλ
ππξθαγηώλ, απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Ν. 2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Γ. 402/1988, ΚΤΑ 23111/2010).
ηα πιαίζηα απηά παξαθαινύκε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ ρξεκαηνδόηεζεο πξνγξακκάησλ
έξγσλ θαη εξγαζηώλ πνπ θξίλνληαη άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη
δαζηθώλ εθηάζεσλ ην ηξέρνλ έηνο, κε έκθαζε ζηε ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζε πεξηνρέο
πνπ ζεσξνύληαη πςεινύ θηλδύλνπ.
Οη Γ/λζεηο πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ
επζύλε ζπληνληζκνύ θαη επνπηείαο ηεο ζύληαμεο ησλ πάζεο θύζεσο δαζηθώλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν
λνκνύ, θαζώο θαη ηελ επνπηεία εθηέιεζεο ηνύησλ (Ν. 2503/1997, ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999, Ν3852/2010),
έρνληαο ππόςε:
 ηα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ησλ Γ/λζεσλ Γαζώλ ησλ Ννκώλ γηα έξγα θαη εξγαζίεο αληηππξηθήο
πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο, θαζώο θαη ηηο ρνξεγνύκελεο
πηζηώζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο
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 ηελ έγγξαθε γλώκε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηνηθεηώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξ. 1ηνπ Ν. 2612/1998
 ηε ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ ζηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ
δηθηύνπ, κε ηηο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
 ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ή πξνηίζεληαη ζην άκεζν κέιινλ λα αλαιάβνπλ νη Γήκνη ή νη
ύλδεζκνη Γήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηόπνπο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ρξεκαηνδόηεζε από
ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή άιιε πεγή, γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ
εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο
 ηηο απνθάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ πνπ ζα ζπγθιεζνύλ ζε όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ ππξθαγηώλ
παξαθαινύκε λα ππνβάινπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο
πξνζηαζίαο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ πξόηαζε απηή κεηά ηελ νξηζηηθή ηεο δηακόξθσζε από ην
Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζα απνηειέζεη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ
ζρεδηαζκνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ.
Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ Γήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε δαζνηερληθώλ έξγσλ
(θαζαξηζκνί δαζηθήο βιάζηεζεο, θιπ) ζε δεκόζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, θαζνξίδνληαη από ηελ
Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α.
Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη κε επζύλε
ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 210/1992. Ζ ζπληήξεζε ησλ
ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ ζα γίλεη από ηνπο θνξείο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο, κεηά από ππόδεημε ηεο
νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρό ηνπο. Σπρόλ εγθαηάζηαζε λέσλ πδξνζηνκίσλ
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νηθείαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο (Ν. 1590/1986) θαη ε δαπάλε
βαξύλεη ηνπο θνξείο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο (Δγθύθιηνο 79/03-02-2006 ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο)
2.2 ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΒΛΑΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ κε ηελ πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε κέξνπο ηεο
βιάζηεζεο (εξγαζίεο θαζαξηζκνύ), γύξσ από πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη
εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθελώζεηο, αξραηνινγηθνί ρώξνη, άιζε, πάξθα, θιπ) θαη πεξηνρέο πνπ ζεσξνύληαη
ιόγσ ηεο θύζεώο ηνπο πςεινύ θηλδύλνπ (ζεκεία δηέιεπζεο δηθηύσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
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δεμακελέο θαπζίκσλ, ρώξνη ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ, θιπ) απνηειεί επζύλε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο
αλήθεη ν ρώξνο (Ππξ. Γηαηάμεηο 4/1987, 9/2000, 9Α/2005, Ν. 998/1979, ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Ζ
εθηέιεζε απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ.
Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ γηα ηελ:
εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ, ζε
πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο (άιζε, πάξθα, θαηαζθελώζεηο, θιπ),
απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο πνπ ελεξγείηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο
από ηδηνθηήηεο ζε πεξηβάιινληεο ρώξνπο θαηνηθηώλ θαη νηθνπεδηθέο εθηάζεηο (Ππξ. Γηάηαμε 4/87),
εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο από ηνπο Γήκνπο θαζ'
ππόδεημε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο θπξίσο ζηε δώλε κίμεο
δαζώλ - πόιεσλ θαη νηθηζκώλ γηα ιόγνπο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ πνιενδνκηθώλ ηνπο
ζπγθξνηεκάησλ,
ζα θαζνξηζηνύλ κε λεόηεξν έγγξαθό καο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απνκάθξπλζε ηεο ππόξνθεο βιάζηεζεο ζε δάζε, σο κέηξν πξόιεςεο,
εθαξκόδεηαη θαηά θαλόλα εθαηέξσζελ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (δαζηθό, επαξρηαθό θαη εζληθό) ζε επηθίλδπλα
ζεκεία, ζε αληηππξηθέο δώλεο, ζηε δώλε κίμεο δαζώλ – πόιεσλ θαη νηθηζκώλ, θαζώο θαη ζε ηερλεηά άιζε
θαη πάξθα.
Γηα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαζαξηζκνύ ηεο
βιάζηεζεο εληόο θαη γύξσ από ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. (άξζξ. 7 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999)
Γηα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ απνηειεί ππνρξέσζε, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ε
εθηέιεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο εληόο θαη πιεζίνλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ (άξζξ. 8 ηεο
ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Ζ απηή ππνρξέσζε βαξύλεη θαη ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αεξνδξνκίσλ ή θαη ειηθνδξνκίσλ πνπ ζπλνξεύνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο (άξζξ. 24 Ν. 998/
1979).
Γηα ηε ΓΔΖ απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ πξνιεπηηθό θιάδεκα
δέλδξσλ ζε πεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Μ/Σ, Υ/Σ θαη Τ/Σ,
απνςίισζε ρώξσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από ζεκεία δεύμεο θαζώο θαη ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
πξόιεςε ππξθαγηώλ (άξζξ. 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Οη εξγαζίεο απηέο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία
ηεο ΓΔΖ κε ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο, Πνιενδνκηθέο Αξρέο θαη Γήκνπο.
Γηα ηνλ ΟΔ απνηειεί ππνρξέσζε ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθώλ παξάπιεπξσλ θαζαξηζκώλ
ηεο βιάζηεζεο ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο από ζπλεξγεία
ηνπ, θαζώο θαη ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ (άξζξ. 24 Ν. 998/79, άξζξ. 8 ηεο
ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999). Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔ κε
ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο.
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Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξ 7 ηνπ άξζξ. 8 ηεο ΚΤΑ12030/Φ109.1/1999 νθείιεη γηα ιόγνπο πξόιεςεο δαζηθώλ
ππξθαγηώλ κε έγγξαθό ηεο λα δώζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο πνπ έρνπλ ηελ
αξκνδηόηεηα ζπληήξεζεο ησλ νδώλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ
απηνθηλεηνδξόκσλ αξκνδηόηεηάο ηεο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο
βιάζηεζεο, ζε θπηεκέλεο λεζίδεο, πξαλή δξόκσλ ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο. εκεηώλεηαη όηη ζηελ έλλνηα ηεο
ζπληήξεζεο ησλ νδώλ, πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκόο ησλ θπηεκέλσλ λεζίδσλ θαη
πξαλώλ ησλ νδώλ. (ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007, ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα «Γξόκνη Αλάπηπμεο» ησλ έξγσλ
κε ύκβαζε Παξαρώξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο
έρνπλ θπξσζεί θαη ηα ελ ιόγσ ηκήκαηα έρνπλ δνζεί γηα ιεηηνπξγία από ηηο παξαρσξεζηνύρεο εηαηξίεο, ε
Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ) ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ν
Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ Α.Δ., σο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηώλ,
παξαθαινύληαη λα δώζνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηνπο παξαρσξεζηνύρνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αλάινγσλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ θαηά κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηάο ηνπο.
Πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκόο θαη εθηέιεζε έξγσλ πξόιεςεο ππξθαγηώλ γίλεηαη κε επζύλε ησλ
Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρώλ θαη ησλ Γεκάξρσλ θαηά
κήθνο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηάο ηνπο, όπσο απηό νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ
Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Ν. 3481/2006
(ΦΔΚ 132/ ηεύρ. Α΄).
Ννείηαη όηη ε εθηέιεζε ηέηνησλ έξγσλ, πνπ εληάζζνληαη θαηά θαλόλα ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ
ζηνηρεηώδνπο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, έρεη νπζηαζηηθό απνηέιεζκα όηαλ ζπληειείηαη ζε ζέζεηο
όπνπ ην Δζληθό θαη Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν δηέξρεηαη κέζα από δάζε πεξηνρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα εθδήισζε ππξθαγηώλ (Π.Γ. 575/1980).
Πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ είλαη απηνλόεην όηη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ κε
έξγα πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από θηηξηαθέο ππνδνκέο ή εγθαηαζηάζεηο θξαηηθώλ
θνξέσλ ή ΟΣΑ όηαλ βξίζθνληαη εληόο ή πιεζίνλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ απνηειεί, γηα ιόγνπο
αζθάιεηαο, ππνρξέσζε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο. Τπελζπκίδεηαη όηη εγθαηαζηάζεηο, όπσο Ννζνθνκεία,
δεμακελέο θαπζίκσλ, θαηαζθελώζεηο, θιπ, ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, θηλδύλεπζαλ θαηά ην παξειζόλ
από ηελ έιιεηςε έξγσλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο γύξσ από ηηο ππνδνκέο ηνπο. Οη εξγαζίεο
απηέο απαηηνύλ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο κε ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο γηα
εμαζθάιηζε άδεηαο, όηαλ απηό απαηηείηαη.
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εκεηώλεηαη όηη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010, νη Γήκνη έρνπλ ηελ κέξηκλα,
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαζαξηζκνύ, από
ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθώλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη
εληόο πόιεσλ, θσκνπόιεσλ θαη νηθηζκώλ θαη ζε απόζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ από ηα όξηά ηνπο, θαζώο θαη
ηελ ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνύ από ηνπο Γήκνπο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ
ππόρξεσλ.

2.3 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΧΡΧΝ
ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΔΝΑΠΟΘΔΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ
ΣΟΤ ΟΣΑ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην 2010, όπσο
θαη ηα πξνεγνύκελα έηε, ζπλέρηζε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή όισλ ησλ ελ ελεξγεία ρώξσλ αλεμέιεγθηεο
ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ησλ ΟΣΑ Α΄, κε έκθαζε ζηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ πξόθιεζεο
ππξθαγηάο από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ θαηαγξαθή βαζίζηεθε ζηηο ηππνπνηεκέλεο εθζέζεηο πνπ
ζπληάρζεθαλ κεηά από απηνςία από ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο
απνξξηκκάησλ ησλ ΟΣΑ Α΄.
Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ
πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9/2000, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 9Α/2005, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο από
ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 2011, ζα θαζνξηζηνύλ κε λεόηεξν έγγξαθό καο.
Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ππξθαγηάο, λνείηαη όηη επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ από ηνπο
Γήκνπο θαη ζηνπο ρώξνπο κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επζύλε ησλ Γήκσλ.
ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 4 ηνπ αξζ 7 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α/2005 θαη κεηά ηνλ
πξνζδηνξηζκό εθ κέξνπο ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο, ε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δήηεζε κε ην 1818/21-03-2011 έγγξαθό ηεο από ηνπο Γεληθνύο
Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα, ζηελ
έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ ειέγρνπ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο
απνξξηκκάησλ αλά Ννκό ή θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ζπγθξόηεζεο ησλ επηηξνπώλ
ειέγρνπ εμ' αηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, νη έιεγρνη ησλ αλσηέξσ
επηηξνπώλ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό
θαη πάλησο όσι απγόηεπα από ηην 16η Μαΐος 2011. Δλ ζπλερεία, νη εθζέζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ
ζηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκνύ θαη ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηο απγόηεπο μέσπι ηην 23η Μαΐος 2011 γηα ηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηνπο
ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 9Α/2005.
Δηδηθόηεξα, ε Γ/λζε

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία ζα

ππνβιεζνύλ νη εθζέζεηο ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο
αξκνδηόηεηάο ηεο, ηηο εθζέζεηο γηα ηνπο ρώξνπο αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο απνξξηκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ
κε επζύλε ηνπο, γηα ηελ πινπνίεζε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνθπγή πξόθιεζεο
ππξθαγηώλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σαπηόρξνλα ε αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκνύ ζηελ
νπνία ζα ππνβιεζνύλ νκνίσο νη εθζέζεηο ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα ηηο απνζηείιεη ζηελ αξκόδηα
Δηζαγγειία.
Αληίγξαθα επίζεο όισλ ησλ εθζέζεσλ ησλ επηηξνπώλ ειέγρνπ, ζα θνηλνπνηεζνύλ κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ
2011, κε επζύλε ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηε Γ/λζε
ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο
ελεκέξσζή ηεο.
Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α/2005 επηβάιιεηαη ζηνπο ρώξνπο
αλεμέιεγθηεο ελαπόζεζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ε παξνπζία πδξνθόξνπ νρήκαηνο κε κέξηκλα ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο, όηαλ βάζεη ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 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.

2.4 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ
ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΚΣΑΗ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ
Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ππξόο ζηελ ύπαηζξν γηα δηαθόξνπο ιόγνπο, θαζώο θαη ηελ θαύζε
ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ από 1εο Μαΐνπ κέρξη 31εο Οθησβξίνπ, ξπζκίδνληαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή
Γηάηαμε 9/2000 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 9Α/2005 (ΦΔΚ 1554, ηεύρ. Β΄) θαη
από ηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (ΚΤΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΔΚ 142/ Β΄/29-1-2004
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΚΤΑ 140920/2005, ΦΔΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αξκόδηεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπο είλαη νη θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ε θαύζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ επηηξέπεηαη κόλν κεηά
από άδεηα πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ
πξνβιεπόκελν δείθηε επηθηλδπλόηεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 9Α/2005. Ο δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ εκεξήζην ράξηε
πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδίδεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
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2.5 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ
Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από
δαζηθέο ππξθαγηέο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη γηα ηελ
ππξνπξνζηαζία ηνπ, γίλεηαη ζε θεληξηθό επίπεδν, θαη’ αληηζηνηρία, από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα, Ν.3511/2006).
Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθό ησλ αλσηέξσ, απνηειεί
ππνρξέσζε ησλ θαηά ηόπνπο Γαζηθώλ θαη Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ θαζώο θαη ησλ αξκνδίσλ θαηά
ηόπνπο νξγαληθώλ κνλάδσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
2.6 ΔΚΓΟΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Ζ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, σο κέηξν πνπ ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κέζσ ηεο εηνηκόηεηαο ηνπ θξαηηθνύ
κεραληζκνύ θαη ηεο άκεζεο ιήςεο πξόζζεησλ κέηξσλ πξόιεςεο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη
πςειόο θίλδπλνο, απνηειεί επζύλε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ρέδην Ξελνθξάηεο
ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεύρ. Β).
Ζ παξνρή κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνγλώζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο
θηλδύλνπ ππξθαγηάο γίλεηαη από ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. ηελ έθδνζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε
πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξέρνπλ επίζεο
δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ην Ππξνζβεζηηθό
ώκα, ηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη Αηγαίνπ, ε Γ.Δ.Ζ., θαζώο θαη άιινη θνξείο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, µε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο ζε εκεξήζηα βάζε, ε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη σο ζηόρν λα ππνδείμεη, ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ηηο πεξηνρέο πνπ γηα ην επόκελν 24σξν, ε αζξνηζηηθή
επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηάο, σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο θαη δξάζεο θπζηθώλ
θαη αλζξσπνγελώλ αηηίσλ, πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. εκεηώλεηαη όηη ν ράξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ
ππξθαγηάο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ θηλδύλνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζην Π.Γ.
575/1980.
ηνλ εκεξήζην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο δηαθξίλνληαη πέληε θαηεγνξίεο θηλδύλνπ:
ρακειή, κέζε, πςειή, πνιύ πςειή θαη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, βαζµνινγνύµελεο αληίζηνηρα µε αξηζκνύο
από ην 1 έσο ην 5.
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Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, νη δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο θηλδύλνπ απαηηνύλ θαη αληίζηνηρε θιηκάθσζε εηνηκόηεηαο θαη ιήςε κέηξσλ από όινπο ηνπο
εκπιεθνκέλνπο θνξείο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά.
Ζ 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.
Ζ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηεγνξία πςεινύ ή πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ, κηα δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή, δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε θαη ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή απηή, αιιά απνηειεί κέηξν
ηνπ θηλδύλνπ αλάθιεμεο θαη δπζθνιίαο ειέγρνπ. εκεηώλεηαη όηη κε ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ
πνιηηώλ κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, κπνξεί λα απνηξαπνύλ ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ έλαξμε
δαζηθήο ππξθαγηάο από ακέιεηα. Απηό απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο έθδνζεο ηνπ
εκεξήζηνπ ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο.
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ε πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ εθηηκάηαη από πνιύ πςειή έσο εμαηξεηηθά πςειή
(θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ), εθδίδεηαη ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα από ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, µε απνδέθηεο ηηο
Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε
απηέο. Πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο πξνο ηνπο ππεύζπλνπο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζα γίλεηαη κε επζύλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε
πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη ηελ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ηεο ρώξαο ζε θαηεγνξία πνιύ πςεινύ
θηλδύλνπ, απνηειεί επζύλε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Δηδηθόηεξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε ζα ξπζκηζζνύλ κε λεόηεξν έγγξαθν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
2.7 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Όπσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ), κπνξεί λα νξίδνληαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο, όπσο κε απόθαζή ηνπο εμνπζηνδνηνύλ ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο, νη νπνίνη ελ ζπλερεία
κε εληνιή ηνπο πξνο ηνπο αξκόδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα ζπγθαινύλ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ
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εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε
εζληθνύο δξπκνύο, δάζε θαη "εππαζείο" πεξηνρέο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. Οη αθξηβείο πεξηνρέο, ν
ρξόλνο απαγόξεπζεο θαζώο θαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαζνξίδνληαη ζε
ζπλεδξηάζεηο ησλ ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.
2.8 ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληηθώλ
νξγαλώζεσλ ζηελ επηηήξεζε ησλ δαζώλ γηα επηζήκαλζε ππξθαγηώλ, πξνζδηνξίδνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο
ησλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ. Οη δξάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη από ην
Ππξνζβεζηηθό ώκα θαη γίλνληαη γηα ιόγνπο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ.
ηα πιαίζηα απηά παξαθαινύκε ηνπο Γηνηθεηέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ννκώλ λα
ππνβάινπλ ζηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε πξόηαζε αλά Γήκν, γηα δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε
ζπκπιεξσκαηηθή επηηήξεζε ησλ δαζώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ κε ζηόρν ηελ άκεζε
αλαγγειία ππξθαγηάο.
Δπίζεο, νη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνθαινύληαη από δαζηθέο ππξθαγηέο,
κπνξνύλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηώλ
θαη ησλ Γήκσλ.
Σνλίδεηαη όηη νη ρώξνη δξάζεο ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξών ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε έληαμήο ηνπο θαη όηη γηα λα είλαη
νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινύλ κέξνο ησλ
επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα από ηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
(ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα ( ΣΟ) ησλ Γήκσλ.
2.9 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΟΠΠ) ΣΧΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ
Ο Πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο ζα πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξάζεηο, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νπνίσλ ζα γίλεη
όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ.
ηα πιαίζηα απηά θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε

ζα ζπγθιεζνύλ από ηνπο αξκόδηνπο

Αληηπεξηθεξεηάξρεο εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ)
ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από ηε ιήςε ηεο
παξνύζεο θαη όρη αξγόηεξα από ηξίην δεθαήκεξν ηνπ κελόο Απξηιίνπ.
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ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο ζα θιεζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξόιεςε
θαη αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ νη θνξείο θαη ν ρξόλνο πινπνίεζεο έξγσλ
πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. Βαζηθόο ζηόρνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζα
είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξόιεςεο θαη
εηνηκόηεηαο πνπ έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ.
Σα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, κεηά ηε ζύγθιεζε ησλ
πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ζα

θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ζηε νηθεία Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηα πξαθηηθά ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ζ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κεηά ηε ιήςε ησλ πξαθηηθώλ ησλ πληνληζηηθώλ
Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ
νκαδνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ ζηα αλσηέξσ πληνληζηηθά Όξγαλα θαη ζα
απνζηείιεη άκεζα ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε ζπγθεληξσηηθή πξόηαζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη
πξνηάζεηο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ Πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ γηα πξόιεςε θαη
εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ,
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.
Αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο ζα θνηλνπνηεζεί άκεζα θαη ζην γξαθείν ηνπ
νηθείνπ

Γεληθνύ

Γξακκαηέα

Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο,

ζηελ

Πεξηθεξεηαθή

Γηνίθεζε

ηεο

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ζηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο.
Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, έρνληαο ππόςε ηνλ Πεξηθεξεηαθό
ζρεδηαζκό θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο Γ/λζεο πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ηεο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ζα
πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθώλ κε ην ζρεδηαζκό γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ.
2.10 ΤΓΚΛΗΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΣΟΠΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΣΟ)
Γηα ηελ δξνκνιόγεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαζώο θαη επηκέξνπο ζεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ
εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζα ζπγθιεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ηα πληνληζηηθά
Σνπηθά Όξγαλα (ΣΟ).
ηηο ζπζθέςεηο απηέο ζα εμεηαζζνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε:
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•

ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ πξνιεπηηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γαζηθέο Τπεξεζίεο

•

ηελ εηνηκόηεηα ηνπ δπλακηθό θαη κέζσλ γηα δηάζεζε πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο ζηελ θαηαζηνιή δαζηθώλ ππξθαγηώλ

•

ην ζπληνληζκό ζε ηνπηθό επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηηο δαζηθέο
ππξθαγηέο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ,
θαη΄εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007)

•

ηα κέηξα εηνηκόηεηαο θαηά ηηο εκέξεο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο βάζεη ηνπ εκεξήζηνπ ράξηε
πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο, πνπ εθδίδεηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα θξίλεηαη απαξαίηεην ζηελ πξόιεςε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θηλδύλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ.
Οη ύλδεζκνη Γήκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ
νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα, ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ζρεδηαζκό
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Ζ παξνύζα εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ.6 παξ. 2 ηεο ΚΤΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΔΚ 713/Β΄/1999).
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζα ελεκεξσζεί από ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ
παξνύζα, θαζώο θαη γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ.
Ζ ζύγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ ή ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ (ΣΟ) γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ
εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηα ζπγθαιεί (Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) θαη έρεη ζηόρν
ηνλ ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πξόιεςεο θαη
εηνηκόηεηαο πνπ έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή πξνηεξαηόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ.
Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο
κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο.
Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο.
Εεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο
απηά πεξηγξάθνληαη ζην ζθνπό θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπο Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
(Έθδνζε 1ε, Ηνύληνο 2010, ζρεη. 4044/7-6-2011 έγγξαθό καο), όπσο απηό ηζρύεη από 7-06-2010, ζα
πξνζδηνξηζηνύλ κε λεόηεξε αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ ε νπνία ζα γίλεη κε επζύλε ηεο Γεληθήο
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Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ αλαζεώξεζε απηή ζα αθνξά ηηο λέεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ όπσο απηέο
ηξνπνπνηνύληαη κε ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
(Ν.3852/2010).
Ννείηαη όηη κέρξη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ αλσηέξσ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ
Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ 1299/7-4-2003 (Έγθξηζε
Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε
"Ξελνθξάηεο", ΦΔΚ 423/Β΄/2003) ηζρύεη ε πθηζηάκελε έθδνζε, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 17 παξ. 2 ηνπ Ν.
3013/2002, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά θύξην ιόγν ηα άξζξα
282 θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη ην ΓΓ3/13-01-2011 ζρεη. έγγξαθό καο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ,
ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ, κέρξη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ
Αλαγθώλ Δμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα
πξνβνύλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ πόξσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ.
Ζ πιήξεο θαη έγθαηξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξνύζαο, είλαη απηνλόεην όηη δηέπεηαη από ηηο πεξί
επζπλώλ δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο αλά θνξέα λνκνζεζίαο.
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε λενηέξαο ζρεηηθήο.
Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρώξν ηεο Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr.

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΠΟΤΦΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ
α. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
β. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο
θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
γ. Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ
δ. Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο / Γ/λζε Διέγρνπ θαη
πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.)
2. Πεπιθέπειερ ηος Κπάηοςρ
α. Γξαθεία θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ
β. Γ/ζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
γ. Γ/λζεηο Σερληθώλ Έξγσλ
3. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ
γ. ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ
4. Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Γεκνζίσλ Έξγσλ
γ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ
δ. Γ/λζε πληήξεζεο Οδηθώλ Έξγσλ (Γ3)
ε. Γ/λζε Οδηθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9)
ζη. Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ)
δ. ΔΤΓΔ/πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ (ΔΤΓΔ/Α)
ε. ΔΤΓΔ/Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ)
ζ. ΔΤΓΔ/ Βόξεηνπ Οδηθνύ Άμνλα Κξήηεο (ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ)
5. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
α. Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γαζώλ
β. Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
6. Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ
7. Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ (ΔΛ.Α.)
Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο
8. Απσηγείο Πςποζβεζηικού ώμαηορ
Γ/λζε Γαζνππξόζβεζεο
9. Απσηγείο Λιμενικού ώμαηορ
Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζσλ & Δηδηθώλ Μνλάδσλ Λ (ΓΔΜΔΜ)
10. Δθνικό Κένηπο Δπισειπήζευν Τγείαρ (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.)
11. Δθνικό Κένηπο Άμεζηρ Βοήθειαρ (Δ.Κ.Α.Β.)
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12. Γημόζια Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού Α.Δ. (ΓΔΗ Α.Δ.)
α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ
β. Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ
γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο
13. Οπγανιζμό ιδηποδπόμυν Δλλάδορ (ΟΔ)
α. Γξαθείν θ. Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ
β. Τπεξεζία ΠΔΑ
14. ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ.
15. Τπηπεζία Πολιηικήρ Αεποποπίαρ (ΤΠΑ)

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Τποςπγείο Δζυηεπικών, Αποκένηπυζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν Τθππνπξγνύ
γ. Γεληθόο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
δ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ε. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ

2.

Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη
α. Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
β. Γξαθείν Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
γ. Γξαθείν Αξρεγνύ Ληκεληθνύ ώκαηνο

3.

Τποςπγείο Δξυηεπικών
α. Γξαθείν Τπεξεζηαθνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα
β. Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ

4.

Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
α. Γξαθείν θαο Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ

5.

Τποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα

6.

Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
γ. Γεληθή Γ/λζε Πξόλνηαο/Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγύεο
δ. Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.)/Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

7.

Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

8.

Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν
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α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
β. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
γ. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Δπηθνηλσληώλ
9.

Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Δνημέπυζηρ

10. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Δπικοινυνίαρ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Δθνική Τπηπεζία Πληποθοπιών (ΔΤΠ)
Δθνική Μεηευπολογική Τπηπεζία (ΔΜΤ)
Οπγανιζμό Σηλεπικοινυνιών Δλλάδορ Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.)
Γημόζια Δπισείπηζη Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.)
Ένυζη Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζευν Δλλάδαρ (ΔΝΑΔ)
Κενηπική Ένυζη Γήμυν & Κοινοηήηυν Δλλάδαρ (ΚΔΓΚΔ)
Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Ππυηεςούζηρ Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.)
Διδική Τπηπεζία Γημοζίυν Έπγυν (ΔΤΓΔ) Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ
Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ (ΔΤΑΘ Α.Δ.)
Ένυζη Γημοηικών Δπισειπήζευν Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ (ΔΓΔΤΑ)
ΑΣΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.
ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.
α. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληε
β. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηύνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο
γ. Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο
ΝΔΑ ΟΓΟ Α.Δ.
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ
ΜΧΡΔΑ Α.Δ.
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.
ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Α.Δ.

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο
Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο
Κ.Δ.Π.Π.
Γ/λζεηο Γ.Γ.Π.Π.
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