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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλεί τις δασικές εκτάσεις της χώρας μας και
καταστρέφει κάθε χρόνο τόσο σημαντικά οικοσυστήματα όσο και εκτάσεις με υψηλή κοινωνική
σημασία είναι οι δασικές πυρκαγιές. Η φωτιά είναι γενικά παράγοντας ραγδαίας υποβάθμισης των
δασών, αλλά η επιστημονική προσέγγιση και η διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης πυρκαγιών
τουλάχιστον για τα μεσογειακά δάση, έχει καταλήξει ότι αποτελούν μέρος της οικολογίας τους και
παράγοντα ανανέωσης τους, καθώς και ότι είναι αδύνατη η ολοκληρωτική εξάλειψή τους,
ανεξάρτητα από τον αντιπυρικό σχεδιασμό.
Καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη και την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, αλλά και για την
αποκατάσταση της βλάστησης στις καμένες εκτάσεις είναι οι κλιματικές συνθήκες. Στο Νότιο Αιγαίο
κατά τους θερινούς μήνες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ανομβρία και δυνατοί
άνεμοι και το κλίμα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από καλοκαιρινή ξηρασία, χειμωνιάτικες
κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο, ήπια μέχρι
θερμά ή και πολύ θερμά καλοκαίρια, ήπιους μέχρι ψυχρούς χειμώνες και εκτεταμένες περιόδους
ηλιοφάνειας κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι πολλά από τα φυτικά είδη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα καθιστούν ευνοϊκές τις συνθήκες για
την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Η μείωση της αγροτικής εκμετάλλευσης αλλά και η εγκατάλειψη της διαχείρισης των δασών που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει αύξηση της βιομάζας, η οποία σε συνδυασμό με την
αλλαγή του κλίματος, έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλων και
ανεξέλεγκτων καταστροφικών πυρκαγιών. Σε κάθε περίπτωση τις δασικές πυρκαγιές ακολουθούν οι
γνωστές αρνητικές επιπτώσεις: αλλαγή μικροκλίματος, διάβρωση εδάφους, έντονη απορροή με
επακόλουθα πλημμυρικά γεγονότα, υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και αλλαγή χρήσης της
γης. Επιπλέον οι σύγχρονες συνθήκες χρήσης της υπαίθρου, ανάπτυξης της παραθεριστικής
κατοικίας και επέκτασης των οδικών προσβάσεων αυξάνουν τη συχνότητα των πυρκαγιών σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να ξεπερνιέται κατά πολύ ο φυσικός τους ρόλος και να αποδεικνύονται καταστροφικές.
Η καταστροφικότητα των πυρκαγιών έγκειται αφενός στην αύξηση της συχνότητας και της έντασής
τους και αφετέρου στην ελλιπή περιφρούρηση των διαδικασιών φυσικής αναγέννησης και χρήσης
του χώρου.
Οι οργανισμοί (φυτικοί και ζωικοί) κάτω από αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνει το μεσογειακό
κλίμα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς απόκρισης στις περιβαλλοντικές πιέσεις ώστε να επιβιώνουν.
Οι προσαρμογές αυτές αφορούν κυρίως στην έλλειψη νερού, που συνδυάζεται με υψηλές
θερμοκρασίες, στην απαιτούμενη οικονομία στα θρεπτικά στοιχεία, στο χειμερινό ψύχος και τέλος
στην περιοδική δράση της φωτιάς. Σε όλα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η μακροχρόνια
επίδραση παρόμοιων κλιματικών παραγόντων πάνω στους φυτικούς οργανισμούς έχει διαμορφώσει
φυσιογνωμικά όμοιους τύπους βλάστησης, με μια διαδικασία που ονομάζεται συγκλίνουσα εξέλιξη.
Η συγκλίνουσα εξέλιξη επεκτείνεται όχι μόνο στη φυσιογνωμία της βλάστησης αλλά και στη
φυσιολογία των φυτών όπου διαφορετικά μεταξύ τους φυτά παρουσιάζουν ενιαία «οικολογική
συμπεριφορά», αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλιματικούς παράγοντες.
Με την παραδοχή ότι οι φυτοκοινωνίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς το συγκεκριμένο
κλιματεδαφικό περιβάλλον, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών, οι
οποίες ευνοούν ή όχι τις πυρκαγιές και από παρατηρήσεις και μελέτες βασιζόμενες στην
επεξεργασία στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που τηρούνται από την
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 9 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

Δασική Υπηρεσία των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών
εκδηλώνεται στη χώρα μας κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου
κυριαρχούν ενώσεις φρύγανων, θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και δάση θερμόφιλων
κωνοφόρων. Οι περιοχές αυτές με χαμηλό (μηδενικό) υψόμετρο μέχρι και των εξακόσιων περίπου
μέτρων (0-600μ.) θεωρούνται ζώνες των περισσότερων σημείων έναρξης δασικών πυρκαγιών.
Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος),
σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε
πτώσεις κεραυνών.
Στο Χάρτη 1 απεικονίζεται η κάλυψη σε ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων της
χώρας μας (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και
αποτύπωση από την Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες βλαστήσεως) ανά υψομετρική κλάση, από
0-600 μ. με κόκκινο χρωματισμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο
μεγαλύτερο των 900 μ. με πράσινο χρωματισμό. Με γκρι χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες
μορφές χρήσεων γης (γεωργικές εκτάσεις, δομημένο περιβάλλον κλπ).

Χάρτης 1. Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται η κάλυψη σε ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων
(δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από τη Δασική
Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες βλαστήσεως).

Από την μελέτη και ανάλυση στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που
εκδηλώνονται στη χώρα μας, προκύπτει ότι ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι σημαντικά υψηλότερος
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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στα δάση κωνοφόρων από ότι σε αυτά των πλατυφύλλων. Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει
επίσης ότι από τα δάση που ανήκουν στην κατηγορία των κωνοφόρων, τα δάση της Χαλεπίου
Πεύκης (Pinus halepensis) και της Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) που έχουν σημαντική εξάπλωση
σε όλη σχεδόν την Ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου και του Νότιου Αιγαίου, κατέχουν
την πρώτη θέση από πλευράς δυσκολίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών σε αυτά. Χαρακτηριστικό
αυτών των δασών είναι ότι συγκροτούν αραιές σχετικώς συστάδες με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται
η ανάπτυξη πλούσιας υποβλάστησης από θαμνώδη, ημιθαμνώδη και ποώδη φυτά. Η συσσώρευση
αυτή της βιομάζας στον υπόροφο, διευκολύνει την πυρκαγιά να περάσει από το έδαφος στη κόμη
των δένδρων και να ακολουθήσει επικόρυφη πορεία (πυρκαγιές κόμης), η οποία δύσκολα ελέγχεται.
Ωστόσο και τα δύο είδη είναι προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές γιατί έχουν μηχανισμούς
αναγέννησής τους ύστερα από μια πυρκαγιά και μάλιστα επωφελούμενα από τις ευνοϊκές συνθήκες
που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά επεκτείνουν την επικράτεια τους. Ο ρυθμός όμως
καταστροφής από πυρκαγιές αυτών των δασών στη χώρα μας σε πολλές περιοχές έφθασε σε
ποσοστά που ξεπερνούν τις δυνατότητες της φύσης για φυσική αναγέννηση γιατί σε πολλές
περιπτώσεις καίγονται για δεύτερη φορά πριν τα δένδρα φθάσουν σε ηλικία παραγωγής σπόρου
(δεκαπενταετία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες
απλούστερες μορφές (θαμνώνες ή φρυγανότοπους) όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε
μικρά σχετικά διαστήματα στον αυτό τόπο. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε ξηροθερμικές συνθήκες περιβάλλοντος όπως για
παράδειγμα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η ανακύκλωση της οργανικής φυτικής ύλης μέσω
της αποσύνθεσης συντελείται αργά και χρειάζεται τη δράση της φωτιάς.
Στα οικοσυστήματα αυτά η φωτιά επανέρχεται ως οικολογικός παράγοντας για να συμβάλει στη
διάσπαση της συσσωρευμένης οργανικής ύλης στα ανόργανα θρεπτικά συστατικά της, λόγω του ότι
η έλλειψη υγρασίας περιορίζει την αποσύνθεση (σήψη) και την ανακύκλωση των οργανικών υλικών
που συσσωρεύεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα κατακείμενα νεκρά
κλαδιά, κλπ. Η συχνή επανεμφάνιση της φωτιάς σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα έχει ως
αποτέλεσμα την μικρή συσσώρευση οργανικής ύλης και οι συστάδες των δένδρων που
αναπτύσσονται μετά την πυρκαγιά έχουν ομήλικες μορφές, δηλαδή έχουν την ίδια ηλικία και
διάπλαση κατά θέσεις.
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι οι πυρκαγιές ως οικολογικός παράγοντας των
χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας μας είναι μια φυσική δύναμη που επηρεάζει ανθρώπους,
βλάστηση και ζωικούς οργανισμούς. Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν τραυματισμούς
και απώλειες ανθρώπινων ζωών, απώλειες στις περιουσίες των πολιτών, άμεσες και έμμεσες
απώλειες στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), καταστροφές σε
υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή
και τον τουρισμό εν γένει.
Οι πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στην φυσική ανανέωση και αύξηση της
βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων μας και αρνητικά προκαλώντας την
αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες απλούστερες μορφές (θαμνώνες,
φρυγανότοπους, κ.λπ.), ή ακόμα και την πλήρη κατάρρευση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι
επαναλαμβανόμενες σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο. Είναι συνεπώς εύλογη η
ανησυχία που υπάρχει και η σημασία που δίνεται στη διαχείριση του προβλήματος των δασικών
πυρκαγιών, με δεδομένο ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες και
συμβάλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών
εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη ζώνη μίξεως δασών –πόλεων εκεί δηλαδή που ο οικιστικός ιστός έχει
μεγάλη εγγύτητα ή επεκτείνεται εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, όπως επίσης και σε
μεμονωμένα κτίρια πλησίον ή εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, η προστασία των κτιρίων
καθώς και των πάσης φύσεως υποδομών από επερχόμενη πυρκαγιά προσδιορίζεται κατά κύριο
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 11 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

λόγο από την εγγύτητα τους στην πυρκαγιά. Δηλαδή ποσό κοντά δύνανται να έρθουν οι φλόγες και
τα παραγόμενα θερμικά φορτία μιας δασικής πυρκαγιάς (η διάδοση της θερμότητας γίνεται με
αγωγή, με μεταφορά και με ακτινοβολία) με επιμέρους δομικά υλικά ενός κτιρίου ή μιας υποδομής
προκαλώντας την ανάφλεξη τους. Η διάδοση μιας πυρκαγιάς αποτελεί μια διαδικασία που
εξελίσσεται και εξαπλώνεται στο χώρο, μόνον όταν οι απαιτήσεις για καύση ικανοποιούνται, δηλαδή
όταν συνυπάρχουν οι τρεις παράγοντες: καύσιμα, οξυγόνο και θερμότητα. Εάν ένας από τους τρεις
παράγοντες παύει να υπάρχει, η πυρκαγιά σταμάτα και διακόπτεται η εξέλιξη της.
Είναι συνεπώς προφανές ότι μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε κτίρια, όταν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις σε δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα και θερμικά φορτία τα οποία, παρουσία οξυγόνου,
πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάφλεξη και συνέχιση της καύσης. Στα δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα
που θα επιτρέψουν σε μια δασική πυρκαγιά να εξελιχθεί και σε δομημένο περιβάλλον,
περιλαμβάνονται εκτός από τα καύσιμα φυτικής προέλευσης και τα επιμέρους δομικά υλικά ενός
κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων και γειτονικών υλικών προς το κτίριο, μη φυτικής προέλευσης, η
αναφλεξιμότητα των οποίων σε συνδυασμό με την έκθεσή τους σε θερμότητα προκαλούμενη από
επερχόμενη πυρκαγιά, θα εξασφαλίσει ή θα διακόψει την συνέχειά της. Συνεπώς οι ενδεχόμενες
απώλειες σε κτίρια και υποδομές που οφείλονται σε δασικές πυρκαγιές συνδέονται κατά κύριο λόγο
με την απόσταση τους από το φλεγόμενο μέτωπο της πυρκαγιάς που παράγει μια ροή θερμότητας η
οποία επαρκεί ή δεν επαρκεί για να προκαλέσει ανάφλεξη σε δομικά υλικά ενός κτιρίου ή μιας
υποδομής.
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ΜΕΡΟΣ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ 1ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορικό σύνταξης.
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των
σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και
περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/74-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
Το έτος 2010 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003
έγκρισης Υπουργού ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ.
Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004), εξέδωσε το Γενικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με το 4044/7-6-2010 έγγραφό της ΓΓΠΠ, για την εφαρμογή του κατά το
μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Το έτος 2011, μετά τις επελθούσες διοικητικές αλλαγές από την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
προχώρησε στην αναθεώρησή του και εξέδωσε τη 2η έκδοσή του, η οποία στάλθηκε σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό της ΓΓΠΠ για την εφαρμογή του, κατά το
μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Το 2013 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και
οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν φορείς της κεντρική διοίκησης (μετονομασία
υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, αλλαγές στις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ), προχώρησε στην επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η έκδοση), η οποία ενσωματώνει τις ανωτέρω
διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές. Με την 3η αυτή έκδοση του Γενικού Σχεδίου δεν επήλθαν
αλλαγές όσον αφορά τα σχέδια των Δήμων και των Περιφερειών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην
2η Έκδοση. Η εγκεκριμένη 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (2013), στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 3515/286-2013 έγγραφό της ΓΓΠΠ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 109320/364/26-10-2019 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 6ΓΜΛ7ΛΞ-612), το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου».
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Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας
υπόψη ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι
οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων,
αλλαγές υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την
επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω Υ.Α. 1299/7-4-2003
έγκρισης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και αποτελεί το Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βασίζεται στο
Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. με την
κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συμμετείχαν οι εξής:
 Θανάσης Δρόσος, Γεωλόγος MSc, Προϊστάμενος Δνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
 Νίκος Χατζηγεωργίου, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου.

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

1.3 Πίνακας Διανομής.
Παρατίθεται στο Παράρτημα Δ.

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (1η έκδοση) ορίζεται η 30/4/2020
(Ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου).
Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού
ΕΣΔΔΑ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), αποτελεί το
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον
έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών.

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου.
Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των
πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που
απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014). Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής
νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων
πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός
της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και
επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και
των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών (έλεγχος και καταστολή δασικής πυρκαγιάς) πραγματοποιούνται καταρχήν σε
τοπικό επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και
σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, μεταξύ
των οποίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η
συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται
μετά από σχετικό αίτημα του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής. Τα μέσα των
φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ,
εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος
έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη του
έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των
Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και
Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3013/2002 όπως ισχύει, της Υ.Α.
1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) για την λήψη μέτρων
και την υλοποίηση δράσεων:
 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
Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την
αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι η
συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας α) για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος
διενεργείται με βάση τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό και β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος
σχεδίου.
Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ
των διαφόρων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μεταξύ φορέων ή
υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση
ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.
Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται αναλυτικά στο
3ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου. Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται
από την οργανωτική δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι
οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του
καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά
το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών
πυρκαγιών, που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
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ΜΕΡΟΣ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ /
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/
ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2ο.
ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Σκοπός.
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η
άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό
επίπεδο.
 για την υλοποίηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών
πυρκαγιών
 για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την
άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της
υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι.
 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις
κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του
έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του
μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
 Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών τους.
 Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου με το παρόν σχέδιο.
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2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι
Σχεδιασμού.
2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου.
Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές
εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του
αρθ. 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον ακόλουθο Χάρτης 2.

Χάρτης 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και
δασικές εκτάσεις.
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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).
Τα νησιά του Νότιου Αιγαίου ανήκουν στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis ή
ζώνη αείφυλλων σκληρόφυλλων) η οποία είναι η θερμότερη και ξηρότερη ζώνη της Ελλάδας. Πιο
συγκεκριμένα ανήκουν στην υποζώνη της αγριελιάς και της χαρουπιάς (Oleo-ceratonion) και την
υποζώνη της αριάς (Quercion ilicis). Στη ζώνη αυτή στις περισσότερες περιοχές κυριαρχούν οι
ακανθώδεις ημίθαμνοι, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της υποβάθμισης λόγω της ανθρώπινης
παρουσίας (υπερβόσκηση, συχνές πυρκαγιές), σε συνδυασμό με το ξηρό κλίμα της περιοχής. Στο
Νότιο Αιγαίο παρατηρούμε επίσης, μεικτούς θαμνώνες αείφυλλων ειδών, οι οποίοι ονομάζονται μακί
(maquis). Χαρακτηριστικά είδη της σκληρόφυλλης βλάστησης των μακί αποτελούν η χαρουπιά
(Ceratonia siliqua) και η αγριελιά (Olea europaea var. sylvestris). Συχνά, τα υψηλά μακί, λόγω
μακρόχρονης υποβάθμισης που οφείλεται κυρίως σε βόσκηση, υποκαθίστανται από θαμνώνες
χαμηλού ύψους (0,5-1,5 μ.).
Τα αυτοφυή είδη των δασικών εκτάσεων αλλά και τα πεύκα, χαρακτηρίζονται ως ενεργητικά
πυρόφυτα, είναι εύφλεκτα είδη και εμφανίζουν χαμηλή αντοχή στις φλόγες και τις ακραίες
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Όμως ο μηχανισμός
αναπαραγωγής τους ενεργοποιείται αμέσως μετά την φωτιά και έχει σαν αποτέλεσμα την φυσική
αναγέννηση της βλάστησης. Εκτός από το αυτό το γεγονός (κυριαρχία πυρόφυτων ειδών), η ίδια η
φυσιολογία των φυτών αυτών ευνοεί την εκδήλωση και τη διάδοση της πυρκαγιάς. Οι αείφυλλοι
θάμνοι ανανεώνουν ένα μέρος των φύλλων τους ακόμη και το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να
διατηρείται συνεχώς ένα παχύ στρώμα καύσιμης ύλης στο έδαφος. Στον φυλλόταπητα αυτό πρέπει
να συνυπολογιστεί και η νεκρή βιομάζα των ετήσιων ποωδών φυτών και των φρύγανων. Επιπλέον
οι θάμνοι περιέχουν αιθέρια έλαια και αρωματικές ουσίες κατά κανόνα εύφλεκτες. Η συγκέντρωση
καύσιμης ύλης και οι ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ανέμων, αποτελούν τις
γενεσιουργές αιτίες για την εκδήλωση και μετάδοση της πυρκαγιάς και ταξινομούν τις δασικές
εκτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε αυτές της υψηλής ευφλεκτικότητας.
Στις δασικές εκτάσεις των Κυκλάδων συναντάμε αείφυλλα σκληρόφυλλα πλατύφυλλα πρίνος
(Quercus coccifera), σχίνος (Pistacia lentiscus), χαρουπιά (Ceratonia siliqua), καθώς επίσης
ακανθώδεις ημίθαμνους (φρύγανα) όπως η αστοιβίδα (Poterium spinosum), ο φλόμος (Phlomis
fruticosa), το θυμάρι (Corydothymus capitatus) κ.α. Επίσης συναντάμε διάσπαρτα, ιδιαίτερα σε
θέσεις κοντά σε οικισμούς, τεχνητά περιαστικά αλσύλλια με κυρίαρχα είδη τα πεύκα (Pinus
halepensis), τα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), τους ευκαλύπτους και άλλα. Τα είδη αυτά
δεν ανήκουν στον αυξητικό χώρο που ανήκουν οι Κυκλάδες αλλά προσαρμόζονται σε ικανοποιητικό
βαθμό. Από τα νησιά των Κυκλάδων, η Νάξος, η Πάρος, η Άνδρος, η Μήλος, η Σίφνος, η Αμοργός,
η Ίος, η Κέα, η Σύρος και οι Μικρές Κυκλάδες έχουν μεγάλης έκτασης δασικές εκτάσεις ενώ στη
Μύκονο, τη Σαντορίνη, απουσιάζουν εντελώς δασοσκεπείς εκτάσεις.
Στα Δωδεκάνησα χαρακτηριστικότερα είδη ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η κουμαριά (Arbutus
unedo), το πουρνάρι (Quercus coccifera), φρύγανα με χαρακτηριστικότερα είδη το θυμάρι
(Corydothymus capitatus), την αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), τη ρίγανη (Origanum sp), τον
ασφόδελο (Asphodelus sp) και την ασφάκα (Phlomis fruticosa), καθώς και πευκόφυτες πλαγιές
τραχείας πεύκης (Pinus brutia), που κατά τόπους συγκροτεί σπάνια μικτά δάση με οριζοντιόκλαδα
κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens v. horizontalis), ενώ στα παράλια κυριαρχούν τα κέδρα
(Juniperus sp) που φύονται ως και τη θάλασσα. Ανάμεσα στα ξεχωριστά φυτικά είδη
συμπεριλαμβάνεται και η λικιδάμβαρη (Liquidambar orientalis) ή ζητιά, η κουκουναριά (Pinus pinea),
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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η χαρουπιά (Ceratonia silliqua), τα ρείκια (Erica sp.), η μυρτιά (Myrtus communis), η δάφνη (Laurus
nobilis), και η αγριοκουμαριά (Arbutus adrachnae). Οι δασικές εκτάσεις απαντώνται στα Νότια
Δωδεκάνησα, Ρόδο, Κω, Σύμη και Κάρπαθο.
Η συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από παράγοντες όπως η
μορφολογική κλίση, ο προσανατολισμός (η έκθεση), το απόλυτο υψόμετρο και τα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά του ανάγλυφου. Το ανάγλυφο των νησιών του Νότιου Αιγαίου ευνοεί τοπικά
φαινόμενα όπως αναστροφές της θερμοκρασίας ή και αλλαγή της διεύθυνσης ή της επιτάχυνσης του
ανέμου προκαλούνται από το έντονο ανάγλυφο (στενά φαράγγια, διάσελα, ράχες) με αποτέλεσμα
την πρόκληση άκρως επικίνδυνης συμπεριφοράς της φωτιάς. Επιπλέον η διέλευση του ανέμου από
ένα βαθύ και στενό φαράγγι έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητάς του σε μεγάλο βαθμό,
ή η κάθετη πρόσπτωση ανέμου μεγάλης ταχύτητας σε κορυφογραμμή, συχνά δημιουργεί - στην
υπήνεμη πλευρά - έντονους στροβιλισμούς, που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά της φωτιάς. Τα
φαράγγια μπορεί να ενισχύσουν την επαγωγή και να λειτουργήσουν σαν καμινάδα δημιουργώντας
ισχυρό ρεύμα αέρα προς τα ανάντη, «τραβώντας» έτσι την πυρκαγιά μέχρι την κορυφή τους με
εντυπωσιακή ταχύτητα.
2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Στο πλαίσιο 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», καθώς και του εγκεκριμένου «Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών», συντάσσεται και εκδίδεται
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με
ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με
την ανάλυση κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.1 του παρόντος. Ο Χάρτης
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν
προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Ο 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.
Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα έκδοσης
του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία 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. Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η
εκπόνηση του Χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για
την οποία αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την
επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.
Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, δεδομένου ότι
συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη,
έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Π..Π.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Π.Π. &
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
Π.Ν.Αι.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ν.ΑΙ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διάγραμμα 1. Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή
προειδοποιητικού σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Χάρτης 3) στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου
μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (www.civilprotection.gr). Επίσης, ο
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε κατάλληλη έντυπη
μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) (Χάρτης 3).

Χάρτης 3. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι
κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με
αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία κινδύνου 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη.
Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινδύνου
αναλύονται ως εξής:
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.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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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 κατ’ ανάγκη την 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 την πλήρη αξιοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι διαφορετικές
κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους
τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των
κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο
σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Ημερήσιου Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και
ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επιπέδου ετοιμότητας.
Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων με βάση
την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων φορέων, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται. Η ομάδα έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,
καθ’ όλη τη διάρκεια έκδοσης, αποστέλλει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) προκειμένου να τον προωθήσει στους
εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το Διάγραμμα 1. Η ομάδα έκδοσης ενημερώνει σχετικά τον
Διοικητή του ΕΣΚΕ για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο της
επιστημονικής και γνωμοδοτικής υποστήριξης του Ε.Σ.Κ.Ε.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαβιβάζει το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με e-mail σε όλη τη διάρκεια τη αντιπυρικής περιόδου για
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) και πάνω, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες
της Π.Ν.Αι., των Δήμων Νοτίου Αιγαίου και τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, για
να λάβουν γνώση και να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας ή αυξημένης ετοιμότητας στην
περίπτωση Κατηγορίας Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) ή 5 (Κατάσταση Συναγερμού). Επίσης
αποστέλλει και με sms προειδοποιητικό μήνυμα ετοιμότητας ή αυξημένης ετοιμότητας αντίστοιχα.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα
σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο
κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για τις
περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση
συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.
Το ανωτέρω ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη κατάστασης
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ετοιμότητας πολιτικής προστασίας (άρθρο 8, παρ 1δ΄ του Ν.3013/2002), αποτελεί επί σειρά ετών
πάγια διοικητική πρακτική, αποδεκτή από το σύνολο της διοίκησης, σε όλες τις περιπτώσεις λόγω
τεκμηριωμένου κινδύνου (λόγω δασικών πυρκαγιών, έντονων καιρικών φαινομένων, κλπ), και
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ
1869/Β΄/2014).
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. Η Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας Νοτίου Αιγαίου θα ενημερώνει όπως προβλέπεται τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλει
το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα Τμήματα και
στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και
στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς και στις υπόλοιπές
εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για
θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και
την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη και
προϊόν συνεργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με το
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα 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, 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. Στο ίδιο πλαίσιο εκδίδονται Δελτία Τύπου και
από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου.
Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που
αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με
ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ζητήσει από τους
φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη
επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν
εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν (παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ),
καθώς και αυτές που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την
εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν
από την αρχική προσβολή ή να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους
(κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού
και μέσων από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας.
2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
Κατάσταση:
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά τους
θερινούς μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ. Στην Ελλάδα ο
κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί
στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην
παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις
αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται
η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές
καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών. Οι
δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη
ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές
και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη
παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.
Παραδοχές:
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
 Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.
 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον
πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας
(δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον
τουρισμό εν γένει.
 Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.
Προϋποθέσεις:
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:
 Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής
προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των
εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των
αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
 Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Κεντρικό,
Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε κάθε στάδιο
επιχειρήσεων
 Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη
ροή πληροφοριών.
Παράμετροι Σχεδιασμού:
Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης. Με τον όρο δασικές
πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει περιορισθεί η
πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους,
απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν από όλα τα επίπεδα διοίκησης.

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:
α] δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών
β] δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών
γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από
την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
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Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενεργοποιούνται σε
κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη
ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα διαγράματα
πληροφοριών και τα αναφερόμενα στο 6ο Μέρος του παρόντος.

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 25 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

ΜΕΡΟΣ 3ο
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 3ο.
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.
3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην
ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, δρομολογούνται με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των
αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες
και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, προσδιορίζονται θεματικά
στις παρακάτω ενότητες:
 Σύνταξη/επικαιροποίηση/αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της
παραγράφου 15.1 του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.
 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας,
Νοτίου Αιγαίου, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών
προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (παράγραφος 15.1 του με
αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.)
 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 Νοτίου Αιγαίου.
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 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων και
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) 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.
 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, (§ 9.2 του με αριθ. πρωτ. 8784/6-12-2019 εγγράφου της
Γ.Γ.Π.Π.). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την με αριθ. πρωτ. 69640/352/6-7-2017 Διακήρυξη
(ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35) έχει προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών
καταστροφών και λοιπών έκτακτων αναγκών με Μηχανήματα Έργου ιδιωτικών φορέων, το οποίο
ισχύει έως 31-12-2021.
 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές με την έκδοση Δελτίων Τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. του Νοτίου
Αιγαίου.
 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ευθύνη
των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3.3 του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.
 Έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων
και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και
ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην
περιοχή ευθύνης τους.
 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες της ΓΓΠΠ (§13.2.1 του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π.).
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 δασικών πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με
απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην
αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη
δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 –
ΦΕΚ 107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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 –
ΦΕΚ107/Α΄/2017).

3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 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 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Περιφερειακών
Ενοτήτων στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
κρίνεται απαραίτητο με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ευθύνη των αρμοδίων
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Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, να συγκαλούνται ετησίως πριν την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου από τους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τα Συντονιστικά
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου.
Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα σχετικά με:
 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, στο πλαίσιο εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 το σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή
του άρθρου 6, § 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της § 2 του
άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π.
για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή
επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με τα αναφερόμενα στο 7ο Μέρος του
παρόντος.
 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου) 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.
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ δύνανται 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 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
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 (Σ.Ο.Π.Π.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι γραμματείς των Σ.Ο.Π.Π.
θα
κοινοποιήσουν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και στους
εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με βάση τα πρακτικά του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας
Δωδεκανήσου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους
αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα,
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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
προχωρήσει 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 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί και στο γραφείο του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην Περιφερειακή Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου 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 Κυκλάδων και του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου,
θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και
δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.
Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα λειτουργίας των ΣΟΠΠ
των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3013/2002 και το άρθρο 160 του
Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το 8332/21-11-2016
έγγραφό της, με το οποίο καλούσε τους Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις
αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους κανονισμούς λειτουργίας όλων των
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους,
λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις τις αποφάσεις συγκρότησης
των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).
Με βάση τα ανωτέρω και τις με αριθ. πρωτ. 136954/987/9-10-2019 (ΑΔΑ ΩΙ3Ρ7ΛΞ-ΩΛΗ) και
137148/988/10-10-2019 (6ΨΠ27ΛΞ-Ψ4Ψ) Αποφάσεις Συγκρότησης των Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων
και Π.Ε. Δωδεκανήσου αντίστοιχα, συντάχθηκαν οι Κανονισμοί Λειτουργίας του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
και εγκρίθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 141452/1024/25-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου. (Ω8Φ77ΛΞ-ΚΨΜ)

3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις περιοχές
που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης
δασικών πυρκαγιών.
Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το
άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π., η αυξημένη ετοιμότητα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας προκειμένου να υποστηρίξουν
άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας για την άμεση αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, όπως αυτό
καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με ευθύνη των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών.
 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο με την έκδοση Δελτίων Τύπου, βάσει των οδηγιών
αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή
(κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.


Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για
τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με
ευθύνη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια που οφείλεται σε
εργασίες στην ύπαιθρο.

3.4 Δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωση τους.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, ως
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, όταν
ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ν.Αι. και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη
του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο Δήμαρχο, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου κινητοποιούν δια της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι., το επιχειρησιακά
εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να
δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας σε επικοινωνία με τις κατά
τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β.
 την δρομολόγηση δράσεων για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ, με την
διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ., εφόσον τούτο απαιτηθεί. Νοείται ότι
αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα
πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου
 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ
απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε συνεργασία
με τους Δήμους (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IX του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της
Γ.Γ.Π.Π., ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
 την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου
της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ)
 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, όταν η
καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 του Ν.4249/2014), κατόπιν σχετικής
εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου
 την σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του
έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη
ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των
δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών
πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής
προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη του
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών
 τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, πληγείσες
περιοχές) στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

3.5 Δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην άμεση/βραχεία διαχείριση
συνεπειών.
Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνδέεται με δράσεις
που αφορούν:
 την συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των
πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε
συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 31 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή
διαμονή, σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους.
 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας.
 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 την συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός
της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς
τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του
δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους,
 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο πλαίσιο συντονισμού
και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 Την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής,
συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά τοπική
κοινότητα από τον Δήμο και την Περιφέρεια (για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα)
 τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης πλημμύρας, πληγείσες περιοχές)
στη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.»
 ‘Ο,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως
αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων
σε πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών (οδικό δίκτυο, κλπ), δρομολογείται από ειδικότερες
νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.6 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μετά την εκδήλωση δασικής
πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών.
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού
έργου, οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες
και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, δύναται προς υποβοήθηση
του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου
του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και
σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών.
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Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά
 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους
αφορά και εμπλέκονται
 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς
και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών
 με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την υποστήριξη
του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών
 με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί από τον
Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας
δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα το ΜΕΡΟΣ 7ο του παρόντος
 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η
παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται
στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας
 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων
 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
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ΜΕΡΟΣ 4ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 4ο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4.1 Σκοπός.
Στο παρόν 4ο Μέρος, προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των
αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται ανά δράση
Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 3ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει την
ευθύνη, κατά το μέρος που την αφορά, στο συντονισμού και την επίβλεψη, εντός των διοικητικών
της ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που μπορεί να προκύψουν από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα για την ΠΕ Κυκλάδων με έδρα επίσης τη Σύρο, το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων έχει την ευθύνη, κατά το μέρος που το αφορά, εντός των
διοικητικών της ορίων της ΠΕ Κυκλάδων, του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α'/2002), ενώ για την ΠΕ Δωδεκανήσου με έδρα
τη Ρόδο το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, έχει την ευθύνη, κατά το μέρος που το
αφορά, στο συντονισμού και την επίβλεψη, εντός των διοικητικών της ορίων της ΠΕ Δωδεκανήσου,
του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να
προκύψουν εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ 102/Α'/2002).
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και την Περιφερειακή
Ενότητα Δωδεκανήσου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις υπ’ αριθ.
121211/9022/9-9-2019 (ΦΕΚ 3536Β/20-9-2019) ΠΝΑι/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση
Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
Κυκλάδων Λεονταρίτη Γεώργιο» και 121212/9023/09-09-2019 (ΦΕΚ 3536Β/20-09-2019)
ΠΝΑι/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο».
Συγκεκριμένα, οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συντονίζουν τη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων, όταν πρόκειται για τοπική καταστροφή μικρής έντασης, όπου για
την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο
υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες (άρθρο 29 ΠΔ 130/27-12-2010 ΦΕΚ 223 τ. Α’ «Οργανισμός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, άρθρο 40, υπ' αρ.
49947/10-8-2015, ΦΕΚ 1666/ Β/2015, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου»).
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της
περιφέρειας.
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών
καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές
καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού
δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και
την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και
ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α/2007) και του ΝΔ
17/1974 (ΦΕΚ Α/236/1974), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με το άρθρο 1 του ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015). Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή
επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο
σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο
πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
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Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο και τοπική αρμοδιότητα στη Π.Ε. Κυκλάδων και το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου με τοπική αρμοδιότητα στη Π.Ε. Δωδεκανήσου. Στις Περιφερειακές
Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου λειτουργούν Γραφεία Πολιτικής Προστασίας για την
υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδκεανήσου. Τα
Μνημόνια Ενεργειών Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου αποτελούν παραρτήματα του
Μνημονίου Ενεργειών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
Τα προληπτικά έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου
εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών αναφέρονται στην § 3.1 του παρόντος. Οι αρμοδιότητες των
υπηρεσιών και των φορέων καθορίζονται με το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και με τις εγκυκλίους που
εκδίδει κάθε χρόνο η Γ.Γ.Π.Π. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην
αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου), 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 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/ τευχ. Α΄) σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Δ3β/40Β11/ΦΑ/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ.
Στο σχέδιο «Ξενοκράτης» ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων (όσες εμπλέκονται
σε δράσεις πολιτικής προστασίας) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου με τα Μνημόνια Ενεργειών
τους σχεδιάζουν και οργανώνουν τις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή δασικών
πυρκαγιών. Οι οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αυτών των
μνημονίων πρέπει να ενημερώνουν τα ΣΟΠΠ ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου για τις
προληπτικές ενέργειες τους και να τις αποστέλλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι.
Οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής
προστασίας είναι οι παρακάτω:
1.

Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη

2.

Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου

3.

Π.Ν.Αι./Δνση Πολιτικής Προστασίας, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων
Δωδεκανήσου, Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου

4.

Π.Ν.Αι./ Έπαρχοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

5.

Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

6.

Π.Ν.Αι./Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/Τμ. Τεχνικών Έργων

7.

Π.Ν.Αι./Δνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

8.

Π.Ν.Αι./Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

9.

Π.Ν.Αι./Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

και

10. Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
11. Π.Ν.Αι./Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δωδεκανήσου
12. Π.Ν.Αι./Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου
13. Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων και Δνση Διοίκησης Κυκλάδων Δωδεκανήσου
14. Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων και Δνση Οικονομικού Κυκλάδων Δωδεκανήσου
15. Π.Ν.Αι./Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Δωδεκανήσου
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Οι αρμοδιότητες ανά οργανική μονάδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ανά δράση
μνημονεύονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Σχεδίου.

4.2 Κύριες δράσεις
4.2.1. Προπαρασκευαστικές δράσεις (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
4.2.1.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος), Τηλ.: 2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.1.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.1.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr
4.2.1.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr










Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax:
2282361229, e-mail: pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.:
2286028979, e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: -

Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ:
τηλ.: 2242057953,
2242057968, fax:
2242028150, e-mail: tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4 FAX: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.1.5. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr

FAX:

2281084124,

e-mail:

4.2.1.6. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163,
2241363169, FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
4.2.1.7. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.1.8. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.2

Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών (Αυξημένη Ετοιμότητα – Φάση 2).

4.2.2.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος), Τηλ.: 2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.2.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr,
4.2.2.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax:
2282361229, e-mail: pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.:
2286028979, e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
e-mail: tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4 FAX: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
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 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.2.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.6. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
ΤΗΛ:
2281361518,
do@1730.syzefxis.gov.gr,

FAX:

2281088877,

e-mail:

4.2.2.8. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720 FAX: 2281084124 e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr

FAX:

2281084124,

e-mail:

4.2.2.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.13. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
4.2.2.14. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468, FAX: 2281076774, email: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.2.15. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.2.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.2.18. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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4.2.2.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

e-mail:

4.2.2.20. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.2.21. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281085755, 2281082898, FAX:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

2281084208,

e-mail:

4.2.2.23. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
4.2.2.24. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
4.2.2.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.2.26. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
ΤΗΛ.: 2241364865,
di.viomenerg@pnai.gov.gr,
4.2.3

ΦΑΞ:

2241364718,

e-mail:

Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (Άμεση Κινητοποίηση / Επέμβαση - Φάση 3)

4.2.3.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος), Τηλ.: 2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr,
4.2.3.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax:
2282361229, e-mail: pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.:
2286028979, e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr,
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
e-mail: tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4 FAX: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.3.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.6. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281361518, FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.8. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.3.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr
4.2.3.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX:
2284024751, email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX:
2286022100, email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
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 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
4.2.3.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
email: tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422,
2243028210 FAX: 2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, email: tm.tech@kar.pnai.gov
4.2.3.13. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281098801, FAX: 2281098804, email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.14. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 22413-63110, FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr
4.2.3.15. ΠΝΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr
4.2.3.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊσταμένης Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.18. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.3.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.3.20. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, email: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
4.2.3.21. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

email:

4.2.2.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.3.23. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
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4.2.3.24. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281085755, 2281082898, FAX:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

2281084208,

email:

4.2.3.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
4.2.3.26. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
4.2.3.27. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.3.28. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
ΤΗΛ.: 2241364865,
di.viomenerg@pnai.gov.gr,

ΦΑΞ:

2241364718,

e-mail:

4.2.3.29. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.3.30. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.:
2281082630,
2241360506,
FAX:
2281085090,
2241360609,
e-mail:
gtds@1730.syzefxis.gov.gr, press@pnai.gov.gr
4.2.4

Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση 4η).

4.2.4.1. Π.Ν.Αι./Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου: Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090
(Σύρος), Τηλ.: 2241360501, 2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail:
graf.perifer@rho.pnai.gov.gr, gperif@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.2. Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Τηλ: 2281361500-514, FAX: 22810 82376, email: gantip@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.3.Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, email: anper.dod@pnai.gov.gr, h.efstratiou@pnai.gov.gr
4.2.4.4. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax:
2282361229, e-mail: pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, email: pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.:
2286028979, e-mail: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
e-mail: tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421,
2243059422, 2243059423-4 FAX: 2243051607, 2243059648 e-mail: tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538
εσωτ. 223, 202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
4.2.4.5.Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.6. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.7.Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281361518, FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.8. ΠΝΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.4.9. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
4.2.4.10. Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.11. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊσταμένος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX:
2284024751, email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX:
2286022100, email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
4.2.4.12. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135,
2241363101,
2241363143, 2241363163,
2241363169,
FAX:
2241363139,
2241363151,
e-mail:
di.techdod@pnai.gov.gr,
gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150,
email: tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422,
2243028210 FAX: 2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, email: tm.tech@kar.pnai.gov
4.2.4.13. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ:
2281098801,
FAX:
2281098804,
dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.14. ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
22413-63110,
FAX:
22413-63183,
di.perivalon@pnai.gov.gr,

email:

e-mail:

4.2.4.15. ΠΝΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448,
2241364442, 2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
4.2.4.16. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.17. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.18. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
4.2.4.19. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
4.2.4.20. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910 FAX: 2241055859, email: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr, gramm.gdagrotkti@pnai.gov.gr,
4.2.4.21. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281098823, 2281098828,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

fax:

228109809,

email:

4.2.4.22. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
4.2.4.23. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2281351530, FAX: 2281083542, email: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.24. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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2281082898,

FAX:

2281084208,

email:

4.2.4.25. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
,
4.2.4.26. Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
4.2.4.27. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768, 2281080102, ΦΑΞ: 22810 77151, email:
dak@1730.syzefxis.gov.gr,
4.2.4.28. Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
ΤΗΛ.: 2241364865,
di.viomenerg@pnai.gov.gr,

ΦΑΞ:

2241364718,

e-mail:

4.2.4.29. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
4.2.4.30. Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630,
2241360506,
FAX: 2281085090, 2241360609,
e-mail:
gtds@1730.syzefxis.gov.gr, press@pnai.gov.gr
Αναλυτική κατάσταση των μέσων της Π.Ν.Αι. καθώς ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων,
μνημονεύεται στο Παράρτημα Β §2 του παρόντος Σχεδίου.

4.3 Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Έκτακτων Αναγκών
Με τις υπ’ αριθ. 356/2016 (ΩΓΔΜ7ΛΞ-ΘΩΖ), 696/2016 (ΑΔΑ: 6Ν3Φ7ΛΞ-Θ9Π) και 251/2017 (ΑΔΑ
ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ν. Αιγαίου και την υπ’ αριθ. 69640/352/77-2019 (ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35) Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκηρύχθηκε η
ένταξη Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (πλημμυρών, χιονοπτώσεων κ.λπ.), φυσικών,
τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, πυρκαγιών ή οποιοδήποτε έκτακτο φαινόμενο καθώς και
επειγουσών εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλη
την επικράτειά της (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου). Η ισχύς του Μητρώου παρατάθηκε έως
31-12-2021 και προβλέπεται η περαιτέρω παράτασή του. Η ένταξη στο Μητρώο είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί με την υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στις §1 ως και §5 της ανωτέρω Διακήρυξης.
Οι εργολήπτες οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο της Π.Ν.Αι. μνημονεύονται στο
Παράρτημα Δ του Παρόντος Σχεδίου.

4.4 Οικονομική Ενίσχυση πληγέντων
Η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές
καταστροφές αναφέρεται στην ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019). Σύμφωνα με την ανωτέρω
ΚΥΑ προβλέπεται:
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α) Η χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση
ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών
β] Η χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την
αντικατάσταση οικοσκευής
γ] Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως
αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων
ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων
βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους.
Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες
κύριες κατοικίες, προκειμένου α) να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα,
στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και β) να ορίσει το βαθμό ζημίας της
κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και
οικοσκευής. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της
παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.
Στις
βιομηχανικές
και
βιοτεχνικές
μονάδες,
εμπορικά
καταστήματα,
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 ΦΕΚ
17/Α’/1997). Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011
«Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ
1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως
αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, γίνεται από τις αρμόδιες
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές που συγκροτούνται κατά περίπτωση με απόφαση
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
 Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες
επιτροπές, εντός τριμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους
των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην
αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας (τίτλοι ιδιοκτησίας, παραστατικά και στοιχεία λογιστηρίου,
στοιχεία νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης κ.α.). Στην περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων
δικαιολογητικών, εναλλακτικά αναζητούνται και υποβάλλονται στοιχεία και παραστατικά από τους
προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά
στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην § 2 του άρθρου 1 της με αρ. 20725/8.979/10-5- 2011
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο
 Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημία από την θεομηνία, η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των
ζημιών συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας.
 Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να ασκούν νόμιμα την
δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας και
Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών
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 Κατόπιν των παραπάνω και βάσει των πρακτικών εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται
συγκεντρωτική κατάσταση (εδάφιο β § 1 άρθρο 3 της ΥΑ 20725/Β.979/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών) εντός τριμήνου από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να ολοκληρωθούν από την αρμόδια
διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών οι διαδικασίες έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης
καθορισμού αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής
Πολιτικής).
Για την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης αρμόδιο είναι το Τμήμα Ειδικών
Χρηματοδοτήσεων της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
(10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής). Επισημαίνεται ότι προκειμένου
να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περί αποκατάστασης των ζημιών σε βιομηχανικές και
βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πλημμύρες, θα πρέπει προηγουμένως να
έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως πληγείσα από πλημμύρα (πλημμυρόπληκτη), σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § 12.3 του με αριθ. πρωτ. 8794/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ
ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011).
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή περεταίρω διευκρινήσεων που συνδέονται με τις ανωτέρω
επιχορηγήσεις είναι η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης.
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ΜΕΡΟΣ 5ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 5ο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει μέσα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα οποία
αναφέρονται ανά οργανική μονάδα της Π.Ν.Αι. στο 5ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
Με βάση το υφιστάμενο σχεδιασμό και σχετικές αποφάσεις των Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε.
Δωδεκανήσου, χρησιμοποιείται το ασύρματο δίκτυο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων και
της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου για την παροχή ολοκληρωμένης ασύρματης
επικοινωνίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1.

Π.Ε. Κυκλάδων

1.1. Κέντρο Επιχειρήσεων Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων (ν. Σύρος)
Εγκατεστημένοι:
 ένας πομποδέκτης HF, ( 5 ) πέντε πομποδέκτες VHF-UHF με δυνατότητα ταυτόχρονης
επικοινωνίας ακόμη και με πέντε διαφορετικούς φορείς- Υπηρεσίες και τα μέλη της Ε.Ρ.Κ..
Επαρκής κάλυψη επικοινωνιών για τον συντονισμό μεταξύ των φορέων κατά περίπτωση
εκτάκτων αναγκών μετά από εντολή του Προϊστάμενου της ΔιεύΠολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αρμόδιες Αρχές όπως Πυροσβεστική –Αστυνομία –Λιμενικό και
λοιπές Υπηρεσίες σε επίπεδο νομού Κυκλάδων και νομού Δωδεκανήσου αλλά και με τον
πομποδέκτη HF ανά την Ελληνική Επικράτεια και για Ευρωπαϊκή τουλάχιστον αλλά και
παγκόσμια επικοινωνία ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ.
 Κύριος επαναλήπτης R5B με συχνότητα 145.7375 ο οποίος μέσω του εγκατεστημένου δικτύου
VHF-UHF α) στη ν. Αμοργό με συχνότητα 430.325 MHZ, β) στη νήσο Σαντορίνη με συχνότητα
430.125 MHZ, και γ) στο Δίδυμο Αργολίδος με συχνότητα 430.225 MHZ καλύπτουν πλήρως τα
νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων, με φορητό ή κινούμενο σταθμό αυτοκινήτου με εμβέλεια από την ν.
Αλόννησο (Β) μέχρι την Βόρεια Κρήτη (Ν), από την ν. Κάλυμνο (Α) έως όλο το παράκτιο τμήμα
της Ανατολικής Πελοποννήσου, τα νησιά του Σαρωνικού, την Εθνική οδό από το ύψος των
Μεγάρων μέχρι και την Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, το Μυρτώο Πέλαγος και τις ν.
Κύθηρα και Αντικύθηρα (Δ).
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1.2. Λοιπά νησιά Π.Ε. Κυκλάδων.
Μέσω των μελών της Ε.Ρ.Κ. στις ν. Σύρο, Τήνο ,Μύκονο, Πάρο Νάξο, Αμοργό, Ίο και
Σαντορίνη και Πομποδεκτών HF –VHF-UHF φορητών ή κινητών εγκατεστημένων σε όχημα ή
βάση.
2.

Π.Ε. Δωδεκανήσου

2.1. Κύριο δίκτυο
 Πομποδέκτης VHF με επαναλήπτη ( R2 ) όρος Αττάβυρος Ρόδου σε υψόμετρο 1210 μ.
Εμβέλεια: ως τη ν. Καστελόριζο και Ανατολική Κρήτη, τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες.
2.2. Αναμεταδότες και επαναλήπτες
 Συνδεδεμένοι αναμεταδότες VHF/UHF στα ν. Καστελόριζο, Σύμη, Κάλυμνο όπως και σε δύο
σημεία της Ρόδου, στην πόλη και Λίνδο (θέση Γκίνας).
 Αναμεταδότης στο όρος Αττάβυρος Ρόδου συνδεδεμένος με επαναλήπτη στη ν. Νάξο με με
κάλυψη στο μεγαλύτερο τμήμα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.
 Αναμεταδότης στο όρος Πρ. Ηλία της Ρόδου και σε υψόμετρο 750 μ. και εναλλακτικό δίκτυο με
επαναλήπτη στην μπάντα VHF (R1 ) και αναμεταδότης στη Νότια Ρόδο με κάλυψή του από ν.
Καστελόριζο έως ν. Κάσο Κάρπαθο και Νότιες Κυκλάδες.
 Επαναλήπτης UHF στο όρος Πρ. Ηλία Ρόδου υπάρχει με κάλυψη την Περιφερειακή Ενότητα
Δωδεκανήσου.
 Αναμεταδότης στο όρος Πρ. Ηλία Ρόδου σε σύνδεση με τον κύριο επαναλήπτη στην μπάντα VHF
και κάλυψη έως τη ν. Κρήτη.
 Επαναλήπτης VHF στην πόλη της Ρόδου με κάλυψη την πόλη της Ρόδου και τις ν. Σύμη, Χάλκη,
Τήλο, Νίσυρο.
3. Ασύρματοι Π.Ν.Αι.
3.1. Π.Ε. Κυκλάδων
Φορητές συσκευές Mοtorolla στις Π.Ε. Κυκλάδων
3.2. Π.Ε. Δωδεκανήσου
Ρόδος:
 Μπαταρίες MOTOROLA GP – 340 6 Τεμάχια
 Μικρόφωνο YAESU 1 Τεμάχιο
 Βάση Ασυρμάτου
 Φορητοί Ασύρματοι MOTOROLA 5 Τεμάχια
 Φορτιστές 5 Τεμάχια
Κως:
 10 Συσκευές VHF και φορητές συσκευές Walkie-Talkie
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ΔΡ2: Διάγραμμα ροής αποστολής του Ημερήσιου Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ
(για κατηγορία κινδύνου 3 και άνω)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ/ ΓΓΠΠ/ΚΕΠΠ

ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΔΗΜΑΡΧΟΙ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΠΕ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΔΗΜΑΡΧΟΙ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Ν.Αι.

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

ΕΠΑΡΧΟΙ/
ΓΡ. ΠΟΛ/ΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΕΘΕΛ.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΔΡ3: Διάγραμμα ροής: Αναγγελία Συμβάντος
ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΑΡΧΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ΔΡ4: Διάγραμμα Ροής πληροφοριών (Άμεση κινητοποίηση-Επέμβαση-Φάση 3).
ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧΕΔ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΔΡ5: Διάγραμμα Ροής πληροφοριών (Αποκατάσταση-Αρωγή-Φάση 4).

ΠΝΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(e-mail & sms)

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΙ,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧΕΔ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡ. ΣΧ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΜΕΡΟΣ 6ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 6ο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μετά την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Στο παρόν 6ο Μέρος δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για
την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και
την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

6.1 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός
των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το
επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια. Για την
υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος
καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των
συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσηςβραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας
αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, οικείος Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο
διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη και τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. β του
άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι
Δήμοι, κλπ., έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και η συνδρομή
στο έργο του Π.Σ. (ΚΥΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΕΚ 713/Β΄/1999) πραγματοποιείται κατόπιν
σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό
επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.
Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από
τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.
 Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης σε
προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής
του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 Δράσεις μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασία πολιτών
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
 Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από
τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά
τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από
το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).

6.2 Στάδια επιχειρήσεων
Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και
τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής στο με αριθ. πρωτ. 5060/12-06-2008 έγγραφό της
Γ.Γ.Π.Π.:
 Αναγγελία
 Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
 Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση
 Μερικός Έλεγχος
 Έλεγχος – Φύλαξη
 Πλήρης Κατάσβεση
 Αποτίμηση
Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης
του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια επιχειρήσεων. Με βάση τα
ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία ακολούθως οι κύριες

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών και περιγράφεται η
κλιμάκωση των ενεργειών.
Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της
Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης
πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε
αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης»
συνδέεται με την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται,
σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο
οποίος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη
διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού
Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης στο επόμενο στάδιο
επιχειρήσεων.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα
αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και
υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι
λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής
Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των
συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των συνθηκών που
επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλήρως κατασβεστεί το
μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της
περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η
περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο
έργο της από εδάφους κατάσβεσης.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος - Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει
πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική
αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά
κανόνα με το είδος της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της
πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξει και
πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για τη φύλαξη
δυναμικού και μέσων μετά τη σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξιωματικού του
Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.
Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση εκ μέρους των φορέων σημείων που χρήζουν
βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται ότι για
να είναι δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να καταγράφουν με
χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους αντίστοιχους πόρους που
διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη
γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η
οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο,
όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
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6.3 Αρχική ειδοποίηση - αναγγελία
Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη
δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί
χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των δασών και
δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και της συλλογής πληροφοριών για την
αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του
Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις»). Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων
(ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)
Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο ενεργειών της
αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες/Φορείς:
 Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ
 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων
 Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
 Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
 Αρμοδία Δασική Υπηρεσία
 Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ.
(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.)
Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις
αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του. Η Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει άμεσα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
και αντίστοιχα τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων ή τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, προκειμένου να υπάρξει εκ μέρους της Περιφέρειας
κινητοποίηση προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, εφόσον
συντρέχουν λόγοι.
Στο ακόλουθο Διάγραμμα 2 δίνεται σχηματικά η ροή πληροφοριών για την αναγγελία – αρχική
ειδοποίηση.
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Διάγραμμα 2. Ροή πληροφοριών για την αρχική ειδοποίηση - αναγγελία.
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6.4 Επικοινωνίες
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην καταστολή
δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και
διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.
Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα
ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Η
ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών
επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό
απαιτείται και είναι εφικτό.
Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται
υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1,
παρ.4, αρθ.3, παρ.2).

6.5 Κινητοποίηση
Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και καταστολή του
φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του ΠΣ. Οι φορείς που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το
οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς
σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν:
 την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του οποίου
έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, (Διάγραμμα 3)
 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών
(συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν
προκληθεί από δασικές πυρκαγιές) (Διάγραμμα 4)
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων
δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων
που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης
θεωρούνται:
 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων
 η έκταση της καταστροφής
 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη
γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η
οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο,
όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.
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Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας
Π.Ε. Κυκλάδων

Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας
Π.Ε. Δωδεκανήσου

Εθελοντικές Ομάδες
Π.Ε. Κυκλάδων

Εθελοντικές Ομάδες
Π.Ε. Δωδεκανήσου

Διάγραμμα 3. Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών
πυρκαγιών.

Εθελοντικές Ομάδες
Π.Ε. Κυκλάδων &
Π.Ε. Δωδεκανήσου

Π.Ν. Αιγαίου
Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας

Διάγραμμα 4. Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από
δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Σελίδα 61 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.
Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς
κινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του Π.Σ. Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή
εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο
που απαιτεί την παροχή βοήθειας.
Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής,
κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων
αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό
και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από
άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).
Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής
πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται αμέσως η οικεία Δασική
Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό της και τη συνεργασία του με τον
επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής
της.
Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ενημερώνουν και
συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας
(Περιφερειάρχης
Νοτίου
Αιγαίου,
Αντιπεριφερειάρχης
Κυκλάδων,
Αντιπεριφερειάρχης
Δωδεκανήσου, οικείος Δήμαρχος) και τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών
και εισηγούνται την δρομολόγηση δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, όπως υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης
πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων, κλπ.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης,
μετά την ενημέρωσή τους από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι. για την εκδήλωση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το
επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας,
προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.4 και 3.5
του παρόντος.
Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που ενεργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, με βάση την
ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος.
Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και
απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ για την
υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.
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6.5.2 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από ενημερώνεται από τη φυσική
ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που
εκδηλώνονται και την πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους
και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τις επιπτώσεις της δασικής πυρκαγιάς και τις
δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.
Αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (κατά περίπτωση) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η
διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας
διαχείρισης των συνεπειών, καθώς και παροχής συνδρομής στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος
για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το Π.Σ. ότι το δυναμικό
και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα του Π.Σ., δρομολογεί την
υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και
πολυμερών συμφωνιών.
Επίσης εάν απαιτηθεί από την εξέλιξη του φαινομένου, οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, είναι δυνατόν να υποστηριχθούν
και από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
Το ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι. και
υποστηρίζει το έργο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους Αντιπεριφερειάρχες
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου επικοινωνεί και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σχετικά με την εκτίμηση των
συνεπειών σε κτίρια προκειμένου να κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και να
αποσταλούν εάν απαιτείται κλιμάκια της για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.
6.6 Επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που
αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου
χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή
βοήθειας διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (βλ. §10.6 του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. με την κωδική
ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»). Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων,
οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση
στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με
το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αφορούν πολίτες που βρίσκονται σε
επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και
διαρκή κίνδυνο και απαιτεί την άμεση παροχή βοήθειας ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, σε
αντίθεση με την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που αφορά
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πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που
εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της και ο κίνδυνος
παραμονής τους σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε
σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή
χώρο.
Κατά συνέπεια, η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες
πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της
φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς, ενώ η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης
εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό.
Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και
συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
6.7 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγομένων φαινομένων.
Η εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, όπως
πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Η διαχείριση εκτάκτων
αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και
καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της δασικής πυρκαγιάς.
Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές εκδηλωθούν,
αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια
αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί (ΣΑΤΑΜΕ, κλπ). Αιτήματα συνδρομής στο έργο της
αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και
φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων
των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών
αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών
πυρκαγιών.
6.8 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων.
Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα
σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους με την
συνδρομή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της
κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του
καταστροφικού φαινομένου.
Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται
πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει
πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την
μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί
από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή,
για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του
Ν.3613/2007.
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Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των
Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου) που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν.
6.9 Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών
Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει
την Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου
νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού,
σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, αντίστοιχα και άλλων
συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων
ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και
αποχέτευσης.
6.10 Αποκλιμάκωση.
Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη
του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από
σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:
 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών,
συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
 την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών,
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίοι
έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιοι για να αποφασίσουν την
αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων που διαθέτουν ή έχουν ενεργοποιήσει.
6.11 Ενημέρωση κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών
πυρκαγιών καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης .
Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή
των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών
πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και
διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος
χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
6.12. Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν
αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί.
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Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση),
αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σε επίπεδο Περιφέρειας ή των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, που έχει την αρμοδιότητα
συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας.
Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων
στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του
Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο
Δήμου.
Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που
προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε προϊόντα καύσης,
κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών (αριθμός
τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας.
Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω
δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία
με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι
ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.
Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω
δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία
με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού
φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες
των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.
6.13 Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ).
Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθμοι
θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της
καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπον αρμόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών
εμπλεκομένων φορέων.
Σε ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση πόρων,
πέραν των κατά τόπους υφιστάμενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις συντονισμένης συνέργεια
όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης
Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Η 3η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων
Απωλειών εγκρίθηκε από τον Γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την 18η Δεκεμβρίου 2019 και
έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9052/18-12-2019 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 7ΞΘΑ46ΓΓ046ΜΤΛΒ-0ΞΕ). Το ΣΔΑΑ καταρτίστηκε
στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ
776/Β΄/2006) και αναθεωρήθηκε με βάση τις νεότερες θεσμικές αλλαγές.
Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) καθορίζει ένα σύστημα για την
κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, για την
αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες.
Ο συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που
εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο,
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος)
και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων. Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και
κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον
τόπο του συμβάντος).
Ο ρόλος των Περιφερειών περιγράφεται στη § 5.11.1 Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής
Προστασίας – Περιφέρειες του ανωτέρω Σχεδίου και πιο συγκεκριμένα:
 σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να μεταβεί
στον τόπο διαχείρισης συμβάντος και αφού επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
και μετά από σχετική συνεννόηση, παρέχεται η εξουσιοδότηση για το συντονισμό έως την
ανάληψή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στη περίπτωση αυτή ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αρμόδια προανακριτική
αρχή (ΕΛΑΣ, ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, ΠΣ, ΑΠΑ) και την τοπική ιατροδικαστική αρχή και τους εμπλεκόμενους
φορείς για την διασύνδεση των επιμέρους δράσεων εφ’ όσον απαιτείται, η οποία και
δρομολογείται μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.
 Στη περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο
ρόλος της Περιφέρειας είναι υποστηρικτικός και αφορά τη συνδρομή σε μέσα και υποδομές εφ’
όσον συντρέχουν λόγοι.
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις είναι η υποστήριξη του έργου του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Συντονιστής Α.Δ.Α. ή Γ.Γ.Π.Π.) που έχει αναλάβει το συντονισμό
και βρίσκονται σε επικοινωνία, εφόσον συντρέχουν λόγοι, με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή
παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.
Αντίγραφο της 3ης έκδοσης του ΣΔΑΑ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ
(www.civilprotection.gr).
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ΜΕΡΟΣ 7ο
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 7ο.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται
και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές
καταστροφές. Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας
των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Σε εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα για λόγους προστασίας από
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, η Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2008
και το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. Το 2014, μετά από
σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του
Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν
ενσωματώσει τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την
εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:
 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των
κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο,
 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η
απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει
σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη,
 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και
δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και
Δημάρχους,
 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την
ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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Βάσει των ανωτέρω η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επικαιροποίησε το 2015 τις κατευθυντήριες οδηγίες για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σύμφωνα με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, στο 2934/06-05-2015 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ), το οποίο είναι
αναρτημένο και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr / θεματική ενότητα «ΣχέδιαΕγκύκλιοι»), με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για
λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών»
περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι προϋποθέσεις και περιορισμοί για
την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης,
όπως και οδηγίες για την προοδευτική υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται στις περιπτώσεις
που ληφθεί η απόφαση (Σχέδιο δράσης).
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών
πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:
 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας
τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω
από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε
τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που
αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος
παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι
μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν
κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο
 Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, από
την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας
που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του ανθρωπίνου
οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία
διαχέονται στην ατμόσφαιρα.*
Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ
αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις
περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων
ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων,
κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης.
 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την
προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην
ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο
για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
 Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των
πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με
βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς**, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο
αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
_______________________________________________________________
*Σχετική είναι και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές» (Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).
** Ως συμπεριφορά μιας δασικής πυρκαγιάς ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αναφλέγεται η καύσιμη φυτική υλη, το πώς αναπτύσσονται οι
φλόγες και το πώς εξαπλώνεται επηρεαζόμενη από τον συνδυασμό των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων του φυσικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσεται και τους οποίους δύναται να τροποποιεί κατά την εξέλιξής της. Στην πρόβλεψη της
συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών σημαντικοί παράγοντες είναι η μορφολογία του εδάφους πάνω στο οποίο εξελίσσεται η δασική
πυρκαγιά, τα χαρακτηριστικά της διαθέσιμης καύσιμης φυτικής ύλης, καθώς και οι επικρατούσες και οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.
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 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν
εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη
περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και
να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το
Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ.
63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).
 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων
απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες
βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια
δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική
τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το
ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο
τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας
και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή
τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για
τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες
νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης
(καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη
μιας δασικής πυρκαγιάς
 Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται
αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους
Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ
13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).
Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της προληπτικής
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της
υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την
εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές –
Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, τουριστικά καταλύματα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της
απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης
του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι
υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης της
δασικής πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο
οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί
βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν προληπτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες,
βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω
υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως
επίσης και στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων ή τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου (κατά
περίπτωση), για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από
πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης
Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις
περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού
έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε
τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα
χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο
συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των
φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν
αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών
σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την
δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην
περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται,
πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην
περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο,
ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης
ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να
απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της
δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει
να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από
καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.
 Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα
Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος
9.2 του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ - μνημόνια
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών).
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να
γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να
διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει
το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία
διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους,
μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται
αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους
Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ
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13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή
για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.
 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία
οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της
περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και
ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια
που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου από τον φορέα
που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της
καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής
μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες
που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.
Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και των οχημάτων
άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).
 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση
της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών
σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.
 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς
χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους
πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.
 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή
προσωρινά στην περιοχή.
Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση
αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά
περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ
των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην
υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

7.2 Σχέδιο δράσης
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών
περιγράφονται ως εξής:
1.

Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του
πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.

2.

Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου
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σύγκληση από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).
3.

Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον
αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως
αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108
του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος
7.1 του παρόντος).

4.

Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια
ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του
Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές
πληροφορίες :


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



Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών μέσα από τις οποίες
θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν
παραμείνουν σε αυτές.



Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης απομάκρυνσης
όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά
προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι,
κλπ).



Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες,
εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν
μαζί τους.



Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο
προορισμού.



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



Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.



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



Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να
αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής
εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.
Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα
αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη
απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά
κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο
τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν
στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο
όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην
περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς
υπάλληλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι
και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά
δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά
προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των
μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

5.

Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να
ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το
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γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την
εκτέλεσή της.
Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της
περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των
κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.
6.

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

7.

Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι
φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της
καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την
υλοποίηση της δράσης
Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος
αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ο Δήμαρχος ή ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου αντίστοιχα) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών
που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

7.3 Ειδικότερες δράσεις


Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα
πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή
τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς
διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.



Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται
απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για
την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και
τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.



Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά
προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός
του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον
εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.



Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο
εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο
τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους
εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).



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
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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 (§3,
αρθ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και
τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-42014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του
Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
Όπως αναφέρεται ακολούθως (§ 7.5 του παρόντος) τα ανωτέρω σχέδια οι διοικήσεις των
παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες
του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. των Περιφερειών και των Δήμων, για λόγους καλύτερου
συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του
ανωτέρου μέτρου.

7.4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης
απομάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα Τμήματα ή τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών
σχετικά με τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών
(ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των
επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κλπ.), όπως αυτή περιγράφεται στο Μέρος 7ο του παρόντος.
Τα ανωτέρω μνημόνια θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του
μέτρου της οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

7.5 Λήψη μέτρων προστασίας - εκκένωση παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, σύμφωνα με το
αρθρ. 8 §3 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, προβλέπεται ότι το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης* ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων,
είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραίτητων
βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε
κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων». Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις οι οποίες
βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και δασών, θα πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα
σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε
περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών. **
_____________________________________________________________________
* 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)»
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Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών
/κατασκηνώσεων, θα πρέπει στους χώρους αυτούς κατ’ ελάχιστο να λαμβάνονται τόσο προληπτικά
όσο και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας. Ειδικότερα, στα προληπτικά μέτρα
περιλαμβάνονται ιδίως: α) δρόμοι προσπέλασης οχημάτων, β) αποψίλωση χώρων, γ) αντιπυρική
ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου*, δ) ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών
σε περίπτωση ανάγκης και ε) μεγαφωνικό σύστημα (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, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία και ο
έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την
Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (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/72437-7-1983, «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 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η
οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται ετησίως στους οικείους Δήμους ή σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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 Δνσεις Κοινωνικής
Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Για τις κατασκηνώσεις που
λειτουργούν κατόπιν αδείας από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η προσκόμιση σχεδίου πυροπροστασίας και
εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
Σημειώνεται ότι για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθώς και του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκονται σε ισχύ ειδικότερες ρυθμίσεις για την λήψη
μέτρων μετακίνησης κατασκηνωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα:
Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 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).
_________________________________________________________
*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
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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).
Ομοίως, για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 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 /1450/22-082016 –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, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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.701.2/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6Σ2Μ46ΜΚ6Π-ΒΞ8) έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
ΗΔ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα επικοινωνήσει με τις Δ/νσεις
Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προκειμένου να αποσταλεί αντίγραφο των
ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων που λειτουργούν εντός της
χωρικής τους αρμοδιότητας, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής
Προστασίας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου. Ομοίως και τα
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν
παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Υπηρεσίες
Πρόνοιας των Δήμων προκειμένου να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των
παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, για τους ίδιους λόγους.

.
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ΜΕΡΟΣ 8ο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 8ο.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
8.1 Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε
δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που
διοργανώνονται από τον ίδιο το φορέα, με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ και κατόπιν σχετικού
αιτήματος.

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις
Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τις εμπλεκόμενες οργανικές
μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που
συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

8.3 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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 την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή
τους.
Στο πλαίσιο αυτό μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εντολή του Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα
προγραμματίζει σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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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 βάσει του ανωτέρω σχεδίου.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την επαύξηση της
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, 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 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό τη βελτίωση του
σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, 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 Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση),
στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που
συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

8.4 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον
συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο
Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 νέα ανάλυση κινδύνου,
 αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή
συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή
την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται
είναι:
 Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)

8.5 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή
τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
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Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και
του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των
φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις
απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων
σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλες οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών
οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την
βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών
φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον.
Με βάσει τα ανωτέρω η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα
συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις
περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών για να τα υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο
δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που
συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.
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ΜΕΡΟΣ 9ο
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 9ο.
ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική
περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να
χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς
παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν
κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.
Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής
Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας
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Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας
Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής
Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. Για τους εργαζόμενους στις οργανικές
μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν
και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους
ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια
τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ),
σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019).
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ΜΕΡΟΣ 10ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ 10ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα Σχέδια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παύουν να
ισχύουν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύρος 30 Απριλίου 2020
Αριθ. Απόφασης 55/2020 (ΑΔΑ ΩΖΒΚ7ΛΞ-ΞΤΟ)
Η Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Αναστασία Δεληγιάννη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ
1.
Ο Ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ., και ρυθμίσεως ετέρων
τινών συναφών θεμάτων"» (ΦΕΚ 24/Α΄/1979)
2.
Ο N. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας» (ΦΕΚ
289, τεύχ. Α΄).
3.
Ο Ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και
ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 203/Α΄/1981)
4.
Ο Ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 217/Α΄/1985)
5.
Ο Ν. 2190/1994 «Σύσταση Α.Σ.Ε.Π. και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α'/1994)
6.
Ο Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ" (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
7.
Ο Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
8.
Ο Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄/1998)
9.
Ο Ν.2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
10. Ο Ν.2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999)
11. Ο Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
102/Α΄/2002)
12. Ο Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 30/Α΄/2003)
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Ο Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
Ο Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
Ο Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/2005)
Ο Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
Ο Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του ΠΣ αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ258/Α΄/2006)
Ο Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007)
Ο Ν. 3481/2007 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση
και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
Ο Ν 3584/2007 (Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ
143/Α΄/2007)
Ο Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ» (ΦΕΚ 42/Α΄/2007)
Ο Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ» (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
Ο Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ
179/Α'/2011)
Ο Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - … - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24, τευχ Α΄)
Ο Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις)
ΦΕΚ 102/ Α΄/2013)
Ο Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με
τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο
«Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την
υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» ΦΕΚ 18/Α΄/2013
Ο Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73Α/2014)
Ο Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/2014)
Ο Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015
Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ΦΕΚ (147
Α/2016)
Ο Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
107/Α΄/2017)
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Ο Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» (ΦΕΚ 74/Α΄/2017)
Ο Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
161/Α΄/2019).
Ο Ν.4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ
30/Α΄/2018
Το Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/1974)
Το Ν.Δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων
και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149/Α΄/1973)
Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και
δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
Το Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» ΦΕΚ 120/Α΄/1981
Το Π.Δ. 210/1992 «Κανονισμός εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ
99/Α΄/1992)
Το Π.Δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)»
(ΦΕΚ 18/Α΄/2006)
Το Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 202/Α΄/1999)
Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
Το Π.Δ. 329/1993 «Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα» (ΦΕΚ
140/Α΄/1993)
Το Π.Δ. 348/1996 «Τροποποίηση του Π.Δ. 376/1988 ‘Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας» ( ΦΕΚ 229 Α/1996)
Το Π.Δ. 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)» (ΦΕΚ
169/Α΄/1988)
Το Π.Δ. 96/1987 «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών» (ΦΕΚ 58/Α΄/1987)
Το Π.Δ 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 τεύχ.
Α΄).
Το Π.Δ. 4/2008 «Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας
και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης» (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
Το Π.Δ.109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ
176 Α΄/2014)
Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/2014)
Το Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ( ΦΕΚ
181/Α΄/2014)
Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α/2016)
Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ( ΦΕΚ 148 Α/ 2017)
Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» ΦΕΚ
160/Α΄/2017
Το Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ
151/Α΄/2017)
Το Π.Δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης» (ΦΕΚ 117/Α΄/2014)
Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΦΕΚ
31/Α΄/2018.
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Η ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 «Ίδρυση εταιρείας έργων υποδομής με την επωνυμία
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ΦΕΚ 846/Β’/1994
Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 «Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού
Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους
Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (ΦΕΚ.713, τεύχ.
Β΄).
Η ΚΥΑ 1329.1/53/2002, «Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που αφορά τους
όρους διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών από το Λ.Σ. σε
τρίτους» (ΦΕΚ 1482/Β΄/2002)
Η ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
Η ΚΥΑ 140920/2005 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική
απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
Η ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/2013 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών &
Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»- ΦΕΚ 814/ Β΄/2013
Η Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «ΦΕΚ
4562/Β΄/2016
Η ΚΥΑ 62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31του ν. 4342/2015»(ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017).
Η ΚΥΑ 5808/2-3-2018 «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης
οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές - ΦΕΚ 772/Β΄/2018
Η ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983, «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων»
(ΦΕΚ 368/Β΄/1983)
Η Υ.Α 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία
χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» - ΦΕΚ199/ Β΄/1989
Η Υ.Α. 1299 10-04-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ". (ΦΕΚ 423/B΄/2003)
Η Υ.Α. 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας
Η Υ.Α. 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση
Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
Η Η Υ.Α. 3384/9-6-2006 «Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων
Απωλειών» (ΦΕΚ 776/Α΄/2006)
Η ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των
ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
Η ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-6-2014 «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ 1869 Β/2014).
Η Υ.Α. 9192/28-12-2015 «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού
χαρακτήρα από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Δ/ντή Συντονισμού, τον Προϊστάμενο Δ/νσης
Οικονομικού και Διοικητικής υποστήριξης και τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού και
Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» - ΦΕΚ 2884/Β΄/2015
Η ΥΑ Δ22/οικ. 37641 /1450/22-08-2016 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά
ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.» – ΦΕΚ
2712/Β΄/2016)
Η Υ.Α. ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
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Η Υ.Α. 57654/23-05-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1781Β/2017)
81. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών» (ΦΕΚ 1356, τεύχ. Β΄)
82. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις".(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
83. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ.
9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις" (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
84. Το με αριθ. πρωτ. 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/200ΓΓΠΠ «Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων
αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
85. Το με αριθ. πρωτ. 4044/7-6-2010 έγγραφό ΓΓΠΠ «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
86. Το με αριθ. πρωτ. Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών
Έργων της ΓΓΔΕ
87. Το με αριθ. πρωτ. 3515/28-6-2013 έγγραφό μας «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"»
88. Το με αριθ. πρωτ. 3389/20-6-2013, 4814/29-7-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
89. Το με αριθ. πρωτ. Δ27/οικ.20517/884/21-6-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
90. Το με αριθ. πρωτ. Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
91. Το με αριθ. πρωτ. 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
92. Το με αριθ. πρωτ. 4017/ 5-6-2014 έγγραφο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.)
93. Το με αριθ. πρωτ. 8149/16-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
(ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΙ- ΛΧΦ)
94. Το με αριθ. πρωτ. 3854/10-06-2015 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
95. Το με αριθ. πρωτ. 2934/06-05-2015 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-ΗΟΖ)
96. Το με αριθ. πρωτ. 7057/25-02-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» (ΑΔΑ
ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95)
97. Το με αριθ. πρωτ. 20703/13-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
98. Το με αριθ. πρωτ. 2300/29-03-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες
οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας»
(ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)
99. Το με αριθ. πρωτ. 713/18189/09.06/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΩΟ68465ΦΘΕ – ΑΝ8)
100. Το με αριθ. πρωτ. 133657/17.12.2015 (ΑΔΑ:7ΩΡΞ46ΨΧΞΧ-ΤΑΠ) έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
80.
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101. Το με αριθ. πρωτ. 223/Φ.109.1/25-02-2016 έγγραφο της ΔΑΕΕ/Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος
102. Το με αριθ. πρωτ. 2332/1-6-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
103. Το με αριθ. πρωτ. 9032/14-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
104. Το με αριθ. πρωτ. 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
105. Το με αριθ. πρωτ. 5420/22-02-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»
106. Η με αριθ. πρωτ. 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ)
107. Το με αριθ. πρωτ. 8332/21-11-2016 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
108. Το με αριθ. πρωτ. 2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
109. Το με αριθ. πρωτ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(ΓΛΚ) (ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2)
110. Η με αριθ. πρωτ. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών
111. Το με αριθ. πρωτ. 3948/06-02-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ
αυτών»(ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30).
112. Το με αριθ. πρωτ. 3449/05-02-2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ:
ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ)
113. Το με αριθ. πρωτ. 7910/08-11-2017 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
114. Το με αριθ. πρωτ. Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ / Δνση Α6
115. Το με αριθ. πρωτ. 6128/30-08-2017 εγκύκλιο με θέμα “Εφαρμογές και δυνατότητες του
ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Emergency Management Service”
116. Το με αριθ. πρωτ. 8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ Η 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
117. Το με αριθ. πρωτ. 17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ)
118. Το με αριθ. πρωτ. 6748/09-10-2017 έγγραφό της Γ.Γ.Π.Π.
119. Το με αριθ. πρωτ. 3955/21-01-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
120. Το με αριθ. πρωτ. 694/26-01-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π
121. Το με αριθ. πρωτ. 2/16861/0026 /31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
122. Η Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8)
123. Το ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011), Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ
124. Η Εγκύκλιος 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
125. Η Εγκύκλιος 87834/31-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΔΒ46ΨΧΞΧ-Ε04) του ΟΠΕΚΕΠΕ «Πολλαπλή
Συμμόρφωση 2015 Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου»,
126. Το με αριθ. πρωτ. 66418Φ.701.2/21-10-2019 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος «Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών» (ΑΔΑ: 6Σ2Μ46ΜΚ6Π-ΒΞ8)
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127. Η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές»
(ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).
128. Η με α.π. 88107/164/10-9-2013 «Κοινή Οδηγία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.».
129. Το με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με
θέμα: «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
Πυρκαγιών». (ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
130. Την με αριθ. πρωτ. 58953/9-8-2018 Εγκύκλιο Εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ ΩΝΔ246ΨΧΞΧ-71Ρ).
131. Το με αριθ. πρωτ. 71206/129/15-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ. Προστασίας Π.Ν.Αι.
«Συγκρότηση επιτροπών ανεπιτήρητων ζώων και βόσκησης».
132. Το ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την υπ' αρ. 49947/10-8-2015, ΦΕΚ
1666/Β/2015, Απόφαση του ασκούντα χρέη Γ.Γ. Α.Δ.Αι.
133. Την υπ’ αριθ. 103/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ
ΩΝ4Β7ΛΞ-ΚΧ6).
134. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 121211/9022/9-9-2019 (ΦΕΚ3536Β/20-9-2019)
ΠΝΑ/Γενική Δνση
Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού
απόφαση
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη Γεώργιο».
135. Η υπ’ αριθ. 121212/9023/09-09-2019 (ΦΕΚ3536Β/20-09-2019) ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής
Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Ευστρατίου Χρήστο».
136. Η με αριθ. πρωτ. 141452/1024/25-10-2019 Απόφαση έγκρισης του «Κανονισμού λειτουργίας
Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων» και του «Κανονισμού λειτουργίας Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δωδεκανήσου».
(ΑΔΑ Ω8Φ77ΛΞ-ΚΨΜ)
137. Η υπ’ αριθ. 136954/987/9-10-2019 Απόφαση Συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων (ΑΔΑ ΩΙ3Ρ7ΛΞ-ΩΛΗ).
138. Η υπ’ αριθ. 137148/988/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΠ27ΛΞ-Ψ4Ψ) Απόφαση Συγκρότησης
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Π.Ε. Δωδεκανήσου.
139. Η με αριθ. πρωτ. 76410/1970/10-6-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για την
αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Κυκλάδων». (ΑΔΑ 6ΡΤΙ7ΛΞ-ΥΑΚ)
140. Η με αριθ. πρωτ. 74339/1925/5-6-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για τη
βελτίωση, συντήρηση, σήμανση και διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Κυκλάδων». (ΑΔΑ 6Π237ΛΞ-ΒΩΒ.)
141. Η με αριθ. πρωτ. 3887/15-10-2018 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων για την
αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Δωδεκανήσου». (ΑΔΑ ΩΜΧΩ7ΛΞ-3ΔΝ)
142. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. και Β. ΒΑΡΕΛΑ, (1999). Κατανομή της επικινδυνότητας των δασικών
πυρκαγιών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της περιόδου 1983-1993. Γεωτεχνικά
Επιστημονικά Θέματα, 10-ΙΙ (τ.2): 178-190.
143. Αθανασίου, Μ. (2017). Δασικές πυρκαγιές και Σχέδια Δράσης. Σημειώσεις Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
144. Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, Μ., Καζάνης, Δ. (2012). Ο οικολογικός ρόλος της φωτιάς στα
χερσαία οικοσυστήματα της Ελλάδας. Σελ. 103-116 στο Α.Χ. Παπαγεωργίου, Γ. Καρέτσος και
Γ. Κατσαδωράκης (επιμ. έκδοσης). Το δάσος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. WWF Ελλάς,
Αθήνα.
145. ARIANOUTSOU M., (2001). The role of fire in the Mediterranean forests: past, present and
future perspectives. In: SCBD, Assessment, Conservation and Sustainable use of forest
Biodiversity, pp. 76-78, CBD Technical Series 3, Montreal, 130p.
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146. Θεοχαράτος, Γ.Α. (1978). Το Κλίμα των Κυκλάδων. Διατριβή επί Διδακτορία. Αθήνα.
147. Κορακάκη, Ε., Η. Τζηρίτης και Ν. Καλεβρά. (2014). «Οικολογικός απολογισμός πυρκαγιών του
2013 στην Άνδρο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις.» WWF Ελλάς, Αθήνα.
148. Λέκκας, Ε., Ανδρεαδάκης, Ε. (2015). Εισαγωγή στη θεωρία της Διαχείρισης Καταστροφών και
Κρίσεων. Σημειώσεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων», Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
149. Σαπουντζάκη, Κ, Δανδουλάκη, Μ., (2015) Κίνδυνοι και Καταστροφές: Έννοιες και Εργαλεία
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης, Αθήνα.
150. Τσαγκάρη, Κ., Καρέτσος, Γ. και Προύτσος, (2011). Ν. Δασικές πυρκαγιές Νήσων Αιγαίου,
1983-2005. Έκδ. WWF Ελλάς και ΕΘΙΑΓΕ-ΙΜΔΟ & ΤΔΠ, σελ. 240, Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ακρωνύμια
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος
Copernicus/ EMS Copernicus/Emergency Management System
E.R.C.C Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
J.R.C Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.
Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Γ.Γ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γ.Γ.Π.Π Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ - Δ.Α.Ε.Φ.Κ Γενική Διεύθυνση και Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών
Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης/ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Γ.Λ.Κ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού Α.Ε
Δ.Ε.Υ.Α Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δ.Π.Π./Π.Ν.Αι. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
E.A.Γ.Μ.Ε. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.
Ε.Κ.Α.Β Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας
Ε.Κ.Α.Β/Ο.ΔΙ.Κ Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας /Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ε.Κ.ΑΒ/ Ε.Τ.Ι.Κ. Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθειας/ Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών
Ε.Κ.Κ.Α Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ε.Μ.Α.Κ Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ε.Ο.Δ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Κ.Ε Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Ε.ΣΥ.Δ.Υ Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
Ε.Υ.Δ.Ε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
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ΕΛ.ΑΣ/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Ελληνική Αστυνομία/ Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και
Διαχείρισης Κρίσεων
ΕΛ.Γ.Α Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.ΚΕ Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων
Κ.Σ.Ο.Π.Π Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής Προστασίας
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Λιμενικό Σώμα/Ελληνικη Ακτοφυλακή
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων
Ο.Σ.Ε Α.Ε Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΕ.ΠΥ.Δ./ ΠΕ.Κ.Ε. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση/ Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων
Σ.Δ.Α.Α Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
Σ.ΟΠ.Π Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων
Σ.Τ.Ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο των Δήμων.
ΥΠ.Ε.Ξ/ΜΔΚ Υπουργείο Εξωτερικών/ Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
ΥΠ.ΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-3
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται η χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών
Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Οι χάρτες αυτοί δύναται να αποσταλούν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε έντυπη
μορφή, μετά από σχετικό αίτημα προς τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της ΓΓΠΠ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Οι οργανικές μονάδας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι οποίες εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής
προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την
επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα
προβλεπόμενα στο παρόν μνημόνιο ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους δράση βάσει των
αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των
συνεπειών της καταστροφής.
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει
της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου.
Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:
 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας
διατιθέμενων πόρων,
 η έκταση της καταστροφής, και
 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Οι κύριες δράσεις χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις φάσεις:


Συνήθης Ετοιμότητα - Φάση 1η



Αυξημένη Ετοιμότητα - Φάση 2η



Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση - Φάση 3η



Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση 4η
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Οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας
είναι οι παρακάτω:
1.

Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη

2.

Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου

3.

Π.Ν.Αι./Δνση Πολιτικής Προστασίας και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου

4.

Π.Ν.Αι./ Έπαρχοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/

5.

Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

6.

Π.Ν.Αι./Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου/Τμ. Τεχνικών Έργων

7.

Π.Ν.Αι./Δνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

8.

Π.Ν.Αι./Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου

9.

Π.Ν.Αι./Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

10. Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
11. Π.Ν.Αι./Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δωδεκανήσου

Κυκλάδων και Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών

12. Π.Ν.Αι./Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Δωδεκανήσου
13. Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων και Δνση Διοίκησης Κυκλάδων Δωδεκανήσου
14. Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων και Δνση Οικονομικού Κυκλάδων Δωδεκανήσου
15. Π.Ν.Αι./Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Γρ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Δωδεκανήσου
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου, ενημερώνουν άμεσα όλες οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι., για το
βαθμό επικινδυνότητας του Ημερήσιου Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από την Γ.Γ.Π.Π.
Θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό τους κατ’ εφαρμογή του παρόντος.
Ενημερώνονται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου ότι: θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής του
παρόντος Σχεδίου, καθώς και ελέγχου του διαθέσιμου προσωπικού πόρων για υλοποίηση των
προβλεπόμενων δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί.
1. Κύριες Δράσεις
1. Προπαρασκευαστικές δράσεις (Συνήθης Ετοιμότητα – Φάση 1)
Τα προληπτικά μέτρα, 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,
αναφέρονται στις § 3.1. και § 3.2 του παρόντος Σχεδίου.
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
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 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
- Εντολή σύγκλησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας και
συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας.
 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη
συγκροτούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής
Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου για την επίλυση ζητημάτων
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις Εθελοντικές
Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
- Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών εντός των διοικητικών τους ορίων, με
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
συγκαλούνται ετησίως πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με σκοπό τον καλύτερο
συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών .
Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα σχετικά με:
 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, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 το σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 6, § 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της § 2 του άρθ. 18 του Ν
3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. για την οργανωμένη
απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας
ο
δασικών πυρκαγιών με τα αναφερόμενα στο 7 Μέρος του παρόντος.
 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε
επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου) 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.
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ δύνανται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται με
έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας όπως:
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 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 των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
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.
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος:  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689, FAX: 2241360578, e-mail: tm.polprodod@pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
Σχεδίου.
-Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από
πλημμυρικά φαινόμενα, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβεί η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν
σχέδιο.
-Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και μέσων) όλων των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την
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αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
-Εξασφάλιση επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκομένους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας,
σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο.
-Επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση
πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σύνταξη σχετικής αναφοράς στην οποία να περιγράφονται η
θέση, τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές των ανωτέρω χώρων.
-Καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των
Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω αντικαθίστανται από τους Επάρχους των
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων ή από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Τεχνικών Έργων.
- Οι ανωτέρω καλούνται, εφόσον προβλέπεται, να συμμετάσχουν στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου καθώς και
στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των δήμων αρμοδιότητάς τους.
- Έργο των οριζόμενων εκπροσώπων πολιτικής προστασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας
συντονισμού των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες και η
παροχή πληροφοριών σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών
της εδαφικής τους επικράτειας.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ενεργούν για την υλοποίηση των προληπτικών έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συμβάλλουν
στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, όπως έχει
περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ. 3752/25-5-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ),
δρομολογούνται με εντολή Περιφερειάρχη και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
Εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά
κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου. (§ 7 του άρθρ. 8 της
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999)
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).
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες των Περιφερειών, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η συντήρηση του
οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου), 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/Φ-Α/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ).
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, email: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
- Προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων.
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- Επικοινωνούν με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Διεύθυνση, κλπ) για την διευκρίνηση ζητημάτων
σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση
πληγέντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΒΔ 972 ΦΕΚ
265/Α/1966, άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012).
- Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το έτοιμο προς διάθεση αποθηκευμένο υλικό (σκηνές,
κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση των πληγέντων.
Σημείωση: Στη Σύρο δεν υπάρχει αποθηκευτικό κέντρο με σκηνικό υλικό.
2. Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
(Αυξημένη Ετοιμότητα – Φάση 2).
Στην § 3.3 του παρόντος περιγράφονται οι δράσεις αυξημένης ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου
ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π., η αυξημένη ετοιμότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορά
κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο
του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.
 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής
εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, όπως αυτό καθορίστηκε στις σχετικές
συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο με την έκδοση Δελτίων Τύπου, βάσει των οδηγιών
αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση
συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από
αμέλεια.


Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ
υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προς αποφυγή
ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια που οφείλεται σε εργασίες στην ύπαιθρο.

 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
- Συντονίζουν και εποπτεύουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο
Περιφερειάρχης, τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητάς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, οι οποίες έχουν τεθεί με εντολή
Περιφερειάρχη σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας.
- Εντολή σύγκλησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας
Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και
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ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητάς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
αντίστοιχα.
 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με εντολή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και εφόσον συντρέχει λόγος,
συγκαλούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, στα οποία και προεδρεύουν, για τη λήψη επιπρόσθετων
μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής
Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από
την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575, 2241360689,
dod@pnai.gov.gr

FAX: 2241360578, e-mail:

tm.polpro-

 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
ενημερώνουν τις εμπλεκόμενες περιφερειακές υπηρεσίες ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002, για τις περιοχές
που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών,
σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π. και σε ετοιμότητα
εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς και ελέγχου των διαθέσιμων πόρων τους για υλοποίηση των
προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί.
- Μεριμνούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, για τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των
σχετικών συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας εκδίδει Δελτία Τύπου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την
ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
τους πολίτες.
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr, petintao@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518 Κιν.: , FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720 FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, e-mail: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

2281098828,

fax:

gramm.gd-

228109809,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr

FAX:

2281084208,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768,
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

2281080102,

ΦΑΞ:

22810

77151,

email:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Ενημερώνονται άμεσα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα
εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π.
- Θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα το προσωπικό τους κατ’ εφαρμογή του παρόντος μνημονίου.
- Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς
και ελέγχου των διαθέσιμων πόρων του για υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν
αυτό απαιτηθεί, οι Προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ή οι αναπληρωτές τους.
3. Δράσεις αντιμετώπισης των κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους (Άμεση
Κινητοποίηση / Επέμβαση - Φάση 3).
Στη § 3.4 του παρόντος Σχεδίου περιγράφονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μετά την
εκδήλωση-εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών.
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
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 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

Μάρτιος 2020

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως
αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο
του θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι. και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο Δήμαρχο, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου κινητοποιούν δια της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ν.Αι., το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο
δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που
συνδέονται με:
 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και Ε.Κ.Α.Β.
 την δρομολόγηση δράσεων για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ, με την διάθεση
υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ., εφόσον τούτο απαιτηθεί. Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ.
για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την
αποστολή σχετικού εγγράφου
 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο
και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω
δασικών πυρκαγιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε συνεργασία με τους Δήμους (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ
IX του με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π., ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
 την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της
Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών όταν η συνδρομή αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
Υπουργείο Υγείας, κλπ)
 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη
του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς
και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, όταν η καταστροφή έχει
επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 του Ν.4249/2014), κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου
 την σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων
Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς
και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα
που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων
έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις πολιτικής προστασίας που
δρομολογούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών
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 τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, πληγείσες περιοχές) στη
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης, κινητοποιούν με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής
προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, λαμβάνουν υπόψη τους ότι το επίπεδο
κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, με βάση την αξιολόγηση
νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης
θεωρούνται α) η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω
ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων, β) η έκταση της καταστροφής και γ) το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών
(ένταση της καταστροφής).
Ο Περιφερειάρχης ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, προς διευκόλυνση του έργου τους στη
διαχείριση των συνεπειών εξ αιτίας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, δύνανται να οργανώσουν ad hoc
Συντονιστικό Κέντρο με σημείο αρχικής συνάντησης το Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας σε Σύρο και Ρόδο
αντίστοιχα, όπου θα λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Τμημάτων Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα και θα αποτελείται από εκπροσώπους των
εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και (εάν υπάρχει η δυνατότητα) εκπρόσωπους από τα Γραφεία Πολιτικής
Προστασίας των Π.Ε. (ή αναπληρωτές τους),
2. Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές τους,
4. Γενικό Διευθυντή Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών
5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές
τους,
6. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χ.Σ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους.
7. Γενικό Διευθυντή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
8. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές
τους,
9. Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
10. Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
11. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
12. Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης
13. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους αναπληρωτές τους,
14. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (αντίστοιχα) ή τους
αναπληρωτές τους,
- Στις περιπτώσεις που λόγοι συντονισμού των δράσεων πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών
επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Υ., Αστυνομική
Δνση, ΕΚΑΒ κλπ) οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου δύνανται να αιτηθούν τη διάθεσή
τους.
- Δίνεται επίσης εντολή για σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, προς υποβοήθηση του
έργου τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Είναι δε δυνατή η λειτουργία του και σε εικοσιτετράωρη βάση
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των ζημιών, με σκοπό το
συντονισμό των φορέων στη διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: -
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FAX: 2241360578, e-mail:

tm.polpro-

 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
μνημονίου.
- Στις περιπτώσεις που λάβουν από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για
την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς προχωρούν σε άμεση ενημέρωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,
του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
 Ενεργοποιούν και συντονίζουν τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου σύμφωνα με
τις εντολές του Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης. Επικοινωνούν
με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες/φορείς που εμπλέκονται και συλλέγουν πληροφορίες και εκτιμήσεις των
επιπτώσεων των καταστροφών εξαιτίας εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, με στόχο την ορθολογική
διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας, την υποστήριξη του έργου
του Π.Σ.
 Ενημερώνουν
τον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον
Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας και
το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Εισηγούνται την ενεργοποίηση του Μητρώου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, εφόσον χρειαστεί για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, ή ζητά και τη συνδρομή με
επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικής πυρκαγιάς.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, εξοπλισμό – μηχανικά μέσα, ιδιωτικών φορέων και Κρατικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται.
- Ενεργοποιούν και συντονίζουν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (ενταγμένων στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.).
- Ενημερώνουν το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων που με εντολή του
Περιφερειάρχη ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης, έχουν εμπλακεί για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου .
- Ενεργοποιούν τα ανάλογα μνημόνια ενεργειών και συντονίζει την διαχείριση των συνεπειών
- Εισηγούνται προς τον κ. Περιφερειάρχη ή τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
για την αποστολή αιτήματος κήρυξης της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- Εκδίδουν την αντίστοιχη απόφαση κήρυξης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή τους
Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στην περίπτωση σχετικής εξουσιοδότησης από τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- Ζητούν εάν απαιτηθεί, ενίσχυση σε μηχανήματα και Ανθρώπινο δυναμικό από φορείς και εθελοντές από
άλλες Περιφέρειες και συντονίζουν την υποδοχή των ενισχύσεων και τον σχεδιασμό ενσωμάτωσης τους
στα πεδία δράσης.
- Ενεργοποιεί, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια
του Ν.3013/2002 αρθ.14 και του Ν.3536/2007 αρθ. 27, όπως ισχύουν.
- Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άνδρου: τηλ.: 2282361225, 61226, 61227, fax: 2282361229, e-mail:
pea@cycl.pnai.gov.gr, peatte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέας-Κύθνου: τηλ.: 2288022465, fax: 2288022249, e-mail:
pekktao@1730.syzefxis.gov.gr
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 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τήνου: τηλ.: 2283361230, fax: 2283361219, e-mail:
petin@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πάρου: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
pep@cycl.pnai.gov.gr, tdparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Νάξου: τηλ. 2285361454, fax: 2285023947, e-mail:
pen@cycl.pnai.gov.gr, pentte@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Θήρας: τηλ.: 2286022100, fax: 2286022100, τηλ.: 2286028979, email: peth@cycl.pnai.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μήλου: τηλ.: 2287361229, 61317 fax: 2287021007, e-mail:
pemtd@2885.syzefxis.gov.gr, pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μυκόνου:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, e-mail:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Τηλ.: 2243028195, 2243059421, 2243059422,
2243059423-4
FAX:
2243051607,
2243059648
e-mail:
tm.intop@kal.pnai.gov.gr,
tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: τηλ.: 2245361208, Τηλ.: 2245022538 εσωτ. 223,
202, e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
- Στις περιπτώσεις που ο εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά τόπους
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Αστυνομική Αρχή την ενημέρωση για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς
προχωρά σε άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής
Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης του φαινομένου από την
αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να
προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
- Εισηγούνται στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου την ενεργοποίηση του Μητρώου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, εφόσον χρειαστεί για
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της αντιμετώπισης, που διενεργείται με
ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που
λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακή Ενότητας που έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281362720,

FAX:

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
- Οι Δνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου είναι δυνατόν να διαθέσουν, εάν απαιτηθεί, στη
Δνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμ. Πολιτικής Προστασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς
υπαλλήλους της (μηχανικούς), οι οποίοι να γνωρίζουν που εκτελούνται έργα και από ποιους. Οι υπάλληλοι
αυτοί να είναι υπεύθυνοι για την ανεύρεση και κινητοποίηση των μηχανημάτων έργων.
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- Ενεργοποιούν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα τα μνημόνια Συνεργασίας μηχανικών μέσων Δημοσίου-Ιδιωτικού
τομέα.
 Ενέργειες των Τμημάτων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455, FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX: 2284024751,
email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, κιν.: 6972669188, email: tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX: 2286022100,
email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, email:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422, 2243028210 FAX:
2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Τηλ.: 2245361202, FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov
 Ενεργούν όπως οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Διοίκησης φροντίζει, ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι να μπορούν να κινούνται τις μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για
την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518 Κιν.: , FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Διοίκησης φροντίζει, ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της Π.Ν.Αι να μπορούν να κινούνται τις μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για
την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η μέριμνα και ο συντονισμός των μετακινήσεων των
οχημάτων της Π.Ν.Αι. στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, πραγματοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Δωδεκανήσου μέσω του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
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 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ: 2281098801, FAX: 2281098804, email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,
- Ελέγχει τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δασική πυρκαγιά, την καταστροφή εγκαταστάσεων
και υποδομών..
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 22413-63110, FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr,
- Ελέγχει τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δασική πυρκαγιά, την καταστροφή εγκαταστάσεων
και υποδομών..
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας και το
Τμ. Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ).
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων μεριμνά για τη διάθεση υγειονομικού
προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική κάλυψη των
εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της και για την αποστολή και παραμονή στον τόπο της πυρκαγιάς
υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακού οχήματος.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τη λήψη απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση
ο
πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του παρόντος Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
-

Ο Προϊστάμενος της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διάθεση
σκηνικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της πληγείσας περιοχής, κατόπιν συνεννόησης με το
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων.
Επειδή δεν υπάρχει αποθηκευτικό κέντρο υλικού στην Π.Ε. Κυκλάδων, εάν απαιτηθεί υποβάλλει σχετικό
αίτημα

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας και το
Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ).
- Ο Προϊστάμενος της Δνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου μεριμνά για τη διάθεση υγειονομικού
προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική κάλυψη των
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εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της και για την αποστολή και παραμονή στον τόπο της πυρκαγιάς
υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακού οχήματος.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
-

Ο Προϊστάμενος της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διάθεση
σκηνικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της πληγείσας περιοχής, κατόπιν συνεννόησης με το
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων. Εάν
δεν επαρκεί το υλικό υποβάλλει σχετικό αίτημα.

 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,

2281098828,

fax:

gramm.gd-

228109809,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
FAX:
2281084208,
e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
- Οι αιτήσεις των υπηρεσιών για τη διάθεση οχημάτων υποβάλλονται στη Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Κυκλάδων η οποία και παρακολουθεί την κίνηση και διάθεση των οχημάτων.
- Διαθέτει τα οχήματα που θα της ζητηθούν για τη μεταφορά τροφίμων στις πληγείσες περιοχές και τη
μεταφορά υλικών για την προσωρινή περίθαλψη των πληγέντων.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων μεριμνά ώστε να είναι δυνατή η μίσθωση ιδιωτικών
οχημάτων όταν δοθεί η σχετική εντολή.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων λαμβάνει μέτρα ώστε τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της
Π.Ν.Αι. δύνανται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους
περιφέρειας και ζώνης ευθύνης τους, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
- Διαθέτει τα οχήματα που θα της ζητηθούν για τη μεταφορά τροφίμων στις πληγείσες περιοχές και τη
μεταφορά υλικών για την προσωρινή περίθαλψη των πληγέντων.
- Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου μεριμνά ώστε να είναι δυνατή η μίσθωση ιδιωτικών
οχημάτων όταν δοθεί η σχετική εντολή. Η μέριμνα και ο συντονισμός των μετακινήσεων των οχημάτων της
Π.Ν.Αι. στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, πραγματοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου
μέσω του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768,
dak@1730.syzefxis.gov.gr,
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2281080102,

ΦΑΞ:

22810

77151,

email:
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- Η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές) σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών κ.λπ. Εφόσον οι επαγόμενες
καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα
ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ κ.λπ.) όταν αυτό απαιτηθεί παράλληλα με τα
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
- Η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές (κυρίως
τεχνολογικές) σε βιομηχανικές μονάδες, διαρροή επικίνδυνων υλικών κ.λπ. Εφόσον οι επαγόμενες
καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα
ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους (εγκεκριμένο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ κ.λπ.) όταν αυτό απαιτηθεί παράλληλα με τα
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ..: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τηλ.: 2281082630, 2241360506, FAX: 2281085090, 2241360609,
e-mail: gtds@1730.syzefxis.gov.gr,
press@pnai.gov.gr
- Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές
του προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς δύνανται να
συμμετάσχουν σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σε ασφαλή χώρο, και
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων.
- Πραγματοποιούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για ενημέρωση του κοινού.
- Δίνουν στοιχεία στα Μέσα Ενημερώσεως για την εξέλιξη, τις συνέπειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση της καταστροφής.
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας
για την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές.
- Κινητοποιούνται από την Δνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμ. Πολιτικής Προστασίας, βάσει της εκτίμησης
των επιπτώσεων, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, καθώς και
ελέγχου των διαθέσιμων πόρων της για υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν
αυτό απαιτηθεί και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη φάση της αυξημένης ετοιμότητας.
- Διαθέτουν, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικό και μέσα των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα, προς συνδρομή του έργου των Δήμων και της
αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές τους
- Δύνανται να συμμετάσχουν - προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών εξ αιτίας δασικών
πυρκαγιών - σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σε ασφαλή χώρο, και
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θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Μετέχουν στη Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, σε περιπτώσεις εκτάκτων εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των ζημιών.
4. Δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (Αποκατάσταση – Αρωγή - Φάση
4η).
Στη § 3.5 του παρόντος Σχεδίου περιγράφονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για την
άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών.
 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου : Τηλ.: 2281360214, 60266, FAX: 2281085090 (Σύρος), 2241360501,
2241360502, 2241360503, FAX: 2241360531 (Ρόδος), e-mail: graf.perifer@rho.pnai.gov.gr,
gperif@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./Αντιπεριφερειάρχης
gantip@1730.syzefxis.gov.gr,

Κυκλάδων:

Τηλ:

2281361500-514,

FAX:

22810

82376,

e-mail:

 Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου: Τηλ.: 2241360608, 509 FAX:2241360571, e-mail:
anper.dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή οι Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου βάσει των οδηγιών
και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθρο 160 του Ν.3852/2010) κινητοποιούν με τη
Δνση Πολιτικής Προστασίας το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και μέσα της Περιφέρειας προκειμένου α
δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
 την συνδρομή των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που
λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους
Δήμους.
 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι
πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή, σε συνεννόηση με
τους οικείους Δήμους.
 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της Περιφέρειας.
 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 την συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής
σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που
προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την
άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους,
 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο πλαίσιο συντονισμού και
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών.
 Την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, συνοδευόμενο
από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά τοπική κοινότητα από τον Δήμο και
την Περιφέρεια (για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα)
 τη γνωστοποίηση της καταστροφής (ημερομηνία εκδήλωσης πλημμύρας, πληγείσες περιοχές) στη
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.»
 ‘Ο,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη
λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, την
αποκατάσταση υποδομών (οδικό δίκτυο, κλπ), δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και
κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Συνδράμουν τους οικείους Δήμους για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24ωρα μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες (§ 6.8 του παρόντος Σχεδίου)
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Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας πλημμυρών
υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών
Πρόνοιας των Δήμων. Βλέπε σχετικά την με αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ
ο
ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΧΤ), Μέρος 12 «Διοικητική Μέριμνα πληγέντων/Άμεση – Βραχεία αποκατάσταση».
- Δίνουν εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη συγκρότηση συνεργείων
καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις και συνδρομή, αν ζητηθεί, από τους εμπλεκόμενους Δήμους στις
επιτροπές για καταγραφή ζημιών στις κατοικίες, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για οριοθέτηση της περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών. Η υλοποίηση της αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από
πυρκαγιές (όπως και από κάθε φυσική καταστροφή) γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών,
χορήγησης δανείων κλπ. εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών και η διαδικασία οριοθέτησης διενεργείται από την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. μετά από
αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος αναφέρονται στην
938/ΑΖ 11/15-04-1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο 4524/Α42/26-08-2011 έγγραφο της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ και
στο με α.π. ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-6-2015 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Υπ./Γεν.Δ/νση Τεχν. Υπ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
«Διαδικασία οριοθέτησης πληγεισών περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής». Στις
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση των ζημιών (άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 ΦΕΚ 17/Α’/1997), όπως περιγράφεται
ο
αναλυτικά στο 4 Μέρος, §4.4 του παρόντος.
ο
- Δρομολογούνται όλες οι δράσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο 3 Μέρος, § 3.5 του παρόντος Σχεδίου.
-

 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Με εντολή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και εφόσον συντρέχει λόγος για
υποβοήθηση του έργου τους, συγκαλούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, στα οποία και
ο
προεδρεύουν και στα οποία εξετάζονται τα θέματα όπως μνημονεύονται στο 3 Μέρος, §3.6 του παρόντος
Σχεδίου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281362723 FAX: 2281084124, e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr
Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Προϊστάμενος Τμήματος: Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:
Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΗΛ: 2241360575 FAX: 2241360578, e-mail: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr,
 Ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος
μνημονίου.
- Κινητοποιούν με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα
Κυκλάδων και Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας
υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή
διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
- Μεριμνούν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τις
αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα
πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. (§ 6.8 του Παρόντος Σχεδίου)
- Μεριμνούν για τη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις και συνδρομή, αν ζητηθεί,
από τους εμπλεκόμενους Δήμους στις επιτροπές για καταγραφή ζημιών στις κατοικίες, προκειμένου να
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
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της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από δασική
πυρκαγιά. Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος αναφέρονται στην 938/ΑΖ 11/15-04-1998
εγκύκλιο
του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο 4524/Α42/26-08-2011έγγραφο της ΥΑΣ/ΓΓΔΕ και στο με α.π.
ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-6-2015 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Υπ./Γεν.Δ/νση Τεχν. Υπ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ. «Διαδικασία
οριοθέτησης πληγεισών περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής».
- Μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
- Ενημερώνουν τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Απ. Διοικ. Αιγαίου και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σχετικά με την
εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της Περιφερειακής Ενότητας
Δωδεκανήσου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
- Συνεργάζονται με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και τη Δνση Αγροτικής Οικονομίας
Δωδεκανήσου, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε
ο
αναλυτικά την με αριθ. πρωτ. 3752/25-5-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ), Μέρος 6
«Αποζημιώσεις του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και της παράγωγης» §6.5 .
 Ενέργειες των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
- Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής
προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος μνημονίου.
- Μετέχουν στη συγκρότηση συνεργείων καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις.
- Μεριμνούν για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
- Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
 Ενέργειες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281362700,
2281362720,
FAX:
dtek@1730.syzefxis.gov.gr,

2281084124,

e-mail:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241363135, 2241363101, 2241363143, 2241363163, 2241363169,
FAX: 2241363139, 2241363151, email: di.techdod@pnai.gov.gr, gramm.techdod@pnai.gov.gr,
-

-

-

Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, τις επιτροπές καταγραφής ζημιών
(Τεχνικών Έργων – Υποδομών) που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ή
των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Ενεργοποιούν και συντονίζουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα τα συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση
της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει επηρεαστεί η ομαλή
λειτουργία τους ή που υπέστησαν ζημιές από δασικές πυρκαγιές.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016.

 Ενέργειες των Τμημάτων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΟΥ: Τηλ.: 2282024455FAX: 2282361229, email:
peatte@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝΟΥ:  Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΞΟΥ: Τηλ.: 2285361427, Τηλ.: 2284361226, FAX: 2284024751,
email: pentte@1730.syzefxis.gov.gr
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 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ: τηλ.: 2284361222, fax: 2284024751, e-mail:
tteparos@2879.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΡΑΣ: τηλ.: 2286028979, Τηλ.: 2286028979, FAX: 2286022100,
email: pethtte@1730.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΛΟΥ: τηλ.: 2287361317, FAX: 2287022111, e-mail:
pemtte@2885.syzefxis.gov.gr
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ: τηλ.: 2242057953, 2242057968, fax: 2242028150, email:
tm.tech@kos.pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΤΗΛ: 2243059421, 2243059422, 2243028210 FAX:
2243059648 e-mail: tm.tech@kal.pnai.gov.gr
 Π.Ν.Αι ./ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: 2245361202, FAX: 2245022950, e-mail:
tm.tech@kar.pnai.gov ,
 Ενεργούν όπως οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων
Λοιπές Υπηρεσίες Π.Ν.Αι.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΕΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γεν. Δντής: Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361509, FAX: 2281083542, e-mail: dd@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2281361518, FAX: 2281088877, e-mail: do@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
- Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων).
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360520, FAX: 2241074333, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων της Περιφέρειας που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241360552, FAX: 2241360635, e-mail: di.dioikdod@pnai.gov.gr,
- Η Δνση Οικονομικού λαμβάνει μέριμνα, ώστε σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες να είναι
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.
- Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών λόγω
θεομηνιών, όπως οι πλημμύρες, μερινά για την προσφυγή στο άρθρο 32 §2(γ) του Ν. 4412/2016 (σε
συνεργασία με τη Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου).
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡ. & ΥΠΟΔ.
Γεν. Δντής: Τηλ.: 2281362700, 2281362720, FAX: 2281084124, e-mail: dtek@1730.syzefxis.gov.gr,
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τηλ: 2281098801, FAX: 2281098804, email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr,
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- Υπάλληλοι του Δνσης Περιβάλλοντος Κυκλάδων μετέχουν σε μεικτές επιτροπές αποτίμησης των
ζημιών στη περίπτωση που απαιτείται έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και
έργα.
 ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤηλ.: 22413-63110, FAX: 22413-63183, e-mail: di.perivalon@pnai.gov.gr,
- Υπάλληλοι του Δνσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου μετέχουν σε μεικτές επιτροπές αποτίμησης των
ζημιών στη περίπτωση που απαιτείται έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και
έργα.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241364407, 2241364400, 2241364405 FAX: 2241364433, 2241364448, 2241364442,
2241020577, e-mail: gramm.gd-phsc@pnai.gov.gr, gd.phsc@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281082468, 2281083537, 2281082468 FAX: 2281076774, e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
- Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας και το
Τμ. Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ), τη
διάθεση υγειονομικού προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική
κάλυψη των εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών εισηγείται στον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του Παρόντος
Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2281076775, FAX: 2281076774, e-mail: ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Η Δνση Κοινωνικής Κυκλάδων μεριμνά για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες σε συνεργασία
με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.
- Ενεργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για εξασφάλιση καταλυμάτων, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων στην περιοχή ευθύνης τους.
- Μεριμνά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Κυκλάδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των
πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.(§ 6.8 του Παρόντος Σχεδίου)
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364438 FAX: 2241364430, 2241364456 e-mail:
di.pubhel@pnai.gov.gr,
- Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολ. Προστασίας και το
Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου, για τον συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, παρακολουθεί τη λειτουργία
των
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών και ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών
σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, την επιδημιολογική
επιτήρηση και τους ελέγχους Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων κλπ), τη
διάθεση υγειονομικού προσωπικού και μέσων στο τόπο της Έκτακτης Ανάγκης για την υγειονομική
κάλυψη των εμπλεκομένων με την αντιμετώπιση της.
- Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών εισηγείται στον
Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου τη λήψη απόφασης για οργανωμένη
ο
απομάκρυνση πολιτών εκδίδει γενικές οδηγίες προστασίας των πολιτών. (7 Μέρος του Παρόντος
Σχεδίου)
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 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364410, FAX: 2241364420, e-mail: di.socare@pnai.gov.gr,
-

Η Δνση Κοινωνικής Δωδεκανήσου μεριμνά για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Π.Ν.Αι. και υπηρεσίες.
Μεριμνά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Δωδεκανήσου και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης
των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.(§ 6.8 του Παρόντος Σχεδίου)

 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055910
FAX: 2241055859, e-mail: gd.agrot-kti@pnai.gov.gr,
agrotkti@pnai.gov.gr,

gramm.gd-

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281098823,
2281098828,
fax:
228109809,
e-mail:
daokk@1730.syzefxis.gov.gr,
- Μεριμνά, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε αναλυτικά
ο
την με αριθ. πρωτ. 3752/25-5-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ), Μέρος 6
«Αποζημιώσεις του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και της παράγωγης» §6.5 .
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ: 2241364912, FAX: 2241073444, e-mail: di.agrotoik@pnai.gov.gr,
Μεριμνά, για το θέμα της διανομής ζωοτροφών (αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων), εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε κτηνοτρόφους εντός της πληγείσας περιοχής. Βλέπε αναλυτικά
ο
την με αριθ. πρωτ. 3752/25-5-2018 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ), Μέρος 6
«Αποζημιώσεις του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και της παράγωγης» §6.5 .
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεν. Δντης Τηλ..: 2281351530, FAX: 2281083542, e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr,
-

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης:
Τηλ.:
2281085755,
2281082898,
FAX:
2281084208,
e-mail:
ddykmk@1730.syzefxis.gov.gr
- Συνδράμει της Υπηρεσίες της Π.Ν.Αι. με τα οχήματα που διαθέτει για υλοποίηση των προβλεπόμενων
δράσεων.
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Τηλ.: 2241364310, FAX: 2241068620 e-mail: di.metafdod@pnai.gov.gr,
- Συνδράμει της Υπηρεσίες της Π.Ν.Αι. με τα οχήματα που διαθέτει για υλοποίηση των προβλεπόμενων
δράσεων.
 Π.Ν.Αι./ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γεν. Δντης: Τηλ.: 2241055753, ΦΑΞ: 2241055744, email: gd.anaptixis@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ.: 2281087768,
dak@1730.syzefxis.gov.gr,

2281080102,

ΦΑΞ:

22810

77151,

email:

 Π.Ν.Αι./ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΤΗΛ.: 2241364865, ΦΑΞ: 2241364718, e-mail: di.viomenerg@pnai.gov.gr,
 Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τηλ.: 2281361526-61527, FAX: 2281082376, email: ny@1730.syzefxis.gov.gr


Π.Ν.Αι./ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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Τηλ.: 2281082630, 2241360506, FAX: 2281085090, 2241360609,
e-mail: gtds@1730.syzefxis.gov.gr,
press@pnai.gov.gr
- Πραγματοποιούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για την ενημέρωση του κοινού.
- Δίνουν στοιχεία στα Μέσα Ενημερώσεως για τις συνέπειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της καταστροφής.
Οι ανωτέρω εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου:
- Λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες
περιοχές.
- Κινητοποιούνται από την Δνση Πολιτικής Προστασίας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου, βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα εφαρμογής
του παρόντος μνημονίου, καθώς και ελέγχου των διαθέσιμων πόρων της
για υλοποίηση των
προβλεπόμενων στο σχεδιασμό δράσεων, αν αυτό απαιτηθεί και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη
φάση της αυξημένης ετοιμότητας.
- Διαθέτουν, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικό και μέσα των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και της
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου αντίστοιχα, προς συνδρομή του έργου των Δήμων και της
αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.
- Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου ή οι αναπληρωτές τους
- Δύνανται να συμμετάσχουν - προς διευκόλυνση του έργου στη διαχείριση των συνεπειών του πλημμυρικού
φαινομένου - σε ad hoc Συντονιστικό Κέντρο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σε ασφαλή χώρο, και
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.
- Μετέχουν στη Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου,
σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από
πλημμύρες,
σε
εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και της αποκατάστασης των
ζημιών.

2. Επιχειρησιακά μέσα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2.1. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων (Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων)
1.

ΚΗΙ 9865

JEEP CHEROKEE

2.

KHI 2043

SUZUKI GRAND VITARA

3.

ΚΥ 8418

MITSUBISHI PAJERO PINIT

4.

ΚΗΙ 4816

DAIHATSU TERIOS

5.

ΚΗΙ 4837

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ

6.

ΚΗΙ 4860

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ

7.

ΚΗΙ 9853

JEEP CHEROKEE

Π..Ε. ΘΗΡΑΣ

8.

ΚΗΙ 4161

KIA SPORTAGE

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ

9.

ΚΗΙ 4903

SUZUKI JIMNY

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ

10.

ΚΗΙ 4903

JEEP CHEROKEE

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ

11.

ΚΗΗ 4666

HYUNDAI Η-1 (ΒΑΝ 9 ΘΕΣΕΩΝ)

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ (ΕΔΡΑ)

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ (ΕΔΡΑ)
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Σελίδα 120 από 128

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

2.1. Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων)
2.1.1. Μηχανήματα Έργου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΥ 2760 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 135
105245 JCB ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 101
ΚΥ 2761 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 181 (ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ)
ΚΥ 2762 ΜΗΧΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΝΑ Ρόδος
ΙΣΧΥΣ 180 (ΠΡΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ)
ΚΥ 2728 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ Δήμος Ρόδου ΙΣΧΥΣ 108
ΚΥ 2730 ΜΗΧΑΝ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Δήμος Ρόδου ΙΣΧΥΣ 108
ΚΗΗ 4708 ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 17
ΚΗΗ 3414 SCANIA ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 51
KHY 1332 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ISUZU ΠΝΑ Ρόδος ΙΣΧΥΣ 17
KHH 4667 MAN Φορτηγάκι ΠΝΑ Ρόδος
ΚΗΙ 9149 ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΝΑ Ρόδος
ΙΣΧΥΣ 44

12.
13.
14.

1 Φορτωτάκι
ΠΝΑ Ρόδος
1 Τσαπάκι Caterpillar
ΠΝΑ Ρόδος
1 ΜΗΧΑΝ. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΠΝΑ Ρόδος

1.
2.
3.
4.

2.1.2. Οχήματα (Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου)
1. ΚΗΥ 1333 HONDA ΠΕ Κω (Υπ. Αιγαίου)
2. ΚΥ 1432 MITSUBISHI φορτηγάκι Σφαγεία ΠΕ Ρόδου
3. ΚΥ 8864 ΚΙΑ ΠΕ Καρπάθου (Υπ. Αιγαίου) ΙΣΧΥΣ 14
4. ΤΟΜ 5488 Μηχανάκι Ρόδου
5. ΚΥ 8863 ΚΙΑ
ΤΖΙΠ (Υπ. Αιγαίου) Αγρ. Ανάπτ. Ρόδου

ΙΣΧΥΣ

14

6. ΚΗΗ 3402 HYUNDAI

ΙΣΧΥΣ

14

(Δωρεά Κυπριάδη) Δήμος Ρόδου

7. ΚΗΗ 3401 HYUNDAI Πυροσβεστικής (Δωρεά Κυπριάδη) ΠΥ Ρόδου
8. ΚΗΙ 9150 MITSUBISHI (προμήθεια) Ρόδου Δ.Τ.Ε. ΙΣΧΥΣ
13
9. ΚΗΙ 3971 SUZUKI ΤΖΙΠ Δ.Τ.Ε. Ρόδος ΙΣΧΥΣ
14
10. ΚΗΗ 5656 SUZUKI ΤΖΙΠ Κτηνιατρική Κω
ΙΣΧΥΣ
11. ΚΗΙ 3973 SUZUKI ΤΖΙΠ Ρόδου

ΙΣΧΥΣ

14

14

12. ΚΗΙ 3974 SUZUKI ΤΖΙΠ Καλύμνου ΙΣΧΥΣ
14
13. ΚΗΗ 3411 JEEP PATRIOT Περιφερειάρχη (από δωρεά) Ρόδος ΙΣΧΥΣ

14

14. KHH 3434 FORD Φορτηγό Δ. Καλύμνου
15. ΚΗΗ 3430 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
16. ΚΗΗ 3431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
17. ΚΗΗ 3432 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
18. ΚΗΗ 3433 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Ρόδου
19. ΚΗΗ 4704 ΥΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ
11
20. ΚΗΥ 1309 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ
21. ΚΗΥ 1311

ΤΖΙΠ ΙΣΧΥΣ

Δ. Ρόδου
17 Δ. Πάτμου

17 Κυνηγητικός Σύλλογος

22. ΚΗΥ 1310
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 17 Δ. Σύμης
23. ΚΗΙ 5777 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΙΣΧΥΣ 14 Διοικητήριο
24. ΚΥ 2760

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΙΣΧΥΣ

134 Δ.Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Οι Εθελοντικές Ομάδας Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξης τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των επικεφαλής τους
έχουν ως εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
α/α

Εθελοντική Ομάδα

Αριθ. Αποφ. ένταξης

Περιοχή ευθύνης

1.

Διασωστικό Σώμα Θήρας

16/2010

Δήμος Θήρας

2.

Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών
Άνδρου

22/2007

Δήμος Άνδρου

3.

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων

2/2006

ΠΕ Κυκλάδων

4.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων

27/2003

ΠΕ Κυκλάδων

5.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

2/2017

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

6.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Ιητών

21/2017

Δήμος Ιητών

7.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σίφνου

5/2019

Δήμος Σίφνου

8.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σερίφου

13/2018

Δήμος Σερίφου
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9.

Ε.Δ.Ο.Κ.-Παράρτημα Αμοργού

14/2009

Δήμος Αμοργού

10.

Ο.Ε.Δ. Μήλου

8/2019

Δήμος Μήλου

11.

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Σύρου

10/2018

Π.Ε. Σύρου

12.

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νάξου

13/2014

Δήμος Νάξου & Μ.Κ.

13.

Λ.Εφ.Ε.Δ. - Παράρτημα Σύρου

21/2007

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

14.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Τήνου

21/2019

Δήμος Τήνου

15.

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Νάξου & Μ.Κ.

12/2019

Δήμος Νάξου & Μ.Κ.

16.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Π.Ε.
Κυκλάδων

2. Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
α/α

1.

2.
3.
4.

Εθελοντική Ομάδα

Αριθ. Αποφ. ένταξης

Περιοχή ευθύνης

Σώματος εθελοντών
Σαμαρειτών &
Διασωστών ΕΕΣ
Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου
Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας
Πολιτών CB Δωδ/σου
Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών
Δωδ/σου
Δωδεκανησιακός Σύλλογος
Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου
Εθελοντική
Οργάνωση
Πολιτικής
Προστασίας Δ. Ρόδου
Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάκου

22/2001

Ρόδος

13/2009

Π.Ε. Δωδεκανήσου

5/2006

Π.Ε. Δωδεκανήσου

23/2007
12/2016

Ρόδος

14/2017

Ρόδος

12/2018

Π.Ε. Ρόδου

8.

Ομάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών
Ε.Ο.Δ. Βόρειας Δωδ/σου

10/2005

Β. Σύμπλεγμα Δωδεκανήσου

9.

Ε.Ο.Δ. Νότιας Δωδ/σου

6/2005

Ν. Σύμπλεγμα Δωδεκανήσου

10.

Λέσχη 4Χ4 Ρόδου

17/2001

Ρόδος

Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων Περιφερειακή
Εφορία Δωδ/σου
Εθελοντική Οργάνωση
Πολιτικής Προστασίας Δ. Κω
Λέσχη 4Χ4 Κω

21/2001

Π.Ε. Δωδεκανήσου

23/2019

Κως

8/2008

Κως

11/2010

Κως

15.

Λέσχη Ελλήνων
Καταδρομέων
νήσου Κω
Ελλήνων Διασωστών Κω

14/2006

Κως

16.

Ε.Ε.Σ. Σαμαρειτών - Κω

22/2001

Κως

5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.
Παρατίθενται οι Εργολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
και Έκτακτων Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 251/2017 (ΑΔΑ
ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ), 635/2017 (ΑΔΑ 7ΣΦΟ7ΛΞ-Υ3Τ) και 20/2019 (ΑΔΑ ΨΘΛΕ7ΛΞ-ΗΞ6) Αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου και την με αριθ. πρωτ. 69640/352/6-7-2017 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35).

α/α

Εταιρεία-Επωνυμία

Διεύθυνση

Περιοχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ
Α.Ε.

Ζ. Αλαβάνου & Ι. Βούλγαρη 1
Τήνος

Δήμος Τήνου

2.

Ναυπλιώτης Γ. & Υιοι
Ο.Ε.

Παπαβασιλείου, Χώρα Νάξος
84500

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

3.

Χωριανόπουλος Γιώργος

Νάξος

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

4.

ERGONIA S.A.

Παράσπορος, Μήλος 84800

Δήμος Μήλου

5.

Δαβερώνας Ιωάννης

Νάουσα, Πάρος

Δήμος Πάρου
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6.

Γεροντόπουλος Νικόλαος

Απολλωνία, Σίφνος

Δήμος Σίφνου

7.

Νικόλαος & Γεώργιος
Γεροντόπουλος Ο.Ε
Μαμάης Δημήτρης

Απολλωνία, Σίφνος

Δήμος Σίφνου

Μεσαριά, Άνδρος

Δήμος Άνδρου

Μπατσί, Άνδρος

Δήμος Άνδρου

10.

Τσιαμαλός Α. - Χαλάς Σ.
Ο.Ε.
Πέτσας Δημήτρης

Κυπρί, Άνδρου

Δήμος Άνδρου

11.

Η. & Ν. Ζιάκας Ο.Ε.

Γαύριο Άνδρος

Δήμος Άνδρου

12.

Ροσολλάτος Γεώργιος

Κάτω Μάννα, Σύρος 84100

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

13.

Γεροντάρης Φραζέσκος

Σέριφος

Δήμος Σερίφου

14.

Σαργολόγος Λούης

Σύρος

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

15.

Βακονδίου Φιλομένα

Σύρος

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Υδροφόρα

16.
17.

Φυσιλάνη Γιακουμίνα
Γιγίνης Δημήτρης

Δήμος Πάρου
Δήμος Άνδρου

ΠΕ Πάρου - Δήμος Πάρου
Δ. Άνδρου

18.

Βαλμάς Α.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

19.

Βαλμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

20.

Μ. Βαλμάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δήμος Άνδρου

Δ. Άνδρου

21.

Χριστόφορος Γιώργος

Δήμος Πάρου

Δ. Πάρου

22.

Ντάφος Ιωάννης

Σύρος

23.

Ντάφος Χρήστος

Σύρος

24.

Γιάπρος Ιωάννης

Β. Βουλγαροκτόνου 55, Πεύκη,

25.

Χριστόφορος Γεώργιος

Πάρος

Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου,
Κέα, Κύθνου, Ιητών.
Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέα,
Κύθνου, Ιητών.
Δήμους Σύρου-Ερμ., Πάρου,
Αντιπάρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέα,
Κύθνου, Ιητών.
ΠΕ Πάρου, Δήμος Πάρου

26.

Κυρίτσης Ιωάννης

Μήλος

ΠΕ Μήλου, Δήμος Μήλου

27.

Ρουγγέρης Ιωσήφ

Τήνος

ΠΕ Τηνου, Δήμος Τήνου

28.

Θήρα

ΠΕ Θήρα, Δήμος Θήρας

29.

ΚΟΣΜΟΣ
Κατασκευαστική Α.Ε.
Κολυδάς Γεώργιος

Άνδρος

Π.Ε Άνδρου, Δ. Άνδρου

30.

Γιαννακός Νικήτας

Χώρα Αμοργού

Π.Ε. Νάξου, Δήμος Αμοργού

31.

Υιοί Δημητροκάλλη Ο.Ε.

Αγ. Αρσένιος Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

8.
9.
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32.

Δαρζέντας Ανδρέας

Μεσσαριά Θήρας

Δήμος Θήρας, Π.Ε. Θήρας

33.

Ψημίτης Μανούσος

Καμπί Κέας

Δήμος Κέας, ΠΕ Κέας-Κύθνου

34.

Μουστάκη Μαρία

Φιλώτι Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

35.

Σιδερής Γιώργος

Κόρωνος Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

36.

Κορρές Νικόλαος

Σκαδό Νάξου

Δήμος Νάξου & Μ. Κυκλάδων

37.

Μουστάκης Στέφανος

Φιλότι Νάξος

Π.Ε. Νάξου, Δήμος Νάξου & Μ.Κ. –
Δήμος Αμοργού

α/α

Εταιρεία-Επωνυμία

Διεύθυνση

Περιοχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.

Καστής Κωνσταντίνος

Καμάρα, Λέρος

Δήμος Λέρου

2.

Καστής Στυλιανός

Καμάρα, Λέρος

Δήμος Λέρου

3.

Α. Νικολιάς Ο.Ε.

Αρίωνος 6, Μυτιλήνη

Δήμος Ρόδου

4.

3K TEXNIKH A.E.

ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω

5.

ΡΑΪΣΑΚΗΣ ΕΛΠ.&ΣΙΑ Ε.Ε.

Αγίας Λαύρας 86, Πατήσια
Αθήνα
Κάρπαθος

6.

Χηράκης Ανδρέας

Κάρπαθος

ΠΕ Καρπάθου - Ν. Κάρπαθος

7.

Λεντάκης Νικόλαος

Κάρπαθος

ΠΕ Καρπάθου - Ν. Κάρπαθος Τ.Κ. Ολύμπου

8.

Λαουδίκος Γεώργιος

Αφάντου, Ρόδος

9.

Λαουδίκος Χρύσανθος

Πειραιώς 1, Ρόδος

Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Κω, και Δήμους
Πάτμου,
Καρπάθου,
Λέρου,
Καλύμνου
Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Κω, και Δήμους
Πάτμου, Καρπάθου
ΠΕ Κω, Δήμος Κω

Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου

10. Πίτσης Βασίλειος

Κως

11. ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.

ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω

12. Ζαμπελάκης Γεώργιος

Αγίας Λαύρας 86, Πατήσια
Αθήνα
Έμπωνας-Ρόδος

13. Φουρτούνας Άγγελος

Φακλιά Αφάντου Ρόδος

Π.Ε. Ρόδου

14. Κορκίδας Ανδρέας

Δήμος Ρόδου

Π.Ε. Ρόδου, Δ. Ρόδου

Δήμος Ρόδου

15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1) Π.Ν.Αι./Γρ. Περιφερειάρχη
2) Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
3) Π.Ν.Αι./Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
4) Π.Ν.Αι./Δ.Π.Π./Τμ. Πολ. Προστασίας και Γραφεία Π.Π. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
5) Π.Ν.Αι./ Δνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
6) Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων
7) Π.Ν.Αι./Δνση ΠΕΧΩΣ Κυκλάδων
8) Π.Ν.Αι./Δνση Υγείας Κυκλάδων
9) Π.Ν.Αι./Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
10) Π.Ν.Αι./Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων
11) Π.Ν.Αι./Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων
12) Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Κυκλάδων
13) Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Κυκλάδων
14) Π.Ν.Αι./Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
15) Π.Ν.Αι./Δνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
16) Π.Ν.Αι./Δνση ΠΕΧΩΣ Δωδεκανήσου
17) Π.Ν.Αι./Δνση Υγείας Δωδεκανήσου
18) Π.Ν.Αι./Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
19) Π.Ν.Αι./Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου
20) Π.Ν.Αι./Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου
21) Π.Ν.Αι./Δνση Διοίκησης Δωδεκανήσου
22) Π.Ν.Αι./Δνση Οικονομικού Δωδεκανήσου
23) Π.Ν.Αι/Τμήμα ΠΣΕΑ Κυκλάδων
24) Π.Ν.Αι./Τμήμα ΠΣΕΑ Δωδεκανήσου
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1) Έπαρχοι Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου
2) Π.Ν.Αι./Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΟΠΠ ΠΕ Κυκλάδων
3) Π.Ν.Αι./ Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΟΠΠ ΠΕ Δωδεκανήσου
4) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Εσωτερ. Λειτουργίας
5) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Αναπτ. Προγ. Περιβ. & Υποδομών
6) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
7) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Ανάπτυξης
8) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
9) Π.Ν.Αι./Γεν. Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
10) Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας,
11) Α.Δ.Α. - Γρ. Συντονιστή
12) Α.Δ.Α.- Δ/νση Πολ. Προστασίας
13) Α.Δ.Α./Δ/νση Δασών Κυκλάδων
14) Α.Δ.Α./Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου
15) Α.Δ.Α./Δνση Υδάτων Ν. Αιγαίου
16) Δήμοι Π.Ν.Αι.
17) Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Αι.
18) Περιφ. Δ/ση Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου
19) Δνση Π.Υ. Ν. Κυκλάδων
20) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης
21) Δνση Π.Υ. Ν. Δωδεκανήσου
22) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου
23) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω
24) Περιφ. Αστυν. Διεύθυνση Νοτ. Αιγαίου
25) Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων
26) Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου
27) Β’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου
28) 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-Ελλ. Ακτ.
29) Λιμεναρχεία Σύρου, Νάξου, Πάρου, Θήρας, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου
30) 8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-Ελλ. Ακτ.
31) Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
32) Λιμεναρχεία Καλύμνου, Λέρου, Κω και Καρπάθου
33) 90 ΜΕ
34) ΤΕΘ Ερμούπολης
35) 95 ΑΔΤΕ
36) 80 ΑΔΤΕ
37) Ναυτική Βάση Σύρου
38) Δνση Α’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
39) Δνση Β’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
40) Δνση Α’ θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
41) Δνση Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
42) ΔΕΔΔΗΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
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