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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών,
σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” (Προσθήκη
1 στο Παράρτημα Α΄) και δύναται να προκαλέσουν:
• Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά
προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας (δίκτυα
1
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ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό
εν γένει.
• Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
Επίσης, 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.
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.
Οι δασικές πυρκαγιές 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, κλπ. Στην
Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί
στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά
μικρή στη χώρα μας, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων πρόληψης με τα
οποία επιδιώκεται η άρση των αιτίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά
έχουν ως στόχο να καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.
Συγκεκριμένα, τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.
1. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές
εκτάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των προκατασταλτικών έργων (βελτίωση - συντήρηση
δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση/εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων,
φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς διευκόλυνση του έργου της καταστολής.
2. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχόμενη
πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές
ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασώνπόλεων.
3. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης
9/2021.
4. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων
εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σε
εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2021
5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
6. Έκδοση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου, ως μέτρο που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και συντονισμό
των εμπλεκομένων φορέων στην ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς και
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από
αμέλεια.
7. Έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και
οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως
ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 998/1979 (289/Α/1979),στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποτροπής
2
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κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τα άρθρα 129-131 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ
82/Α΄/2022).
Το παρόν εκδίδεται στο πλαίσιο νεότερων θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν τα έργα και μέτρα
πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τις προπαρασκευαστικές δράσεις των
εμπλεκομένων φορέων.
Θέματα που αφορούν δράσεις
• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών,
• υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών,
• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών και
άμεσης αρωγής των πληγέντων και
• άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφής,
αναφέρονται στην 4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, το οποίο εκδόθηκε στα πλαίσια του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"» και δεν αποτελούν αντικείμενο
του παρόντος
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικά τα περιεχόμενα του παρόντος με τη μορφή Πίνακα
Περιεχομένων:
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1.1. Ανάλυση Κινδύνου
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές
εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979
και απεικονίζονται στον ακόλουθο Χάρτη 1.
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που
αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.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 από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ
12030Φ.109.1/1999).
Χάρτης 1
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1.2 Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων
Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών αντιπυρικής
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας τους από τον
κίνδυνο των πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Ν. 2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Δ.
402/1988, ΚΥΑ 23111/2010, ΠΔ.24/2015, ΠΔ.132/2017, ΠΔ 29/2022).
Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης
προγραμμάτων έργων και εργασιών που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική
προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, με έμφαση στη συντήρηση του δασικού
οδικού δικτύου σε περιοχές που προσδιορίζονται ως υψηλού κινδύνου.
Νοείται ότι έργα αντιπυρικής προστασίας όπως η συντήρηση δασικού οδικού δικτύου εκτελούνται
κατά κανόνα μετά το πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων. Ειδικότερα θέματα που αφορούν την
συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου αναφέρονται ακολούθως στην παράγραφο 1.2.2 του παρόντος.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι θέματα που αφορούν τη
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν3852/2010) από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (καθαρισμοί δασικής βλάστησης, κλπ)
σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α΄/2012).
Σημειώνεται ότι η μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις
πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς υπό των ιδιοκτητών ή διακατόχων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
δασοπονικές μελέτες ή σχέδια και τα σχετικά προγράμματα της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 16 παρ.4
του Ν. 998/79 και άρθρο 2 παρ.3 του ΠΔ 437/1981). Ειδικότερα, για τη διαχείριση και εκμετάλλευση
εγκαταλελειμμένων πέραν της εικοσαετίας ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, έχει
εκδοθεί η ΥΑ 168586/1388/07-08-2018 (ΦΕΚ 3519/Β΄/2018).
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Ν. 998/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά τη
μελέτη και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό την
αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα
να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφαρμόζεται η περ. στ' της
παρ. 3 του άρθρου 25, περί δασικών εργασιών και κατασκευών σε επικίνδυνες περιοχές, και μπορούν
να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της
περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του ν. 4412/2016 (Α' 147) ή με προσφυγή στη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.
Για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των ανωτέρω έργων, δεν απαιτείται η συναίνεση
της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 998/79 εκ μέρους των ιδιοκτητών ή των διακατόχων δασών και
δασικών εκτάσεων, για την ανάληψη της μέριμνας της υλοποίησής τους από την δασική υπηρεσία.
Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται αναλογικώς, εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 (Α' 147), και για τα έργα δασοπροστασίας και ειδικότερα για την ανάθεση συμβάσεων
μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων,
συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, καθώς και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την
προστασία των περιοχών (άρθ. 76 του Ν.4876/2021)
1.2.1 Μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Α΄/2021), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α΄/2021), οι Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και
λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.
Συγκεκριμένα οι κάτωθι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: α) Γενικές Διευθύνσεις Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων, σε ό,τι αφορά τις ασκούμενες αρμοδιότητες του τομέα δασών,
μετονομαζόμενες σε Γενικές Διευθύνσεις Δασών, β) Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,
γ) Διευθύνσεις Δασών, δ) Διευθύνσεις Αναδασώσεων και ε) Δασαρχεία, με το σύνολο των ασκούμενων
από αυτές αρμοδιοτήτων, υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων, που αναλαμβάνει τον συντονισμό και έλεγχο των έργων και εργασιών που εκτελούν σε ό,τι
αφορά την ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της
Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα και τη χωρική
αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποτελούν τις οργανωτικές και
εκτελεστικές δομές υλοποίησης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ως άνω Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος
για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Με το ΠΔ 6/2022 (ΦΕΚ 17/Α΄/2022) συστήνονται στο ΥΠΕΝ Γενική Γραμματεία Δασών, καθώς και η
αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προσωπικού η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος των άρθρων 27 έως 31 του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/2017), και οι υπηρεσίες που
μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΝ με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021.
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/2022) όπου στην κείμενη νομοθεσία
αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός
Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δασών. Επίσης,
οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν ως ανωτέρω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές
δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δασών και των
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, καθορίζονται με το ΠΔ 29/2022 (ΦΕΚ 77/Α΄/2022).
1.2.2 Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
Για θέματα συντήρησης δασικού οδικού δικτύου η Δ/νση Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. υπέβαλε σχετικό ερώτημα στη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (2470/27-03-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ).
Το Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών της Διεύθυνσης
Δασικών έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ανταποκρίθηκε με το
181098/686/23-04-2019 έγγραφό της, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα:
• Για την μελέτη, κατασκευή διάνοιξη δασικών οδών προβλέπεται ρητά η περιβαλλοντική
αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4014/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν σε συνάρτηση με τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους
του ΥΠΕΝ περί της εφαρμογής του Ν. 4014/2011 (η με αριθμ. 1958/2012 (21Β΄) ΥΑ, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΑ 173829/2014 (2036 Β) και ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (2471 Β΄)
Αποφάσεις ΥΠΕΝ).
Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν υποβολής σχετικού
αιτήματος της Δασικής Υπηρεσίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας προβλέπεται η εκτέλεση του
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•

•

•

•

εν λόγω έργου διάνοιξης δασικής οδού. Η σχετική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
προηγείται της έγκρισης και της θεώρησης της μελέτης,
Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου μπορεί να αποτελέσει είτε έργο είτε εργασία αναλόγως
του φυσικού αντικειμένου ενός εκάστοτε έργου δασικής οδοποιίας, των προβλεπόμενων εργασιών
ανά κατηγορία έργου και ανά κατηγορία δασικής οδού, βάσει της εγκεκριμένης και θεωρημένης
μελέτης αυτού, το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός της οποίας συντάσσονται σύμφωνα με τα
άρθρα του αναλυτικού - περιγραφικού τιμολογίου (ανά κατηγορία έργων ΟΔΟ, ΠΡΣ, ΥΔΡ, κλπ.) της
με αριθμ. ΔΝΣγ/Οικ.35577/ΦΝ466/19-05-2011 ΥΑ (1746 Β) του Ὑπ. Υποδομών & Μεταφορών, όπως
κάθε φορά ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης μεταφοράς των αναγκαίων υλικών
κατασκευής (ανά άρθρο).
Αναλόγως του τύπου εργασιών του έργου δασικής οδοποιίας (συντήρηση ή βελτίωση ἠ/και
αποκατάσταση τμημάτων της δασικής οδού), με βάση τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση της μελέτης
είναι δυνατή η υπαγωγή σε ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) ἡ απαλλαγή από τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (σχετ. η με αριθμ. 170613/2013 ΚΥΑ Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και
ΥΠΕΚΑ (2505 Β) και τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα 818/09-02-2015 της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, 12764/16-02-2015 της Δ/νσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΠΔ Μακεδονίας -Θράκης, το με αριθμ.
125168/2678/28-09-15 έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και η 22/11.09.2013 Γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ
που έγινε αποδεκτή με το 140940/5250πε/10.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΦ0-9ΤΟ).
Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το κόστος όσο και το χρόνο κατασκευής /
αποκατάστασης / συντήρησης ή βελτίωσης ενός δασικού δρόμου είναι:
o οι γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (πχ: τύπος Και μηχανική
σύσταση του εδάφους, μέγιστο ποσοστό βραχώδους εδάφους, κλίση του εδάφους,
υψομετρική διαφορά Κατά μήκους εκτέλεσης του δρόμου ή αποκατάστασης/συντήρησης
αυτού, ύπαρξη ή μη υποστρωμάτων υδάτων κλπ.).
o είδος τεχνικών (πχ: οχετούς, γέφυρες, ανύψωση του κατά θέσεις οδοστρώματος ή ενίσχυση
στερέωση της βάσης ή/και πάκτωση βαρέων κατασκευών κλπ.)
o είδος / τύπος αναγκαίων μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την μελέτη
και αναλόγως του φυσικού αντικειμένου του εκάστοτε έργου δασικής οδοποιίας
o ο Κατηγορία δασικής οδού (Α,Β και Γ), για τα έργα της οποίας απαιτείται αναλόγως η
κατασκευή ή μη της βάσης, υποβάσης, οδοστρωσιάς ή/ και της ασφαλτόστρωσης κλπ.
Η αρμόδια υπηρεσία για να κρίνει την αναγκαιότητα συντήρησης ενός δασικού δρόμου είναι η
κατά τόπο αρμόδια δασική υπηρεσία (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου) και οι σχετικές
εργασίες του έργου εκτελούνται βάσει της αρμοδίως εγκεκριμένης και θεωρημένης μελέτης
(συντήρησης ή/και βελτίωσης).
Ως κατάλληλος χρόνος συντήρησης ενός δασικού δρόμου θεωρείται από τις αρχές Απριλίου έως
τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς οι απαιτούμενες εργασίες, ανά κατηγορία έργου και δασικής οδού,
εξαρτώνται άμεσα από τις γεωμορφολογικές και κυρίως τις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε
περιοχής εκτέλεσης / αποκατάστασης των ειδικών δασοτεχνικών κατασκευών ή/και του
οδοστρώματος του έργου. Αρνητικά επηρεάζονται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου οι υπό
συντήρηση/αντικατάσταση κατασκευές τεχνικών (τραπεζοειδείς και άλλοι οχετοί, τάφροι,
τσιμεντοσωλήνες, ενίσχυση πτερυγίων και βάσεων καταστραμμένων υποδομών με ενισχυμένο
τύπου σκυροδέματος, επίστρωση πρανών κ.λπ.), καθώς και η κατά τμήματα αποκατάσταση
οδοστρώματος και ιδίως της ασφαλτόστρωσης ενός δασικού δρόμου.
Ειδικότερα, οι εν λόγω εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης έργων δασικής οδοποιίας κατά τους
χειμερινούς μήνες δεν εκτελούνται, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (αρνητικές
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θερμοκρασίες, παγετοί, σφοδρές χιονοπτώσεις κ.λπ.), με άμεση επίδραση στη δομή, στην μηχανική
σύσταση και αντοχή των υπό συντήρηση υποδομών.
• Αναφορικά με το ενδεικτικό κόστος συντήρησης ανά κατηγορία και ανά χιλιόμετρο του δασικού
οδικού δικτύου, αυτό εξαρτάται από τον τύπο των εργασιών ανά κατηγορία έργου (χωματουργικά,
τεχνικά, οδοστρωσία κλπ.) και ανά κατηγορία δασικής οδού (Α, Β, Γ), που περιέχονται στο
Τιμολόγιο της μελέτης, βάσει των σχετικών άρθρων. του περιγραφικού τιμολογίου της υπ’ αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/19-05-2017 ΥΑ «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών για
Δημόσιες συμβάσεις έργων» (1746 Β) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύει
και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466/ΕΓΚ.11/19-6-17 Εγκυκλίου ΥΠΥΜΕ (ΑΔΑ. 7ΚΗΣ465ΧΘΞΓΓΩ).
Το κόστος συντήρησης ενός δασικού δρόμου, αναλόγως του μεγέθους της ζημιάς (κατολίσθηση,
καθίζηση του εδάφους, διακοπή οδικού δικτύου, καταστροφή επιχώματος ή/και τεχνικών,
καταπτώσεις βράχων κ.α.) και των τρόπων/ μέσων αποκατάστασης αυτής, εξαρτάται άμεσα από
το είδος εργασιών (κατά τμήματα ή καθ’ όλο το μήκος του δρόμου), τις γεωμορφολογικέςκλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις αποστάσεις μεταφοράς των αναγκαίων υλικών
Συνεπώς, λόγω των ανωτέρω δεν μπορεί να προσδιοριστεί ενδεικτικό κόστος συντήρησης, ανά
κατηγορία έργου, ανά χιλιόμετρο και ανά κατηγορία δασικής οδού.
• Τα καταλληλότερα μηχανήματα για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου εξαρτώνται από το
μέγεθος και τον τύπο της προς αποκατάσταση ζημιάς του οδοστρώματος ή/και των τεχνικών
κατασκευών, τις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής κ.λπ., για την συντήρηση / βελτίωσης ή
αποκατάστασης των οποίων απαιτούνται ειδικά και σύγχρονα μηχανήματα οδοποιίας (Εκσκαφέας
--Φορτωτής (τύπου JCB), Φορτωτής, Διαμορφωτή (Grader) μέγιστου ισχύος κ.λπ.), ενώ τα
αναφερόμενα μηχανήματα (πχ. διαμορφωτής μικρότερης ισχύος, προωθητής) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη συντήρηση μικρών τμημάτων της δασικής οδού, για την
απομάκρυνση φερτού ογκώδους υλικού, προσωρινή κάλυψη ανοιγμάτων επί του οδοστρώματος,
εξασφάλιση της προσβασιμότητας δασικών δρόμων λόγω κακοκαιρίας (έντονες χιονοπτώσεις,
πτώσεις δένδρων και πετρωδών/βραχωδών υλικών, δημιουργία κατά θέσεις αναχωμάτων κ.λ.π.)
Οι ΟΤΑ μπορούν να συμβάλουν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης / βελτίωσης ἡ κατασκευής
δημοσίων δασικών έργων, μέσω σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ, 3
του Ν. 4042/2012 (24 Α΄) και βάσει της αριθ. 168951/728/27-4-2012 «Προγραμματικές Συμβάσεις για
τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις» εγκυκλίου της
Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25). Ειδικότερη συμβολή των Δήμων, πέραν της συμμετοχής τους στην
συντήρηση ἡ βελτίωση ή κατασκευή δασικών οδών, είναι ο εφοδιασμός με ειδικά μηχανήματα και
χειριστές αυτών, κυρίως στις περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ιδίως στον ορεινό όγκο
της χώρας, καθώς και στις απομακρυσμένες παραδασόβιες κατοικημένες περιοχές,
1.3 Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας υδατοδεξαμενών, πυροφυλακίων και
πυροσβεστικών υδροστομίων.
Για τη συντήρηση και των έλεγχο των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων εκδίδεται κατ’ έτος
Δ/γή του Α.Π.Σ. και πραγματοποιείται εμπεριστατωμένος έλεγχος της κατάστασης των υδατοδεξαμενών
και των πυροφυλακίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από
Επιτροπές οι οποίες ορίζονται από τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. για κάθε Περιφερειακή Ενότητα δικαιοδοσίας τους και
τα πορίσματα – παρατηρήσεις των Επιτροπών υποβάλλονται, ιεραρχικά μέσω των ΔΙ.Π.Υ.Ν., στην οικεία
ΠΕ.ΠΥ.Δ. και στο Α.Π.Σ. (έγγραφο 12793 οικ. Φ.702.15/25-02-2022 του Α.Π.Σ.)
Για τα πυροφυλάκια και τις υδατοδεξαμενές που δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Πυροσβεστικού
Σώματος και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα επισκευής τους ή περιμετρικού καθαρισμού της βλάστησης
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κτλ. προκειμένου να καταστούν λειτουργικά/κες, θα πραγματοποιείται έγγραφη ενημέρωση των
αρμόδιων Φορέων στους οποίους ανήκουν, για την αποκατάσταση των ζημιών.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η καταγραφή και
ο έλεγχος - επιθεώρηση της καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστικών υδροστομίων ενεργείται με
ευθύνη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων γίνεται από
τους φορείς των δικτύων ύδρευσης, μετά από υπόδειξη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που
διενεργεί τον έλεγχό τους. Τυχόν εγκατάσταση νέων υδροστομίων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η δαπάνη βαρύνει τους φορείς των δικτύων ύδρευσης
(Εγκύκλιος 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Ν. 1590/1986, Π.Δ. 210/1992,
έγγραφο 12793 οικ. Φ.702.15/25-02-2022 του Α.Π.Σ.).
1.4. Προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου
Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της
βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και
εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται
λόγω της φύσεώς τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κλπ) αποτελεί ευθύνη των φορέων στους
οποίους ανήκει ο χώρος (Πυρ. Διατάξεις 20/2022, 9/2021, Ν. 998/1979, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν.
4915/2022, αρθ.41 με το οποίο αντικαταστάθηκε περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006). Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να
πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου.
Διευκρινίζεται ότι η προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για
μείωση του κινδύνου αναφέρεται σε σειρά εργασιών που αποβλέπουν στην πλήρη απομάκρυνση
κυρίως της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στη επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα,
τα ξερά χόρτα, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά, κλπ..
Επιπλέον, στις εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνεται και αποκλάδωση της βάσης της κόμης των
δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία
και το είδος, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα σε μια πυρκαγιά που αναπτύσσεται στην επιφάνεια
του εδάφους να περάσει στην κόμη των δένδρων και εν συνεχεία κινηθεί επικόρυφα με επικίνδυνη
συμπεριφορά. Νοείται ότι οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού της φυτικής ύλης σε καμία περίπτωση δεν
θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), καθώς και με την
εκτέλεση σειράς δασοκομικών χειρισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας, δεν επιδιώκεται η
επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης της βιομάζας στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, αλλά
κυρίως η προστασία οικισμών πολεοδομικών συγκροτημάτων στη ζώνη μίξης δασών πόλεων, καθώς
και πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ιδίως
δε σε περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών.
Νοείται ότι οι εργασίες καθαρισμού από φορείς και ιδιώτες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν θα
πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται,
να εκτελούνται καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα για τους Δήμους τα έργα αυτά αφορούν κατά προτεραιότητα:
• την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς
τους,
• την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες,
νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
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επέκτασής της. (Πυρ. Διάταξη 20/2022, Ν. 4915/2022 αρθ.41 με το οποίο αντικαταστάθηκε περ. 26
της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006), εντός
των διοικητικών τους ορίων
• την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ'
υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους
συγκροτημάτων,
Σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/2022) (με το οποίο
αντικαταστάθηκε περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Ν.3463/2006) οι Δήμοι έχουν την μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, των
νομέων, των επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό, μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους,
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών
σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και,
σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, την υποχρέωση αυτεπάγγελτου
καθαρισμού των χώρων αυτών. Ειδικά σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο
οικείος Δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας
για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει
αυτής, μεριμνά για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω
χώρων. Ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους
υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν.4915/2022
καθορίζονται με την 17647 οικ. Φ.700.20/18-03-2022 Απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας «Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών»».
Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας,
όπως καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ,
δρομολογούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Για την
κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση της ΓΓΠΠ (N. 3013/2002,όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της
βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις (άρθρ. 7 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί υποχρέωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, η
εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων (άρθρ. 8 της
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999), με στόχο την προστασία τους και την μείωση του κινδύνου πρόκλησης
δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.
Οι φορείς λειτουργίας αεροδρομίων ή/και ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις
υποχρεούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να λαμβάνουν μέτρα, όπως η εκτέλεση εργασιών
καθαρισμού της βλάστησης, για την αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς στο παρακείμενο δάσος ή την
δασική έκταση, (άρθρ. 24 Ν. 998/ 1979). Νοείται ότι οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού της βλάστησης
αποβλέπουν και στην προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων ή και
ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις από επερχόμενη πυρκαγιά.
Νοείται ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς πλησίον των χώρων του αεροδρομίου και εφόσον
επηρεάζεται από την εξέλιξη του φαινομένου η λειτουργία τους ή η εναέρια κυκλοφορία, οι διοικήσεις
των αερολιμένων είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή των προβλεπομένων στα
αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, όταν τούτο απαιτηθεί.
Για τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του Συστήματος
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Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων που
αφορούν προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης, καθώς και ό,τι
είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, N 4001/2011 - ΦΕΚ
179/Α΄/2011, και ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/84299/4630/10-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών, της
Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος &
Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια).
Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τις κατά τόπους
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Δήμους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους1.
Ειδικότερα για τον ΔΕΔΔΗΕ, επί εκτάσεων που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, στις οποίες διέρχονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ, προς τον σκοπό
αύξησης της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής, έναντι ακραίων καιρικών φαινόμενων που
λαμβάνουν χώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, προβαίνει σε εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας
ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
71 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/2021). Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ
υποχρεούται στην απομάκρυνση παραγομένων δασικών προϊόντων και υπολειμμάτων, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
Για τον ΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικών παράπλευρων
καθαρισμών της βλάστησης σε επικίνδυνες περιοχές από τις οποίες διέρχονται σιδηροδρομικές
γραμμές από συνεργεία του, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 24 Ν.
998/79, άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης απαιτούν τη συνεργασία του ΟΣΕ Α.Ε. με τις κατά τόπους
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι για θέματα συντήρησης του σιδηροδρομικού τροχαίου
υλικού (συστήματα πέδησης, κλπ.), στο πλαίσιο πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αρμόδια πλέον
είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της Υπηρεσίας των επισκεπτών τεχνιτών, των προς αναχώρηση Αμαξοστοιχιών,
(την οποία της παρέχει ο ΟΣΕ έναντι ανταλλάγματος). Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί και το
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/39626/2171/19-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ.
O ΔΕΣΦΑ προβαίνει σε επιθεώρηση και καθαρισμό της ζώνης περιορισμού κυριότητας (4+4 μέτρα
εκατέρωθεν του άξονα αγωγού), όπου αυτό απαιτείται, από αυτοφυή δενδρύλλια και θάμνους με βαθύ
ριζικό σύστημα μετά από σχετική αίτηση και άδεια από την αρμόδια δασική αρχή.
Πέραν των προβλεπομένων είναι αυτονόητο ότι η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου
με έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις
κρατικών φορέων ή ΟΤΑ όταν βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων αποτελεί, για
λόγους ασφάλειας, υποχρέωση των διοικήσεών τους.
Υπενθυμίζεται ότι εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, δεξαμενές καυσίμων, κατασκηνώσεις, κλπ,
κυρίως πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, κινδύνευσαν κατά το παρελθόν από την έλλειψη
έργων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από τις υποδομές τους. Οι εργασίες αυτές
απαιτούν τη συνεργασία των διοικήσεών τους με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για
εξασφάλιση άδειας, όταν αυτό απαιτείται.

1

Σημειώνεται ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και ασκείται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011). Ειδικότερα, η
παρακολούθηση της ποιότητας και του επιπέδου συντήρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και
των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
(Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011)
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1.4.1 Υλοτομία, απομάκρυνση και μεταφορά καμένων ιστάμενων δένδρων – δασικών ειδών, τα
οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισμού, και μη διεπόμενων υπό των
προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας
Θέματα που αφορούν την υλοτομία, απομάκρυνση και μεταφορά καμένων ιστάμενων δένδρων –
δασικών ειδών, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισμού, και μη
διεπόμενων υπό των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την περ. (στ)
της παρ. 1 του άρθρου 176 «Ατελείς άδειαι» του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7), η οποία
προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143),
ρυθμίζονται με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30-08-2021 (ΦΕΚ 4022/Β΄/2021). Σύμφωνα με την
ανωτέρω Υ.Α. εκδίδεται ατελής άδεια υλοτομίας εκ του αρμοδίου - οικείου Δασαρχείου ή Διεύθυνσης
Δασών άνευ Δασαρχείου.
Η έκδοση της ατελούς αδείας και του δελτίου μεταφοράς των δασικών ειδών, πραγματοποιείται
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από την οικεία
Δασική Αρχή.
Σε περίπτωση μη έκδοσης της ατελούς αδείας από την οικεία δασική αρχή εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ξεκινήσει τις εργασίες απομάκρυνσης των καμένων
ιστάμενων δέντρων, ενημερώνοντας εγγράφως την οικεία δασική υπηρεσία για την έναρξη και το πέρας
των εργασιών. Για την μεταφορά των δασικών προϊόντων θα πρέπει να ενημερωθεί η οικεία δασική
αρχή για τις προβλεπόμενες δικές της ενέργειες.
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ανωτέρω Υ.Α. έχουν δοθεί με το οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/87055/4796/20-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών, της Γενικής Δ/νσης
Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΑ144653Π8-1ΚΗ)
1.4.2 Θεσμικό πλαίσιο για την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες
καθαρισμού) σε ιδιοκτησίες για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές
πυρκαγιές
Σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης
(εργασίες καθαρισμού) σε ιδιοκτησίες, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ απέστειλε το 3497/13-05-2020 έγγραφο ΓΓΠΠ, με το οποίο διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Α. Οι εργασίες κοπής-υλοτομίας, κλαδέματος δένδρων και εν γένει κηποτεχνικές εργασίες σε οικόπεδα
ιδιωτών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, καθώς και σε οικόπεδα ιδιωτών σε
περιοχές που καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της
Διοίκησης (π.χ. οικισμοί προϋφιστάμενοι του Ν.Δ. 17.7.1923 ΦΕΚ Α΄223) δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και επομένως γι αυτές τις εργασίες δεν απαιτείται
σχετική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες (άρθρο 3 παρ. 6 περ.ζ του Ν. 998/1979,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Συγκεκριμένα για τις περιοχές της παραγράφου Α ισχύουν τα κάτωθι:
• Κοπή δέντρων εντός οικοπέδων ιδιωτών
Στις περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως (οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως),
για την κοπή δέντρων, εφαρμόζεται το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 1337/1983 ΦΕΚ Α΄33, στο οποίο
προβλέπεται ότι «Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που
δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά
εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. Στους παραβάτες
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού
Κώδικα». Σημειώνεται ότι το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα (Π.Δ. 283/1985 Ποινικός Κώδικας.ΦΕΚ 106 Α΄) καταργήθηκε από 1.7.2019, δυνάμει των άρθρων 460 και 461 του νέου Ποινικού
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Κώδικα, οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α 95/11.06.2019) και
σύμφωνα με τον οποίο καταργούνται τα άρθρα 407-459 ΠΚ.
Επίσης εφαρμόζεται το άρθρο 29 παρ. 2 περ.ζ΄ του Ν. 4495/2017 στο οποίο ορίζεται ότι
«απαιτείται Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για την κοπή δένδρων μέσα σε
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του Ν.Δ.
17.7.1923 (Α 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 Π.Δ. Ειδικά, για την κοπή
δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται
ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού
επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, στην απόφαση 412/1993 της Oλομέλειας Σ.Τ.Ε.
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Στα εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα, η άδεια κοπής δένδρων
εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και όχι από το Δασοκομείο (νοείται Δασονομείο)
για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται και αίτηση – μελέτη και διάγραμμα που εμφανίζει τα προς
κοπή δένδρα».
Επομένως για την κοπή δέντρων σε οικόπεδα ιδιωτών ευρισκόμενα σε περιοχές όπου
υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να απευθύνονται
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τους για σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες.
• Κλάδεμα δέντρων και εν γένει κηποτεχνικές εργασίες σε οικόπεδα ιδιωτών
Για το κλάδεμα δέντρων και εν γένει κηποτεχνικές εργασίες σε οικόπεδα ιδιωτών ευρισκόμενα
σε περιοχές που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των
δασικών γενικά εκτάσεων δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση σχετικής άδειας
από την πολεοδομία ενώ αναφορικά με ρίζες ή κλαδιά γειτονικού ακινήτου ισχύει το άρθρο 1008
του Αστικού Κώδικα (Π.Δ.456/1984 ΦΕΚ Α'164) στο οποίο προβλέπεται ότι «Ο κύριος ακινήτου
μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δέντρων του γειτονικού ακινήτου που
εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού ακινήτου
που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού
ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα
κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου».
Β. Σε ιδιωτικές εκτάσεις (αγροτεμάχια, κτήματα κ.λ.π.) εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, για
τις ως άνω εργασίες (κοπή- υλοτομία δέντρων κ.λ.π.) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έγκαιρα να
απευθύνονται και να ενημερώνονται από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώσουν
αν οι εκτάσεις τους υπάγονται σε περιοχές που προστατεύονται από τη Δασική Νομοθεσία και αν
εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας», του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση
- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», του Δασικού
Κώδικα Ν.Δ. 86/1969 - όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν - καθώς και οι ισχύουσες Δασικές
Απαγορευτικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ.) που έχουν εκδοθεί από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες (στο 3497/1305-2020 έγγραφο ΓΓΠΠ επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας των Δ.Α.Δ. που έχουν εκδοθεί από τις
Δασικές Υπηρεσίες ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας και είναι σε ισχύ).
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 412/1993 της Ολομέλειας Σ.Τ.Ε «ο
Δασικός Κώδικας (Ν.Δ.86/1969- Α7 -) προβλέπει, στην παρ. 1 του άρθ. 177, περιπτώσεις ατελούς ή χωρίς
άδεια υλοτομίας, στην παράγραφο δε 2 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι: "...αι υλοτομίαι δύνανται να
ρυθμισθούν ή περιορισθούν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρο, χρόνον, τρόπον κατά τα εν
άρθρο 66 οριζόμενα". Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή επί των κειμένων εντός σχεδίου πόλεως
ακινήτων, ως προς τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ΓΟΚ και του Ν.1337/83».
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Ειδικότερα θέματα σχετικά με δενδροκομικούς χειρισμούς (κλαδεύσεις, καθαρισμοί, περιποίηση
ιστάμενων δασικών ειδών), υλοτομία και απομάκρυνση ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων
δασικών δένδρων επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εκτός ορίων οικισμού, αναφέρονται στο οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/88339/4851/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΟΘΕ4653Π8-9ΗΒ).
Τέλος, σχετικά με την οδηγία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρεται στην
προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), σε ακτίνα τουλάχιστον 10
μέτρων για την αντιπυρική προστασία κατοικιών και πάσης φύσεως κτισμάτων, σας γνωρίζουμε ότι η
οδηγία αυτή έχει θεσμική βάση στο άρθρο 1 παρ. 5γ του Π.Δ της 24/31 Μαΐου 1985 ΦΕΚ 270
τ.Δ΄«Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923
οικισμών» στο οποίο προβλέπεται ότι οι αποστάσεις κτιρίου, δηλαδή η οικοδομική γραμμή ορίζεται 10
μ. τουλάχιστον από τα όρια δασικής έκτασης.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να απευθύνονται στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου τους ή τις οικείες Δασικές υπηρεσίες της περιοχής τους σχετικά με τον τρόπο
άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων τους.
1.5 Προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου
Σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, στις δράσεις πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών προβλέπεται και η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του
οδικού δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους συντήρησης
του οδικού δικτύου2.
Τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε
φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου και
αποσκοπούν στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών, κυρίως από αμέλεια, ατυχήματα, κλπ.
Νοείται ότι η εκτέλεση των ανωτέρω έργων, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συντελείται σε θέσεις
όπου το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από δάση περιοχών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες
για εκδήλωση πυρκαγιών (Π.Δ. 575/1980).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς συντήρησης3 του οδικού δικτύου της χώρας (όπως αυτοί
αναφέρονται αναλυτικά στο 7910/08-11-2017 έγγραφό μας) θα πρέπει να εντάξουν στις
δραστηριότητές τους και δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερα:
• Η Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση
Παραχώρησης (Δ17), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, η οποία έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης
κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, παρακαλείται να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες
προς τους παραχωρησιούχους για την εκτέλεση των ανάλογων έργων και εργασιών κατά μήκος
του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.
• Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, κλπ.) για την
εφαρμογή της παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 θα πρέπει για λόγους πρόληψης
δασικών πυρκαγιών με έγγραφό της να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες της που
έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, για την εκτέλεση έργων

2
3

Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ
Στην έννοια της συντήρησης των οδών, περιλαμβάνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός των φυτεμένων νησίδων και
πρανών των οδών. (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 - ΦΕΚ 398/Β΄/2007, ΠΔ.123/2017 - ΦΕΚ 151/Α΄/2017).
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και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή
χώρους στάθμευσης.
• Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., παρακαλείται να προχωρήσει στην εκτέλεση έργων και εργασιών
προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους
στάθμευσης, του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της (ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994,
Ν.3212/2003), στα πλαίσια πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
Περαιτέρω προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των
Περιφερειαρχών και των Δημάρχων δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους κατά μήκος του οδικού δικτύου
αρμοδιότητάς τους, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των
πρώην Κρατικών Περιφερειών της χώρας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρ. 7 του Ν. 3481/2006
(ΦΕΚ 132/ τεύχ. Α΄).
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, στην αρμοδιότητα των οποίων
εμπίπτει η συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειών,
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Πρασίνου των Δήμων κλπ), θα πρέπει να
συμπεριλάβουν μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και την αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής
βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ3β/40Β11/ΦΑ/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ).
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με το 7910/08-11-2017 έγγραφό της απέστειλε σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς ένα ολοκληρωμένο τεύχος κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης του
οδικού δικτύου της χώρας, προς διευκόλυνση του έργου τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει 67 χάρτες σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και 14 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας, όπου απεικονίζεται ως
υπόβαθρο η διοικητική διαίρεση σε επίπεδο Δήμου, καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεμημένο ανά
φορέα αρμοδιότητας συντήρησης. Αντίγραφό του ανωτέρω εγγράφου και των σχετικών χαρτών έχει
αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr, και ειδικότερα στην ενότητα
«ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Κατανομή Αρμοδιοτήτων
Συντήρησης Οδικού Δικτύου».
Διευκρινίζεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση αφορά αποκλειστικά την κατανομή των
αρμοδιοτήτων συντήρησης και όχι την αποτύπωση του χαρακτηρισμού των τμημάτων του οδικού
δικτύου (Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό) η οποία μπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωση και η οποία
έχει πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, η χαρτογραφική απεικόνιση της κατανομής των αρμοδιοτήτων
συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, δεν είναι δεσμευτική για τους φορείς συντήρησης και δεν
υποκαθιστά, τις σχετικές αποφάσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
1.6 Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3, 4 και 5 της υπ. αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, το Α'
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από
σχετικό έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, κατάσταση με τους χώρους
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της παρ. 2 του άρθρο 8 της ανωτέρω Πυροσβεστικής
Διάταξης, που υφίστανται κατά τη δημοσίευσή της.
Στους ανωτέρω χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, ενεργείται το Α' δεκαπενθήμερο
του Απριλίου εκάστου έτους, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από Αξιωματικούς των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π. Υ.Ν. ή ΔΙ.Π. Υ.), για
τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
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Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλεται μέσω της οικείας ΔΙ.Π. Υ.Ν ή ΔΙ.Π. Υ. στην
αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στον Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
στο Δασαρχείο, και κοινοποιείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και στην αρμόδια Εισαγγελία».
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που, κατά τη δημοσίευση της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης,
υφίστανται από τους Δήμους χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών
υλικών, ευρισκόμενοι σε δασικές εκτάσεις ή χώρους του άρθρου 1 της ανωτέρω Πυροσβεστικής
Διάταξης, και τεκμηριωμένα αποτελούν χώρους συστηματικής, ανεξέλεγκτης εναπόθεσης
απορριμμάτων κ.λπ. υλικών, πόλεων, χωριών ή οικισμών και όχι σε τυχόν μεμονωμένες θέσεις μικρής
έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια
εναπόθεση απορριμμάτων από πολίτη ή πολίτες, θα πρέπει με ευθύνη τους να λαμβάνονται
απαραιτήτως τα κάτωθι μέτρα πυροπροστασίας:
• Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.
• Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους δυόμισι (2,5) μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του
χώρου απόρριψης.
• Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
περιμετρικά της περίφραξης.
• Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων ή μηχανημάτων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού για
επέμβαση σε τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς.
• Από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, να λαμβάνονται επιπρόσθετα αναγκαία
μέτρα ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 30 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), όπως η
παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του Δήμου σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο
Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση
συναγερμού).
1.7 Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών
περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο
Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση
υπολειμμάτων καλλιεργειών, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021 και από τους Κώδικες
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ 142/ Β΄/29-1-2004 όπως έχει
τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, ΦΕΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Ο έλεγχος τήρησης των
προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, στα οποία οι ιδιοκτήτες ή οι
καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι ή κατά νόμο εκπρόσωποι για τη διαχείριση των
εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση
για τη διενέργεια των ελέγχων.
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας
επιτρέπεται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, είναι 1
(χαμηλή) ή 2 (μέση) και μόνο μετά από άδεια που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε δικαιούχους κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της ΚΥΑ 125347/568/2004 (Β’ 142), της ΚΥΑ υπ’ αρ. 1791/74062/2015 (Β’ 1468),
κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες
πριν από την τέλεση της καύσης και γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου. Ο ενδιαφερόμενος
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υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης
(μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης
επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της
καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και για πυρκαγιές
οφειλόμενες στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια (Πυροσβεστική
Διάταξη 9/2021), ενημερώνουν εγγράφως τις περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με
υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των αγροτεμαχίων στα οποία σημειώθηκε, σύμφωνα με τα
223Φ.109.1/25-2-2016 και 1049Φ.109.1/18-10-2017 έγγραφα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
που αφορούν την διαδικασία ενημέρωσης και συνεργασίας του Π.Σ. με τον Οργανισμό Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), σχετικά με την καύση
υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή
των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών» σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε έτος εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1.8 Λήψη μέτρων προστασίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων
Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, σύμφωνα με το
παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, προβλέπεται ότι το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης4 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. 5
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 οικοπέδου6, δ) ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης και

4

στο οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ.134/2017 – ΦΕΚ 168/Α΄/2017)
Σημειώνουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, τον Μάιο του 2015, σε
εγκύκλιό της για την «Οργανωμένη Απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» (2934/06-05-2015 έγγραφό μας – ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) προβλέπει
παράγραφο η οποία αφορά τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις και η οποία αναφέρει:
«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)»
6
Νοείται ότι εργασίες αποψίλωσης χώρων και η διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών ασφαλείας στην περίμετρο του
οικοπέδου δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θα πρέπει, όπου αυτό
απαιτείται, να εκτελούνται καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
5
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ε) μεγαφωνικό σύστημα (Δ27/οικ.16278/675/24-5-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
Για τον έλεγχο των ανωτέρω (εποπτεία, έλεγχος οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών –
κατασκηνώσεων) ισχύουν τα ακόλουθα:
• για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας 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 και Θρησκευμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών
Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ άρθρ.1 του Α.Ν.1787/39, ΦΕΚ 231/Α΄/1939 – ΚΥΑ
ΣΤ5/5/82, ΦΕΚ 213/Β΄/1982, ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31/Α΄/2018) καθώς και από τις κατά τόπους Δ/νσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζονται με την ΥΑ ΙΒ/72437-71983, «Εσωτερικός Κανονισμός 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 και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και η οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται ετησίως στους οικείους Δήμους ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών – Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα (ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/13 - ΦΕΚ
814/ Β΄/2013, άρθ. 57 Ν.4520/2018 – ΦΕΚ 30/Α΄/2018) και τέλος
• για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, απαιτείται άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια (ΥΑ 1277/1989 ,ΦΕΚ199/ Β΄/1989, ΥΑ Δ22/οικ. 37641
/1450/22-08-2016 – ΦΕΚ 2712/Β΄/2016) 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 και Θρησκευμάτων
καθώς και του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
βρίσκονται σε ισχύ ειδικότερες ρυθμίσεις για την λήψη μέτρων μετακίνησης κατασκηνωτών σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα:
Για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάρχει η πρόβλεψη για την μετακίνηση
κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (άρθ. 16 της ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983 «Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» - ΦΕΚ 368/Β΄/1983). Η κατάρτιση μνημονίου
ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
και υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, είναι αρμοδιότητα του
Τμήματος Ε΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31/Α΄/2018). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΥΑ ΙΒ/724377-1983, προβλέπεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή της Μαθητικής Κατασκήνωσης καθορίζει τη
διαδικασία της άμεσης διακίνησης των Κατασκηνωτών και την μεταφορά τους στους ορισμένους
χώρους υποδοχής. Επικεφαλής της όλης επιχείρησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Κατασκήνωσης ο
οποίος φροντίζει για την άμεση επιβίβαση των κατασκηνωτών στα μεταφορικά μέσα, τα οποία πρέπει
να βρίσκονται έγκαιρα στη διάθεση της κατασκήνωσης. Οι χώροι υποδοχής και ο τρόπος εξεύρεσης και
άμεσης διάθεσης των αναγκαίων μεταφορικών μέσων καθορίζονται στην αρχή της κατασκηνωτικής
περιόδου από το Περιφερειάρχη (ως αρμόδιο όργανο προσδιορίζεται ο Περιφερειάρχης σύμφωνα με
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το άρθ. 282 του Ν.3852/2010, αντί του Νομάρχη που προέβλεπε άρθρο 16 της ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983), με
τον οποίο ο Προϊστάμενος της Κατασκήνωσης έρχεται σε σχετική συνεννόηση.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ε΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται να καθορίσει
πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, στην επικράτεια των
οποίων λειτουργούν μαθητικές κατασκηνώσεις, τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στο
άρθρο 16 της ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983 και να εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις Συντονιστικές Επιτροπές
των μαθητικών κατασκηνώσεων.
Ομοίως, για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος
(Δ27/οικ.20517/884/21-6-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
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. (Άρθρο 7 παρ. 6 της ΥΑ Δ22/οικ. 37641 /1450/22-08-2016 – ΦΕΚ 2712/Β΄/2016,
Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και
Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών
«Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» για την
σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων
(Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
Σχετικό με την πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών είναι και το 66418 Φ.701.2/2110-2019 (ΑΔΑ: 6Σ2Μ46ΜΚ6Π-ΒΞ8) έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
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.
1.9 Έκδοση χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών (Υ.Α.1299/7-4-2003, ΦΕΚ
423/Β΄/2003).
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Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών
πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την
ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.
Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς7 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.
Συντάσσεται και εκδίδεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας από 1ης Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην
προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς
και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.
Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το 2022 θα γίνεται από ομάδα
έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία θα απαρτίζεται από επιστήμονες με
ειδικές γνώσεις (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Η εκπόνηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ομάδα έκδοσης, θα ολοκληρώνεται
πριν την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει και θα
αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου θα μπορούν να ενημερώνονται
άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (www.civilprotection.gr).8
Η Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (ΜΕΦ/ΕΣΚΕΔΙΚ)9, μετά την παραλαβή του Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς σε έγχρωμη έκδοση (αρχείο pdf) από τον Πρόεδρο της ομάδας έκδοσης, θα είναι
υπεύθυνο για την περαιτέρω προώθησή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
Διευκρινίζεται ότι μετά την κατάργηση από 1-1-2021 της διακίνησης μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX)
εγγράφων, διοικητικών και μη, στο δημόσιο (άρθρο 99 του Ν. 4727/2020), δεν εκδίδεται πλέον η
κατάλληλη έντυπη μορφή του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αποστολή του μέσω Fax και
θα αποστέλλεται μόνο η έγχρωμη έκδοση (αρχείο pdf).
Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου,
χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η
κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με
κατάσταση Συναγερμού.
Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:

7

Τονίζεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η
οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979
(ΦΕΚ289 τευχ. Α).
8
Η έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), υποστηρίζει την υπηρεσία συνδρομής σε αρχείο ροής (RSS feed).
Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες του διαδικτύου που θα επιλέξουν την συνδρομή τους στο αρχείο ροής του χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (http://www.civilprotection.gr/el/map-rss) θα μπορούν να ενημερώνονται
αυτομάτως, αμέσως μόλις αυτός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ.
9
Με την Απόφαση 29190 οικ. Φ.109.1/7-7-2020 (ΦΕΚ 3005/Β΄/2020) εκδόθηκε ο Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ρύθμιση
θεμάτων διάρθρωσης, στελέχωσης.
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Κατηγορία Κινδύνου 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.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση) Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που
ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Κινδύνου 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, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 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.
Κατηγορία Κινδύνου 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.
Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση
συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή
αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να
αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν
από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού
κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Για τις περιοχές, που βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο κίνδυνος για το επόμενο
24-ωρο εκτιμάται από πολύ υψηλός (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), εκδίδεται
επιπλέον από τη Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (ΜΕΦ/ΕΣΚΕΔΙΚ), ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα
προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό του έργου πολιτικής
προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών και απειλών (άρθρο 30, παρ. 2 α του Ν.
4662/2020). Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει και
προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε
αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από
αμέλεια.
Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου
προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη
των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον
Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.
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 θέματα σχετικά με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών θα
ρυθμισθούν με νεότερο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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1.10 Θεματικοί χάρτες διοικητικών ορίων ΟΤΑ, πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στα πλαίσια εφαρμογής
του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και λαμβάνοντας
υπόψη ότι:
• τα διοικητικά όρια των δασικών υπηρεσιών συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της χώρας,
• τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών συνδέονται με τις επιχειρησιακές
ανάγκες του ΠΣ.
• τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ έχουν τροποποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης
εξέδωσε τα έτη 2013 και 2014 σειρά χαρτών στους οποίους αποτυπώνονται τα όρια των Δασικών
Υπηρεσιών, σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειακών
Ενοτήτων, καθώς και τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε σχέση με τα
διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών και τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ειδικότερα, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με
το Αρχηγείο του ΠΣ, συνέταξε την ανωτέρω σειρά χαρτών με τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε σχέση με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών και τα διοικητικά
όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία επικυρώθηκε μέσω του
Αρχηγείου από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Η έκδοση των ανωτέρω θεματικών χαρτών από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, κρίθηκε αναγκαία και για την αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό των
ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων στα οποία εκτιμάται η ημερήσια επικινδυνότητα στο Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ, σε σχέση με τα διοικητικά όρια των φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης και των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,
Οι ανωτέρω χάρτες έχουν αποσταλεί στο Αρχηγείο του ΠΣ, καθώς και στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμους με τα 3389/20-6-2013, 4814/29-7-2014 και 2332/1-6-2016
έγγραφα της ΓΓΠΠ και έχουν αναρτηθεί, τόσο στο δικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr), όσο και στο δικτυακό χώρο Δημοσίων Ανοιχτών Γεωχωρικών
Δεδομένων (www.geodata.gov.gr), για χρήση από όλους τους φορείς Πολιτικής Προστασίας.
1.11 Ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
δασικές πυρκαγιές, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η
ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, γίνεται με ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.3013/2002, Ν. 4249/2014, Ν.4662/2020)
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω,
πραγματοποιείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και τις αρμόδιες
κατά τόπους οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών
και Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές
οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της
ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να
αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του.
Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού
κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα για τις περιοχές
που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού
(κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της,
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προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε
αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από
αμέλεια.
1.12 Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά
οικοσυστήματα, πάρκα και άλση
Θέματα που αφορούν την εφαρμογή μέτρων αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε
περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση ρυθμίζονται με τα άρθρα 129-131 του Ν.
4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης
δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον
Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι
κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται
να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και
οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται
στις διατάξεις του Ν. 998/1979 (289/Α/1979).
Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει
την αρμοδιότητα στον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης
συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (Περιφερειακής
Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, εισηγείται περί της
αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε για το σύνολο των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου
είτε για ορισμένες εξ αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του
εδάφους, το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.
Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου και
προσδιορίζονται μέσω επισυναπτόμενης, ως Παράρτημα, ορθοφωτογραφίας τα όρια της περιοχής στην
οποία επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης.
Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300)
ευρώ.
Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές
NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που
κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης,
αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και
πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής
του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του
προστίμου του πρώτου εδαφίου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.
1.13 Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4662/2020, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για
εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να κηρύσσει τις επαπειλούμενες περιοχές σε Κατάσταση
Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
Στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα ορισμένης
χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας.
24

ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν4915/2022 σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε
κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4662/2020, οι
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές:
α) Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με απόφαση του οικείου
Δημάρχου ή Περιφερειάρχη μπορούν να αναθέτουν κάθε αναγκαία δημόσια σύμβαση προμήθειας,
έργου ή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του
προϋπολογισμού τους, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά
την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση
συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.
β) Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη μπορούν να
συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής
απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από
υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός
των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,
χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο
εδάφιο της περ. α’ εφαρμόζεται αναλόγως.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.1 Έργα και μέτρα πρόληψης και προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων για την αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών
2.1.1 Προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
Τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης των
δασικών πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένων και έργων που
εξυπηρετούν στοχευόμενα τις ανάγκες καταστολής (προκατασταλτικά έργα) όπως συμβολή στη
βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου κλπ, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•
Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου,
σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους
•
Αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή
του οδικού δικτύου ευθύνης τους
•
Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες,
νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. (Πυρ. Διάταξη 20/2022, Ν. 4915/2022 αρθ.41 με το οποίο
αντικαταστάθηκε περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων Ν.3463/2006), εντός των διοικητικών τους ορίων
•
Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ'
υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους
συγκροτημάτων
•
Συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου,
με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Νοείται ότι τα έργα συντήρησης του
δασικού οδικού δικτύου εκτελούνται κατά κανόνα μετά το πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων
•
Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή
πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ (παρ. 1.3 του παρόντος)
•
Λήψη μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη
λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων (παρ. 1.6 του παρόντος)
2.1.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα
του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
τους, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•
Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
•
Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 της «4ης Έκδοσης
του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την
κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” (8 σχετικό), και του «Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Δήμων» (10 σχετικό)
•
Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, βάσει των
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δράσεων που προβλέπονται Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών του Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του (παράγραφος 15.2 του 8 σχετικού)
•
Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για
λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Δήμου.
•
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, σε συνεργασία με τους Προέδρους Τοπικών
Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει
στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
•
Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
•
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα,
εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος, 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 τους, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του
παρόντος
•
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
•
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών
(προνοιακό επίδομα)
•
Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των
Δημάρχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 του παρόντος.
•
Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών
•
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών
πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 2.1.4 του
παρόντος).
Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Τέλος, οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του
Ν.4029/2011 εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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2.1.3 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για την
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων
που συνδέονται με τη πρόληψη, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με ευθύνη των
Δημάρχων συγκαλούνται ετησίως, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, τα Συντονιστικά Τοπικά
Όργανα (ΣΤΟ)10.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:
• την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς
τους,
• την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες,
νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της. (Πυρ. Διάταξη 20/2022, Ν. 4915/2022 αρθ.41 με το οποίο αντικαταστάθηκε περ. 26
της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006), εντός
των διοικητικών τους ορίων
• την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ'
υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους
συγκροτημάτων,
• 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
• τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
• το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των
συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ
• την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
• Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε
επίπεδο Δήμου 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.
Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται
με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως
10

Ειδικότερα, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το
2093/23-03-2022 έγγραφο «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής
προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022» στο οποίο προβλέπεται η διενέργεια
τριών συνεδριάσεων των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) των Δήμων θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης
και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022.
28

ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57

•

•

την υλοποίηση έργων και 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
τη συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου,
με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Στα Σ.Τ.Ο. να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση
πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Γραφείων
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του
Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας
συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι Δήμαρχοι, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που
τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.
Τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που
προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση του τελικού
σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οικείων Δημάρχων.
Οι εκπροσωπούμενοι στα ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των
μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά
Όργανα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι με βάση:
• την Απόφαση 8778/14-03-2020 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αναβίωση ή εξακολούθηση
λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του Ν.4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών
πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμου, και
• ότι δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις για τα οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά
θέματα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) των άρθρων 13 και 15 του Ν.4662/2020
δεν είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ)
των Δήμων (του άρθ 13 παρ.3 Ν.3013/2002), εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το 9032/1412-2016 έγγραφό μας «Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων της Χώρας».
2.1.4 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων της χώρας
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,
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επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης προληπτικής
απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον
έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου11.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και
συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους
ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση
των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Δήμων, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον
έλεγχο και την καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ,
κλπ).
Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
φορείς σε επίπεδο Δήμου (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, καθώς και για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους
Η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον
σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο
Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

11

Ειδικότερα, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το
2093/23-03-2022 έγγραφο «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής
προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022» στο οποίο Δήμοι της χώρας καλούνται
να προγραμματίσουν εντός του μηνός Μαΐου τρέχοντος έτους τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή άσκησης Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Κατευθυντήριες Οδηγίες για
τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας έχουν εκδοθεί με το 11 σχετικό έγγραφό μας.
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2.2 Έργα και μέτρα πρόληψης και προπαρασκευαστικές δράσεις των Περιφερειών για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
2.2.1 Προληπτικά έργα των Περιφερειών για την μείωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης των
δασικών πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένων και έργων που
εξυπηρετούν στοχευόμενα τις ανάγκες καταστολής (προκατασταλτικά έργα) όπως συμβολή στη
βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, δρομολογούνται με εντολή Περιφερειαρχών ή
των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που
τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•
Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου,
σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ) αρμοδιότητάς τους
•
Αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή
του οδικού δικτύου ευθύνης τους
2.2.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Περιφερειών
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, δρομολογούνται με εντολή Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες,
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•

•

•

•

Σύνταξη/επικαιροποίηση/αναθεώρηση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας
Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.1 του 8
σχετικού
Σύνταξη ή 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, από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (παράγραφος 15.1 του 8 σχετικού)
Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω μνημονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιμο για
λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Περιφέρειας
Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων 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., καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών.
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα,
εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Περιφέρεια 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
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•
•

•

•

Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.3 του παρόντος.
Έκδοση απόφασης απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και
οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως
ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 998/1979 (289/Α/1979), στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων
αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τα άρθρα 129-131 του Ν. 4926/2022
(ΦΕΚ 82/Α΄/2022).
Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας 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 (παράγραφος 2.2.4 του παρόντος).

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την
καταστολή των δασικών πυρκαγιών
Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες με απόφασή
τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη
λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση
της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ
107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή
τεχνολογικά συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017). Σε περιπτώσεις
κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4662/2020, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.13 του παρόντος.
2.2.3 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών
Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που
συμβάλλουν στην προετοιμασία των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με εντολή των Περιφερειαρχών και
ευθύνη των κατά τόπους αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών, συγκαλούνται ετησίως και πριν την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων12.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:

12

Ειδικότερα, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το
2093/23-03-2022 έγγραφο «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής
προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022» στο οποίο προβλέπεται η διενέργεια
τριών συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών Ενοτήτων
θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022.
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•

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
• τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε
επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
• το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης
των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στo πλαίσιo εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
• την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
• 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.
Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται
με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως
• την υλοποίηση έργων και 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
• τη συμβολή και συνεργασία των Ο.Τ.Α. στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου,
με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν τυχόν συνέργειες μεταξύ τους
καθώς και ο χρόνος υλοποίησης έργων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Βασικός στόχος των συνεδριάσεων θα είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση
των έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα
στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.
Μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων, οι γραμματείς των ΣΟΠΠ θα κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, στις οικείες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς
και στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.
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 παρέχουν οι
Περιφερειάρχες.
Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, 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, θα προχωρήσουν στη
διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των οικείων Περιφερειαρχών.
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Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, στην Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και
στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.
Οι εκπροσωπούμενοι στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά
το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν
στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι με βάση:
• την Απόφαση 8778/14-03-2020 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αναβίωση ή εξακολούθηση
λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του Ν.4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών
πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμου, και
• ότι δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις για τα οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά
θέματα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) των άρθρων 13 και 15 του Ν.4662/2020
δεν είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Σ.Ο.Π.Π.) (του άρθ. 160 παρ. στ. Ν.3852/2010)
εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 7575/16-10-2016 (ΦΕΚ
3591/Β΄/2016) «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των
περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και
το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».
2.2.4 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφερειών της χώρας
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 λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με εντολή των Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης προληπτικής
απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον
έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου13.

13

Ειδικότερα, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το
2093/23-03-2022 έγγραφο «Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής
προστασίας, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022» στο οποίο οι Περιφέρειες της χώρας
καλούνται να προγραμματίσουν εντός του μηνός Μαΐου τρέχοντος έτους τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή
άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
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Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και
συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου
στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση
των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον
έλεγχο και την καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ,
κλπ).
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, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και
την καταστολή τους
Η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον
σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο
Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας έχουν εκδοθεί με
το 11 σχετικό έγγραφό μας.
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2.3 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 11 του
Ν.3013/2002, άρθ. 283 του Ν.3852/2010), καθώς και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 280 του Ν.3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο
προετοιμασίας / ετοιμότητας για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών:
• προχωρούν στη σύνταξη ή επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την παρ. 7.3 του 8 σχετικού.
• συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των
οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας,
• συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην ενημέρωση των Δήμων για
ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Π.Π.,
• συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
• καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και των μέσων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, εφόσον συντρέχουν λόγοι για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Τονίζεται ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρ. 1.2.2 του παρόντος, οι Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και
λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4915/2022
(ΦΕΚ 63/Α΄/2022), όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα δασών ο
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δασών.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μνημόνια ενεργειών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να
επικαιροποιηθούν ως την 31-05-2022, δεδομένου ότι οι Δασικές Υπηρεσίες δεν υπάγονται πλέον
οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
παρακαλούνται να συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά
περίπτωση έκδοση σχετικών αποφάσεων και την δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται στο
παρόν δια των αρμόδιων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας14.
Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας παρακαλείται να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος στις κατά τόπους αρμόδιες
περιφερειακές δασικές υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε
δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν και για την συμμετοχή εκπροσώπων τους
στις ανωτέρω ειδικές συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ και ΣΤΟ και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που θα
διοργανωθούν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και για κατά την κρίση της
έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που την αφορά και
εμπλέκεται.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής
Ακτοφυλακής παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις αρμόδιες οργανικές
του μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε δράσεις πολιτικής
προστασίας που αναφέρονται στο παρόν και για την συμμετοχή στελεχών των κατά τόπους Υπηρεσιών
τους στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ και ΣΤΟ και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που θα
διοργανωθούν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τα αφορά και
εμπλέκονται.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος παρακαλείται να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε
όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν
σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν και για την συμμετοχή στελεχών των
κατά τόπους Υπηρεσιών τους στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ και ΣΤΟ και στις ασκήσεις πολιτικής
προστασίας που θα διοργανωθούν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και κατά την
κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που το
αφορά και εμπλέκεται.
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείο Υγείας παρακαλείται να διαβιβάσει
αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις διοικήσεις των υγειονομικών μονάδων της χώρας, προκειμένου να
ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο
παρόν και για τη συμμετοχή για την συμμετοχή στελεχών των κατά τόπους Υπηρεσιών τους στις
συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ και ΣΤΟ και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που θα διοργανωθούν από τις
Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων
οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται.
Οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στις οποίες αποστέλλεται το
παρόν παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφο του παρόντος στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο
παρόν, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε δράσεις πολιτικής προστασίας
που αναφέρονται στο παρόν καθώς και κατά την κρίση τους έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την
εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται
14

Για τη αντιπυρική περίοδο έτους 2022, οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες καλούνται επιπλέον να προγραμματίσουν
και να δρομολογήσουν τις ειδικότερες δράσεις που προβλέπονται στο 2093/23-03-2022 έγγραφο ΓΓΠΠ
«Προγραμματισμός Ειδικών Συνεδριάσεων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) και διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο
προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022»
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος
σε όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που
αφορούν σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και κατά την κρίση του
έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και
εμπλέκεται.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος σε όλες τις
αρμόδιες οργανικές του μονάδες και υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων, κλπ) που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο
παρόν, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε δράσεις πολιτικής προστασίας
που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και κατά την κρίση του έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την
εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται.
Οι διοικήσεις των εταιριών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ. Α.Ε., Ο.Σ.Ε., κ.τ.λ. στις
οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να διαβιβάσουν αντίγραφό του σε όλες τις αρμόδιες
οργανικές τους μονάδες που δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στο παρόν και
την έκδοση κατά την κρίση τους, σχετικών οδηγιών, κατά το μέρος που τις αφορά και εμπλέκονται.
Το ΓΕΕΘΑ/Α6 παρακαλείται να διαβιβάσει αντίγραφο του παρόντος στις κατά τόπους στρατιωτικές
μονάδες και σχηματισμούς, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν σε δράσεις
πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν, για την συμμετοχή στελεχών των κατά τόπους
Υπηρεσιών τους στις συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ και ΣΤΟ και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που θα
διοργανωθούν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας , καθώς και κατά την κρίση του έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που το αφορά και εμπλέκεται.
Το 3752/25-05-2018 έγγραφό μας «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) αντικαθίσταται ως εξής α) ως προς το
Μέρος Πρώτο «Έργα, Δράσεις και Μέτρα Πρόληψης» και τα έργα και μέτρα πρόληψης και
προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για
την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών από το παρόν και β) ως προς τα λοιπά περιεχόμενα από το
8797/6-12-2019 έγγραφό μας «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"» (ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ).
Το παρόν ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου σχετικού.
Η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ βρίσκεται στη διάθεση των
αποδεκτών του παρόντος για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.
Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων του παρόντος, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις
περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας.
Αντίγραφο του παρόντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
α. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
β. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή του παρόντος
και την αποστολή του σε όλους τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα
α) στα γραφεία κκ Δημάρχων, β) στους υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας,
2. Περιφέρειες του Κράτους
α. Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
β. Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων
γ. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Email: v.goudoufas@prv.ypeka.gr)
β. Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών (Email: s.tsilikounas@prv.ypeka.gr)
γ. Διεύθυνση Προστασίας Δασών (Email: v.goudoufas@prv.ypeka.gr, s.kollarou@prv.ypeka.gr)
4. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Δ/νση Δασοπυρόσβεσης (Email: aps.didasop@psnet.gr )
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης (Email: generalpolicing.div@hellenicpolice.gr )
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
α. Διεύθυνση Επιχειρήσεων (Email: depix@hcg.gr )
β. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (Email: dem@hcg.gr )
γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (Email: dla@hcg.gr )
7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΓΕΕΘΑ/Α6 (Email: a6.disres-humaid@hndgs.mil.gr )
8. Υπουργείο Υγείας
Κ.ΕΠ.Υ (ΕΚΑΒ) (Email: eske.kepy@ekab.gr )
9. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Email:
10. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
α. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών (Email: y.karnesis@yme.gov.gr)
β. Δ/νση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) (Email:
daoy@ggde.gr, o.karastergiou@ggde.gr)
γ. Δ/νση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση
Παραχώρησης (Δ17). (Email: eyde.lsep@ggde.gr, s.chouliara@ggde.gr)
δ. ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Email: danagnop@kssy.gr,
eyde.kssy.dir@ggde.gr)
11. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Email: gdp@yeka.gr)
β. Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογενείας
(Email: family@yeka.gr, dnikou@ypakp.gr)
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
α. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Email: grplk@culture.gr,
pveleni@culture.gr)
β. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (Email: grplk@culture.gr,
aandroulidaki@culture.gr)
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ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Email: chief@astynomia.gr )
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Email: arxhgos.ps@psnet.gr / ypasparx@psnet.gr
)
3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής (Email: als@hcg.gr )
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γραφείο κ. Υπουργού (Email: secmin@ypen.gr )
Γραφείο κ. Υφυπουργού (Email: secdepmin.envr@ypen.gr)
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δασών (Email: grggper@ypen.gr )
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
α. Γραφείο κ. Υπουργού (Email: minister.secretary@mod.mil.gr )
β. Γραφείο κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ (Email: a.geetha@hndgs.mil.gr )
6. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού (Email: minister@moh.gov.gr)
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (Email:
γ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)/Γραφείο κ. Προέδρου (Email:
gr.proedrou@ekab.gr )
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Email:
ekepy@moh.gov.gr )
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
α. Γραφείο κας Υπουργού (Email: minister@minedu.gov.gr)
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (Email: gengram.abe@minedu.gov.gr)
8. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
α. Γραφείο κ. Υπουργού (Email: gram-ypourgou@yme.gov.gr)
β. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Υποδομών (Email: ggy@yme.gov.gr)
9. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. Γραφείο κ. Υπουργού (Email: ypourgos_erg@yeka.gr)
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
(Email: ggp@yeka.gr)
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
α. Γραφείο κας Υπουργού (Email: minoff@culture.gr)
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ (Email: gsecoff@culture.gr)
11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α. Γραφείο κ. Υπουργού (Email: minister-mailbox@hq.minagric.gr)
β. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως (Email: gensecr@hq.minagric.gr)
12. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α Α.Ε.) (Email: administrator@depa.gr)
13. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) (Email: info@enpe.gr)
14. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Email: info@kede.gr)
15. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Email: gmanagement@elga.gr,
i.skoufi@elga.gr)
16. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
(Email: infodeddie@deddie.gr )
17. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.)
Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου (Email: info@admie.gr)
18. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου (Email: e.sigalas@dei.gr)
β. Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών/Διεύθυνση Ασφάλειας
Εγκαταστάσεων/ΠΣΕΑ (Email: a.tasios@dei.gr)
19. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) (Email:
desfa@desfa.gr)
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20. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) (Email: info@edeya.gr)
21. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου (Email: secofceo@trainose.gr)
22. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) (Email: info@eydap.gr)
23. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε) (Email: protokollo@eyath.gr)
24. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) (Email: ds@oasa.gr)
25. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Email: oasth@oasth.gr)
26. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Γραφείο κ. Διευθύνοντα Συμβούλου (Email: info@ametro.gr)
27. ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Email: kgram@stasy.gr)
28. Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Email: osy@osy.gr)
29. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
α. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη (Email: eoae@egnatia.gr)
β. Δ/νση Υποστήριξης Δικτύου/Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης (Email:
eoae@egnatia.gr)
30. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (Email: fpapadim@attikesdiadromes.gr)
31. Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε. (Email: dc@olympiaoperation.gr)
32. Μορέας Α.Ε. (Email: vvegiri@moreas.com.gr)
33. Νέα Οδός Α.Ε. (Email: info@neaodos.gr, nkatapodis@neaodos.gr)
34. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (Email: dmandalozis@aegeanmotorway.gr)
35. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. (Email: info@neaodos.gr, nkatapodis@neaodos.gr)
36. Ιονία Οδός Α.Ε. (Email: info@neaodos.gr, nkatapodis@neaodos.gr)
37. FRAPORT Greece (Email: info@fraport-greece.com)
38. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Email: airport_info@aia.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
4. ΕΣΚΕΔΙΚ
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