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ΑΡΟΦΑΣΘ ΔΘΜΑΧΟΥ  48/2018 

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςθ του επικαιροποιθμζνου Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν 

εκδιλωςθ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν». 

Ο Διμαρχοσ Ευρϊτα, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 και 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2012 «Αναβάκμιςθ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και λοιπζσ 
διατάξεισ»  

3. Τθν Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β) «Ζγκριςθ του από 7-4-2003 Γενικοφ ςχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ 
ςυνκθματικι λζξθ «Ξενοκράτθσ». 

4. Τθν Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) Συμπλιρωςθ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ 
ςυνκθματικι λζξθ «Ξενοκράτθσ», με το Ειδικό Σχζδιο «Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν» 

5. Τθν 3θ Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ (Ιουνίου 2013) του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 
εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, ςτα πλαίςια του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ 
ςυνκθματικι λζξθ Ξενοκράτθσ 

6. Τθν διάρκρωςθ και ςτελζχωςθ των Υπθρεςιακϊν Μονάδων του Διμου Ευρϊτα, όπωσ ζχει διαμορφωκεί 
και ςυγκεκριμζνα:  

 Τον Ο.Ε.Υ του Διμου Ευρϊτα (ΦΕΚ 2162/Β/27-09-2011), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ΦΕΚ 
684/Β/21-4-2015 και ΦΕΚ 3148/Β/11-09-2017. 

 Τθν αρικ. 19/2016 απόφαςθ Δθμάρχου Ευρϊτα (αρικ. πρωτ. 1934/05-02-2016)  για τθν 
τοποκζτθςθ των υπαλλιλων ςε οργανικζσ μονάδεσ του Διμου (ΑΔΑ: Ω08ΩΛ-ΩΨΣ), όπωσ ιςχφει. 

7. Τισ αρ. α)01/05-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ0ΕΩΛ-7ΞΟ) και β)07/16-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΛ9ΩΛ-062) αποφάςεισ 
Δθμάρχου Ευρϊτα περί οριςμοφ Αντιδθμάρχων και  μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων, όπωσ ιςχφουν. 

8. Τισ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με αρικμοφσ: α) 174/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩΛ-ΓΣΧ) ςχετικά με 
τθν ίδρυςθ Εκελοντικοφ Ρυροςβεςτικοφ κλιμακίου ςτο Διμο Ευρϊτα, β) 202/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΛ-Χ7Σ) 
ςυμπλθρωματικι απόφαςθ ςχετικά με τθν ίδρυςθ Εκελοντικοφ Ρυροςβεςτικοφ Στακμοφ Β Τάξθσ Διμου 
Ευρϊτα, γ) 384/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΩΛ-Γ8) ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ αυτοκινιτου ςτον Εκελοντικό 
Ρυροςβεςτικό Στακμό Διμου Ευρϊτα και δ) 137/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΛ-4ΝΘ)  ανάκλθςθ απόφαςθσ ςε 
ότι αφορά παραχϊρθςθ πολυμθχανιματοσ Multicar ςτον Εκελοντικό Ρυροςβεςτικό Στακμό Βϋ Τάξθσ. 

9. Τθν αρικ. 29/2018 απόφαςθ Δθμάρχου Ευρϊτα (αρικ. πρωτ. 5355/30-04-2018) περί ζγκριςθσ του 
επικαιροποιθμζνου παραρτιματοσ Ι’ του Ειδικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξαιτίασ 
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν  (ΑΔΑ: Ω0ΘΩΛ-6ΟΥ). 

10. Τθν αρικ. 4/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΘΦΩΛ-ΟΕ9) απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Διμου Ευρϊτα 
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ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ 

Τθν ζγκριςθ του επικαιροποιθμζνου Μνθμονίου Ενεργειϊν  για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν 

εκδιλωςθ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν του Διμου Ευρϊτα,  όπωσ ακολοφκωσ επιςυνάπτεται.  

 

 

 

ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Το παρόν μνθμόνιο τροποποιεί το προθγοφμενο (ΑΔΑ: 6ΨΥΕΩΛ-Χ7Ν), κυρίωσ όςον αφορά τα ςτάδια 

ετοιμότθτασ του Διμου Ευρϊτα με βάςθ τθν εμπειρία των προθγοφμενων ετϊν και τισ δυνατότθτεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου. Επίςθσ διορκϊνεται το ςθμείο που αναφζρεται ςτθν οργανωτικι δομι του 

ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ του Διμου Ευρϊτα. Σφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικϊν 

Υπθρεςιϊν όπωσ ιςχφει,  θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 

Διμου Ευρϊτα είναι αρμόδια για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία ςτο επίπεδο του Διμου. Θ οργανικι μονάδα 

ςτθν οποία υπάγονται οι αρμοδιότθτεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ, 

Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ευρϊτα. Επιπρόςκετα ενςωματϊνονται οι 

αλλαγζσ ςτθ ςυγκρότθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Ευρϊτα 

και μνθμονεφεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του, ςε εναρμόνιςθ με το αρ. 9032/14-12-2016 ζγγραφο τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  

2 ΣΚΟΡΟΣ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ 

Το παρόν μνθμόνιο ςυντάςςεται ςε εναρμόνιςθ με το αρικ. Ρρωτ. 3515/28-06-2013 ζγγραφο τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «3θ ζκδοςθ του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 
Αναγκϊν εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, ςτα πλαίςια του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ 
ςυνκθματικι λζξθ «Ξενοκράτθσ».  

Ο Διμοσ Ευρϊτα παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα και ςχεδιάηει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων φαινομζνων και των καταςτροφϊν που αυτά 
προκαλοφν. Ρρόκειται για μζτρα και ενζργειεσ που υπαγορεφονται από το Νόμο 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102 
Α), περί «Αναβάκμιςθσ πολιτικισ προςταςίασ» και αποβλζπουν «ςτθν προςταςία τθσ ηωισ, υγείασ και 
περιουςίασ των πολιτϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ, που προκαλοφν καταςτάςεισ 
εκτάκτου ανάγκθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ειρθνικισ περιόδου»  

Στο μνθμόνιο αυτό καταγράφεται ζνασ πρακτικόσ ςχεδιαςμόσ, προςαρμοςμζνοσ ςτα δεδομζνα του 
Διμου Ευρϊτα και τισ δυνατότθτεσ των υπθρεςιϊν του, με ενζργειεσ και μζτρα που αποβλζπουν: α)ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ του Διμου ζναντι ενδεχόμενων καταςτροφϊν και ςτθν κατά το δυνατόν 
πρόλθψι τουσ, β)ςτθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και όςο πιο ψφχραιμθ και οργανωμζνθ αντίδραςθ 
των κατοίκων, γ)ςτο ςυντονιςμό όλων των δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων που εμπλζκονται ςτο 
ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ τοπικά, δ)ςτθν αξιοποίθςθ κάκε υποςτιριξθσ από εκελοντικζσ 
οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ ι μεμονωμζνουσ εκελοντζσ και πολίτεσ, ε)ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
καταςτροφϊν   και ςτθν αποκατάςταςθ των ςυνεπειϊν τουσ. 

Το μνθμόνιο ενεργειϊν αποτελεί ζνα απλό ζγγραφο μθ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, ςτο οποίο δίνονται 
με ςαφινεια απαντιςεισ ςτα πζντε ερωτιματα (ποιοσ ενεργεί, τι, πότε, που και γιατί κα ενεργιςει). Δεν 
αποτελεί ζνα «κλειςτό» και πάγιο κείμενο ςχεδιαςμοφ. Μπορεί εφκολα να δεχτεί ανακεωριςεισ και να 
ενςωματϊςει τροποποιιςεισ και προςκικεσ, ανάλογα με τυχόν αλλαγζσ ςτα δεδομζνα και απρόβλεπτεσ 
καταςτάςεισ, χωρίσ να κίγεται θ ςαφινεια και θ λειτουργικότθτά του. Είναι ζνα κείμενο, του οποίου τα 
μζτρα και οι ενζργειεσ μποροφν να υλοποιθκοφν από κάκε μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ ι του προςωπικοφ. 

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Ο κεςμοκετθμζνοσ ρόλοσ των Διμων και Κοινοτιτων ςτθν πολιτικι προςταςία προςδιορίηεται αφενόσ 
από τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και αφετζρου από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο πολιτικισ 
προςταςίασ. 

Σφμφωνα με τον ιςχφοντα Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ114Α), ςτισ αρμοδιότθτεσ 
των Διμων και Κοινοτιτων περιλαμβάνονται και αυτζσ του τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ (άρκρο 75η), 
ιδίωσ δε: 

«1. Ο ςυντονιςμόσ και θ επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, 
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που ςυμβαίνουν ςτα διοικθτικά τουσ όρια. 
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2. Θ διατφπωςθ ειςιγθςθσ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ τουσ, ςτο πλαίςιο του 
ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και θ εφαρμογι των προγραμμάτων, μζτρων και δράςεων που αφοροφν τθν 
περιοχι τουσ, ςτο πλαίςιο του εκνικοφ και περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ. 

3. Θ διάκεςθ και ο ςυντονιςμόσ δράςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν πρόλθψθ, 
ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν τθσ περιφζρειάσ τουσ.» 

Ραράλλθλα, ο ρόλοσ των Διμων και Κοινοτιτων ςτθν πολιτικι προςταςία απορρζει από το ιςχφον 
κεςμικό πλαίςιο πολιτικισ προςταςίασ. Σφμφωνα με το Νόμο 3013/2002 (άρκρο 13), οι Διμαρχοι: 
• Συντονίηουν και επιβλζπουν το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ, μεταξφ άλλων για τθν αντιμετϊπιςθ 
καταςτροφϊν, εφόςον αυτζσ ςυμβαίνουν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των αντιςτοίχων ΟΤΑ 
• Ζχουν τθν ευκφνθ εφαρμογισ του ετιςιου ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ αναφορικά με τουσ 
ΟΤΑ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μζτρα και δράςεισ ζχουν τοπικό 
χαρακτιρα. 
• Διατυπϊνουν ειςιγθςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ του ΟΤΑ, θ οποία υποβάλλεται ςτο 
Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ για τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ πρόταςθσ, ςτο πλαίςιο του άρκρου 11, 
παρ.γ του ςχετικοφ Νόμου. 
• Ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διάκεςθσ και του ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και 
μζςων για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν εντόσ των ορίων 
του οικείου ΟΤΑ. 

Σε όλουσ τουσ Διμουσ οφείλει να λειτουργεί Υπθρεςία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, οι αρμοδιότθτεσ τθσ 
οποίασ ςυναρτϊνται άμεςα με τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ οργάνωςθσ και υποδομισ για τθ λιψθ των 
αντίςτοιχων μζτρων πολιτικισ προςταςίασ. Εξάλλου, ςε κάκε Διμο προβλζπεται θ ςφςταςθ Συντονιςτικοφ 
Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ), ςτο οποίο προεδρεφει ο Διμαρχοσ. 

 
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το Ν. 4249/14 (ΦΕΚ-73 Α/24-3-14) άρκρο 108, θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για 

τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των κατά τόπουσ Δθμάρχων οι οποίοι ζχουν 
τον ςυντονιςμό του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό 
επίπεδο.  

Το ιςχφον Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ» (Υ.Α. 1299/2003, ΦΕΚ 423 Β), προβλζπει 
ότι οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ: 
1. Μεριμνοφν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ οργάνωςθσ και υποδομισ των υπθρεςιϊν τουσ, 
προκειμζνου να είναι ικανζσ για τθ λιψθ αποτελεςματικϊν μζτρων πολιτικισ προςταςίασ και ςυντάςςουν 
προσ τοφτο ςχετικά μνθμόνια ενεργειϊν. 
2. Συντονίηουν και επιβλζπουν τα μζτρα για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ 
των καταςτροφϊν. 
3. Διακζτουν το απαραίτθτο δυναμικό και μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφικϊν φαινομζνων 
και ςυντονίηουν τθ δράςθ αυτϊν. 
4. Συνιςτοφν ςυντονιςτικό τοπικό όργανο ςτθν ζδρα τουσ. 
5. Κακορίηουν χϊρουσ υποδοχισ πλθγζντων και μεριμνοφν για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν ςτουσ χϊρουσ 
αυτοφσ ικανϊν για τθ διαβίωςθ των εκεί διαμενόντων. 
6. Ενεργοφν, ςτα πλαίςια τθσ δικαιοδοςίασ τουσ, οτιδιποτε ςυμβάλλει ςτο ζργο τθσ πολιτικισ 
προςταςίασ και προκφπτει από όλο το πλζγμα τθσ αποςτολισ τουσ. 

Ο Ν.3852/7-6-2010  (άρκρο 63) προβλζπει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ,  τθν 
ειςιγθςθ ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε εναρμόνιςθ με τα 
αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Ρεριφζρειασ και του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Επίςθσ ςτο  άρκρο 97, 
προβλζπει τθ ςφςταςθ υπθρεςιακϊν μονάδων Ρεριβάλλοντοσ – Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτουσ διμουσ.  

 
4 ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

4.1 Ο Διμαρχοσ 

Οι αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου ωσ προσ τθν πολιτικι προςταςία κακορίηονται από τθν παρ. 1 του 
άρκρου 13 του Ν.3013/2002 (όπωσ αναλυτικά αναφζρκθκε παραπάνω). Γενικά, ο Διμαρχοσ ζχει τθν  
ευκφνθ του γενικοφ ςυντονιςμοφ και επίβλεψθσ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ, ςτα διοικθτικά όρια 
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του Διμου Ευρϊτα. Ρροΐςταται ωσ Ρρόεδροσ και ζχει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ του Συντονιςτικοφ 
Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο) πολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο και ςυγκαλείται κάκε φορά με πρωτοβουλία 
του. 

4.2 Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου 

 Σφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ) του Διμου Ευρϊτα  (ΦΕΚ 2162/Β/27-09-
2011), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (ΦΕΚ 684/Β/21-4-2015, 3148/Β/11-9-2017), θ Διεφκυνςθ 
Ρεριβάλλοντοσ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία 
ςτο επίπεδο του Διμου. Θ οργανικι μονάδα ςτθν οποία υπάγονται οι αρμοδιότθτεσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ είναι το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και 
Συντιρθςθσ Ρραςίνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Ευρϊτα.  

Ππωσ αναφζρεται ςτον ΟΕΥ: Ενότθτα Δ: Υπθρεςίεσ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ,  Άρκρο 8 β) 
Αρμοδιότθτεσ Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και 
Συντιρθςθσ πραςίνου, Αρμοδιότθτεσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  13)Στο πλαίςιο του Τμιματοσ λειτουργεί 
Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο είναι αρμόδιο για τθ διατφπωςθ ειςθγιςεων ςχεδιαςμοφ, το 
ςυντονιςμό δράςεων για τθν πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν ςτθν περιοχι 
του Διμου. Ειδικότερα το Γραφείο:  
Α) Διατυπϊνει ειςθγιςεισ για το ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ του Διμου, ςτο 
πλαίςιο του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και μεριμνά για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν προγραμμάτων, 
μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο του εκνικοφ και περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ. 
Β) Υποςτθρίηει το ςυντονιςμό και επιβλζπει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, 
ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι του 
Διμου. 
Γ) Μεριμνά για τθ διάκεςθ και ςυντονίηει τθ δράςθ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν 
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και  αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι 
του Διμου. 
Δ) Επεξεργάηεται ειδικότερεσ προτάςεισ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν προςταςία των δαςικϊν 
περιοχϊν του Διμου, ςυμμετζχει ςτθν οργάνωςθ τθσ πυροπροςταςίασ των δαςϊν και διατυπϊνει 
προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ των δαςϊν». Δεν ζχει όμωσ γίνει ςφςταςθ Γραφείου Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ και τοποκζτθςθ προςωπικοφ και οι αρμοδιότθτεσ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ πολιτικισ 
προςταςίασ αςκοφνται από το παραπάνω τμιμα ςτο οποίο υπάγονται. 
   

4.3 Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (Σ.Τ.Ο.) Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 13 του Ν.  3013/2002 όπωσ ιςχφει, ςτθν ζδρα κάκε διμου 
ςυνιςτάται Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο, το οποίο αποτελείται από τουσ: 

ι. Διμαρχο ωσ Ρρόεδρο. 
ιι. Δφο Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ, που ορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, εκ των 

οποίων ο ζνασ προζρχεται από τθ μειοψθφία. 
ιιι. Ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και του νομοφ. 
ιν. Εκπρόςωπο Στρατιωτικοφ Διοικθτι τθσ περιοχισ, Διοικθτι Αςτυνομικοφ Τμιματοσ τθσ ζδρασ του 

διμου, Ρροϊςτάμενο του Ειδικοφ Ρροςωπικοφ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, εκπρόςωπο τθσ Λιμενικισ 
Αρχισ, εφόςον ζχει ωσ ζδρα τον αντίςτοιχο διμο και διοικθτι τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ τθσ ζδρασ 
του διμου ι εκπρόςωπο τθσ αντίςτοιχθσ τθσ ζδρασ του νομοφ. 

ν. Ρροϊςτάμενο τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Ο.Τ.Α.. 
νι. Ρροϊςτάμενο του οικείου δαςαρχείου ι εκπρόςωπο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ  
νιι. Εκπροςϊπουσ Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 
Στισ ςυνεδριάςεισ λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ ζδρασ του διμου, κακϊσ 

και άλλοι εκπρόςωποι υπθρεςιϊν, μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου. 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ τθσ καταςτροφισ, κακϊσ και του ζργου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν, το 
πιο πάνω Πργανο λειτουργεί ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ και με 
τουσ οριηόμενουσ, από τουσ μετζχοντεσ, αναπλθρωτζσ τουσ. Μζςω αυτοφ του οργάνου εξαςφαλίηεται θ 
ζγκαιρθ ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
φαινομζνων και καταςτροφϊν που αφοροφν τα όρια ευκφνθσ του Διμου, κακϊσ και θ οργανωμζνθ 
αντίδραςθ και κινθτοποίθςθ των πολιτϊν. 

Με τθν αρ. 24/2017 (ΑΔΑ: ΨΘΟΧΩΛ-1ΧΡ) απόφαςθ Δθμάρχου ςυγκροτικθκε το Συντονιςτικό 
Τοπικό Πργανο για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία του Διμου Ευρϊτα (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ – ΜΕΛΘ ΣΤΟ).  

Με τθν αρ. 22/2017 (ΑΔΑ: ΩΚΨ2ΩΛ-0Δ) απόφαςθ Δθμάρχου εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ  
του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Ρολιτικισ  Ρροςταςίασ του Διμου Ευρϊτα, ςε εναρμόνιςθ με 
το αρ. 9032/14-12-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.  

 

4.4 Ομάδεσ εκτάκτων αναγκϊν 

Μζλθ τουσ είναι υπάλλθλοι όλων των υπθρεςιϊν του Διμου. Συγκροτοφνται κατ’ εντολι του 
Δθμάρχου από το Τμιμα Ρερ/ντοσ, Ρολ. Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και ςυντιρθςθσ 
πραςίνου ι το Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Διοικθτικισ Μζριμνασ. Ζχουν μόνιμο χαρακτιρα ι 
δθμιουργοφνται εκτάκτωσ  και κατά περίπτωςθ. 

 

5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

Ο Διμοσ Ευρϊτα ςυςτικθκε με το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Αϋ87/7-6-2010) και προζκυψε από τθ 

ςυνζνωςθ των πρϊθν Διμων Γερόνκρων, Ζλουσ, Κροκεϊν, Νιάτων και Σκάλασ. Ζδρα του Διμου, ορίςτθκε 

θ Δθμοτικι Κοινότθτα Σκάλασ. 
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5.1 ΕΚΣΑΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟ  

Θ ζκταςθ του νζου Διμου είναι 865,734 τ. χλμ. (ςτοιχεία από απογραφι πλθκυςμοφ τθσ 18θσ Μαρτίου 
2001).  
Ο πλθκυςμόσ του Διμου Ευρϊτα ανζρχεται ςτουσ 17.891 κατοίκουσ, ςφμφωνα με τθν απογραφι 
πλθκυςμοφ – κατοικιϊν 2011 που αφοροφν ςτο Μόνιμο πλθκυςμό τθσ χϊρασ (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012) 
και αποτυπϊνεται ςτον πίνακα  που ακολουκεί. 
Ο Διμοσ Ευρϊτα ςυνορεφει ανατολικά με το Διμο Μονεμβαςίασ, δυτικά με το Διμο Ανατολικισ Μάνθσ, 
βόρεια με τουσ Διμουσ Νότιασ Κυνουρίασ και Σπάρτθσ, ενϊ νότια βρζχεται από το Λακωνικό κόλπο. 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

ΕΚΤΑΣΘ  
(τ. χλμ.) 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ 
Τ.Κ (ςφμφωνα με 

οδθγία 85/148/ΕΟΚ) 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΕΟΝΘΩΝ 1793 236,780  

Τ.Κ. ΑΛΕΡΟΧΩΙΟΥ 114 27,037 Μειονεκτικι 

Τ.Κ ΓΕΑΚΙΟΥ 1252 104,103 Μειονεκτικι 

      ΒΕΛΩΤΑ 8  Μειονεκτικι 

      ΓΕΑΚΙ0 1244  Μειονεκτικι 

Τ.Κ. ΗΑΑΦΩΝΑΣ 214 65,013 Ορεινι 

Τ.Κ.  ΚΑΙΤΣΑΣ 213 40,627 Μειονεκτικι 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΛΟΥΣ 5718 117,577  

Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΘ 2104 14,388 Ρεδινι 

       ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΕΑΣ 24  Ρεδινι 

       ΒΛΑΧΙΩΤΘ 2080  Ρεδινι 

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ 332 5,870 Ρεδινι 

Τ.Κ. ΑΣΤΕΙΟΥ 250 11,602 Ρεδινι 

Τ.Κ. ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ 1506 26,240 Ρεδινι 

       ΑΝΩ ΓΛΥΚΟΒΥΣΘ 21  Ρεδινι 

       ΚΑΤΩ ΓΛΥΚΟΒΥΣΘ 1485  Ρεδινι 

Τ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ 264 36,023  

       ΓΟΥΒΑΙ 195  Μειονεκτικι 

       ΜΑΚΥΝΑΑ 69  Ρεδινι 

Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ 742 10,402 Ρεδινι 

Τ.Κ. ΜΥΤΕΑΣ 520 13,052 Ρεδινι 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΟΚΕΩΝ 2364 160,930  

Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 211 19,402 Ορεινι 

       ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ 105  Ορεινι 

       ΚΟΥΜΑΝΟΙ 88  Ορεινι 

       ΧΑΝΙΑ 18  Ορεινι 

Τ.Κ. ΔΑΦΝΙΟΥ 865 56,757 Ορεινι 

Τ.Κ. ΚΟΚΕΩΝ 1175 61,233 Ορεινι 

       ΑΣΘΜΙΟ 8  Ορεινι 

       ΚΟΚΕΑΙ 1137  Ορεινι 

      ΦΑΟΣ  30  Ορεινι 

Τ.Κ. ΛΑΓΙΟΥ 113 23,538 Ορεινι 

       ΒΑΛΤΑΚΙ 60  Ορεινι 

       ΓΛΩΣΣΑ 8  Ορεινι 

       ΛΑΓΙΟ 45  Ορεινι 
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

ΕΚΤΑΣΘ  
(τ. χλμ.) 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ 
Τ.Κ (ςφμφωνα με 

οδθγία 85/148/ΕΟΚ) 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΙΑΤΩΝ 2083 206,502  

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ 720 59,476 Μειονεκτικι 

Τ.Κ. ΑΡΙΔΕΑΣ 499 24,868 Ρεδινι 

Τ.Κ. ΚΕΜΑΣΤΘΣ 180 72,246 Ορεινι 

Τ.Κ. ΝΙΑΤΩΝ 684 49,912 Μειονεκτικι 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΚΑΛΑΣ 5933 143,945  

Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ  3089 34,330 Ρεδινι 

       ΣΚΑΛΑ 3067  Ρεδινι  

       ΤΙΝΘΣΑ 22  Ρεδινι 

Τ.Κ. ΒΟΝΤΑΜΑ 784 46,280 Μειονεκτικι 

Τ.Κ. ΓΑΜΜΟΥΣΑΣ 299 22,753 Μειονεκτικι 

Τ.Κ. ΛΕΘΜΟΝΑ 425 11,677 Ρεδινι  

       ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΧΑΙ 144  Ρεδινι 

       ΛΕΘΜΟΝΑΣ 281  Ρεδινι 

Τ.Κ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 851 9,552 Ρεδινι 

      ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 260  Ρεδινι 

      ΡΕΙΣΤΕΙΟΝ 368  Ρεδινι 

      ΦΙΛΘΣΙΟΝ 223  Ρεδινι 

Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ 485 19,353 Ρεδινι 

      ΣΟΥΛΙΟΝ 18  Ρεδινι 

      ΣΤΕΦΑΝΙΑ 467  Ρεδινι 

ΔΘΜΟΣ ΕΥΩΤΑ 17891 865,734  

 

5.2 ΓΕΩΜΟΦΟΛΟΓΙΑ 

Θ περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Σκάλασ κεωρείται θμιορεινι με ομαλό (ζωσ επίπεδο) ανάγλυφο 
και διαμορφϊνεται ςε υψόμετρο από 0 μζτρα (Λειμονασ) ζωσ 229 μζτρα (Ρεριοχι Ψιλι άχθ Τ.Κ. 
Βρονταμά). Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι αναπτφςςονται επίπεδεσ μορφολογικά επιφάνειεσ με 
κλίςεισ που κυμαίνονται από 2 % - 10%, διαχωριηόμενεσ μεταξφ τουσ από μορφολογικζσ αναβακμίδεσ. Οι 
αναβακμίδεσ αυτζσ είναι όρια περιοχισ όπου παρατθρείται μια μικρι κατά βάκοσ διάβρωςθ. Θ διάβρωςθ 
και θ αποκομιδι των υλικϊν αποςάκρωςθσ ςυνζτειναν ςτθ τελικι αυτι μορφι. 

Θ περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ζλουσ κεωρείται πεδινι με ομαλό (ζωσ επίπεδο) ανάγλυφο και 
διαμορφϊνεται ςε υψόμετρο από 0 μζτρα (περιοχζσ Τ.Κ. Ζλουσ και Αςτερίου) ζωσ +448 μζτρα (περιοχι 
«Βόντασ» ΤΚ Γουβϊν). Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι αναπτφςςονται επίπεδεσ μορφολογικά 
επιφάνειεσ με κλίςεισ που κυμαίνονται από  2 % - 10 %, διαχωριηόμενεσ μεταξφ τουσ από μορφολογικζσ 
αναβακμίδεσ. Οι αναβακμίδεσ αυτζσ είναι όρια περιοχισ όπου παρατθρείται μια μικρι κατά βάκοσ 
διάβρωςθ. 

Θ περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κροκεϊν  κεωρείται θμιορεινι με ομαλό (ζωσ επίπεδο) ανάγλυφο 
και διαμορφϊνεται ςε υψόμετρο +212,90 μζτρα (Χάνια Βαςιλακίου) ζωσ 485,90 μζτρα (Ρεριοχι 
Λυκοβουνό Τ.Κ. Δαφνίου). Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι αναπτφςςονται επίπεδεσ μορφολογικά 
επιφάνειεσ με κλίςεισ που κυμαίνονται από  2 % - 20 %, διαχωριηόμενεσ μεταξφ τουσ από μορφολογικζσ 
αναβακμίδεσ. Οι αναβακμίδεσ αυτζσ είναι όρια περιοχισ όπου παρατθρείται μια μικρι κατά βάκοσ 
διάβρωςθ. 

Θ περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γερονκρϊν κεωρείται θμιορεινι με ομαλό (ζωσ επίπεδο) 
ανάγλυφο και διαμορφϊνεται ςε υψόμετρο + 150 μζτρα ςτο νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ ζωσ 1.780μ (Ρεριοχι «Ρροφιτθσ Θλίασ» ΤΚ Καλλικζασ). Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι 
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αναπτφςςονται επίπεδεσ μορφολογικά επιφάνειεσ με κλίςεισ που κυμαίνονται από 2% - 100%, 
διαχωριηόμενεσ μεταξφ τουσ από μορφολογικζσ αναβακμίδεσ. Οι αναβακμίδεσ αυτζσ είναι όρια περιοχισ 
όπου παρατθρείται μια μικρι κατά βάκοσ διάβρωςθ. 

Θ περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νιάτων κεωρείται θμιορεινι με ομαλό (ζωσ επίπεδο) ανάγλυφο 
και διαμορφϊνεται ςε υψόμετρο + 100 μζτρα (Ρεριοχι «Μιχαλίτςα» Τ.Κ. Απιδζασ) ζωσ 1.291 μζτρα 
(Ρεριοχι «Κατάρτια» Τ.Κ. Κρεμαςτισ). Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι ότι αναπτφςςονται επίπεδεσ 
μορφολογικά επιφάνειεσ με κλίςεισ που κυμαίνονται από 2 % - 20 %, διαχωριηόμενεσ μεταξφ τουσ από 
μορφολογικζσ αναβακμίδεσ. Οι αναβακμίδεσ αυτζσ είναι όρια περιοχισ όπου παρατθρείται μια μικρι 
κατά βάκοσ διάβρωςθ. 

 

5.3 ΚΛΙΜΑ 

Τα κλιματολογικά ςτοιχεία του Διμου Ευρϊτα υπολογίηονται με βάςθ τθ μελζτθ «Κλίμα και Δαςικι 
Βλάςτθςθ τθσ Ελλάδασ» που εκπονικθκε από το Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν (Μάρκοσ Α. Γκουβάσ, 
Νικόλαοσ Κ. Σακελλαρίου) με ςτοιχεία από τισ περιοχζσ που αναφζρονται ςτον πίνακα Ι.  

Με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου κατάταξθσ κατά Thornthwaite (βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 
εξατμιςοδιαπνοισ) οι  περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα κατατάςςονται: 

Δ. Ε ΣΚΑΛΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ, Δ.Ε. ΚΟΚΕΩΝ & Δ.Ε. ΓΕΟΝΘΩΝ : DdΒ3’b’4. Θμίξθρο (δείκτθσ υγραςίασ -
66,7<Ιm<–33,3) με κακόλου ι μθδαμινό πλεόναςμα νεροφ (δείκτθσ ξθρότθτασ Ιa : μεγαλφτερο από 33,3%), 
μεςόκερμα (με δείκτθ κερμικισ αποτελεςματικότθτασ Ικ : 85,5cm< Ικ <99.7 cm) , με δείκτθ κερινισ 
ςυγκζντρωςθσ Cκ : 48 μζχρι 51,9 %) 

 

ΔΕ ΝΙΑΤΩΝ : Πςον αφορά τθν  περιοχι τθσ Τ.Κ Κρεμαςτισ κατατάςςεται ςαν B’2s2Β1b’4. Υγρό (δείκτθσ 
υγραςίασ 20<Ιm<40) με μεγάλο ζλλειμμα νεροφ κατά το κζροσ (δείκτθσ ξθρότθτασ Ια : πάνω από 20 %), 
μεςόκερμα (με δείκτθ κερμικισ αποτελεςματικότθτασ Ικ : 71,2 cm<Ικ<85,5 cm), με δείκτθ κερινισ 
ςυγκζντρωςθσ Cκ : 48 μζχρι 51,9 %). Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Νιάτων κατατάςςεται ςαν B’2dC1b’4 ξθρό 
(δείκτθσ υγραςίασ -33,3<Ιm<0) με κακόλου ι μθδαμινό πλεόναςμα νεροφ κατά το χειμϊνα (δείκτθσ 
υγρότθτασ Ιh : 0%< Ιh<16,7%), μεςόκερμα (με δείκτθ κερμικισ αποτελεςματικότθτασ Ικ : 71,2 cm<Ικ<85,5 
cm), με δείκτθ κερινισ ςυγκζντρωςθσ Cκ : 48 μζχρι 51,9 %). 

Στον Ρίνακα Ι που ακολουκεί δίνονται μια ςειρά από βαςικά κλιματικά δεδομζνα τθσ περιοχισ. 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ Ι : Βαςικά κλιματολογικά ςτοιχεία περιοχϊν του Διμου Ευρϊτα, ςφμφωνα με τθ μελζτθ «Κλίμα 
και Δαςικι Βλάςτθςθ τθσ Ελλάδασ» που εκπονικθκε από το Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν (Μάρκοσ Α. 
Γκουβάσ, Νικόλαοσ Κ. Σακελλαρίου) 

 
Στακμόσ Tψ 

(οC) 
m 
(οC) 

Τκ 
(οC) 

Μ 
(οC) 

Τan 
(οC) 

Tα 
(οC) 

NΤ10 NΤ20 Pan 
(mm) 

Pα 
(mm) 

Nx 

Κρεμαςτι 5,7 2,4 21,7 26,6 13,4 19,4 8 2 984 73 4 

Άγιοσ 
Δθμιτριοσ 

8,1 4,1 24,5 30,4 15,9 22,2 9 4 668 57 5 

Βρονταμάσ 9,6 5,5 26,4 32,4 17,5 23,9 11 4 576 46 5 

Ζλοσ 10,6 6,4 26,8 32,7 18,2 24,3 12 4 527 32 5 

 
Tψ :  Μζςθ κερμοκραςία του ψυχρότερου μινα (°C) 
m :  Μζςθ ελάχιςτθ κερμοκραςία του ψυχρότερου μινα (°C) 
Τκ :  Μζςθ κερμοκραςία του κερμότερου μινα (°C) 
Μ :  Μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία του κερμότερου μινα (°C) 
Τan :  Μζςθ ετιςια κερμοκραςία (°C) 
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Tα : Μζςθ κερμοκραςία του τετραμινου Μαΐου -Αυγοφςτου (°C) 
NΤ10  : Αρικμόσ μθνϊν με μζςθ κερμοκραςία > 10°C 
NΤ20 :  Αρικμόσ μθνϊν με μζςθ κερμοκραςία > 20°C 
Pan :  Μζςο ετιςιο φψοσ υετοφ (mm) 
Pα:  Μζςο φψοσ υετοφ του τετραμινου Μαΐου -Αυγοφςτου (mm) 
Nx :  Αρικμόσ μθνϊν με μζςο φψοσ υετοφ μικρότερο (αρικμθτικά) από το διπλάςιο τθσ μζςθσ 
κερμοκραςίασ τουσ (<2Τ). 

 

6 ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΚΑΓΙΕΣ 

 Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ είναι φαινόμενο που εντάςςεται ςτθν κατθγορία των φυςικϊν καταςτροφϊν, 
ςφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ” (Ρροςκικθ 1 
ςτο Ραράρτθμα Αϋ) και δφναται να προκαλζςουν:  

 Τραυματιςμοφσ και απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν  

 Άμεςεσ και ζμμεςεσ οικονομικζσ απϊλειεσ από καταςτροφζσ ςτον πρωτογενι τομζα (δαςικά 
προϊόντα, γεωργία, κτθνοτροφία), ςε διάφορεσ υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ τθσ χϊρασ 
(δίκτυα θλεκτριςμοφ, τθλεπικοινωνιϊν κλπ.), κακϊσ και ςυνζπειεσ ςτθ δαςικι αναψυχι και 
τον τουριςμό εν γζνει.  

 Διατάραξθ οικολογικισ ιςορροπίασ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων.  
Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ είναι δυνατόν να προκλθκοφν από φυςικά αίτια (πτϊςθ κεραυνϊν) ι από 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν 
ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ αναφζρονται ςτο ΡΔ 575/1980, το οποίο εκδόκθκε κατ’ εφαρμογι του αρκ. 
25 του Ν. 998/1979 (βλζπε παράρτθμα Β). Για το Διμο Ευρϊτα, οι επικίνδυνεσ περιοχζσ δαςϊν και 
δαςικϊν εκτάςεων είναι αυτζσ που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Δαςαρχείου πάρτθσ (Σοπικζσ 
Κοινότθτεσ Βαςιλακίου, Κροκεϊν, Δαφνίου, Βρονταμά, Γερακίου, Καλλικζασ, Καρίτςασ και  
Αλεποχωρίου).  

Τα ευαίςκθτα ςτισ πυρκαγιζσ δαςικά οικοςυςτιματα ςτθ χϊρα μασ εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν 
παραλιακι, λοφϊδθ και υποορεινι περιοχι, όπου κυριαρχοφν ενϊςεισ φρυγάνων, διαπλάςεισ αείφυλλων 
πλατφφυλλων και πευκοδάςθ. Οι περιοχζσ αυτζσ με υψόμετρο 0-600 μ. κεωροφνται ηϊνεσ ςθμείων 
ζναρξθσ των περιςςότερων δαςικϊν πυρκαγιϊν, χωρίσ να αποκλείεται θ εμφάνιςι τουσ και ςε περιοχζσ 
με μεγαλφτερα υψόμετρα (ορεινόσ όγκοσ), ιδιαίτερα ςε χρονιζσ που επικρατοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για 
τθν εκδιλωςι τουσ. 

Θ αντιπυρικι περίοδοσ ςτθ χϊρα μασ ορίηεται από 1θσ Μαΐου μζχρι 31θ Οκτωβρίου, ςφμφωνα με το 
αρκ. 1 τθσ ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.  

Με βάςθ τα άρκρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκφπτει θ υποχρζωςθ (για τουσ Φορείσ, που 
αναφζρονται για δράςεισ που προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για τθν αντιμετϊπιςθ των 
δαςικϊν πυρκαγιϊν) ανάπτυξθσ μθχανιςμοφ και λιψθσ μζτρων, ζτςι ϊςτε να υπάρχει άμεςοσ ζλεγχοσ των 
δαςικϊν πυρκαγιϊν που ενδζχεται να εκδθλωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου.  

Για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ κινδφνων λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ζχει αποδειχκεί, με βάςθ 
τθν εμπειρία των προθγουμζνων ετϊν, ότι απαιτείται ςυντονιςμόσ και ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των 
εμπλεκομζνων φορζων. Βαςικι προχπόκεςθ για τθ λιψθ ςυντονιςμζνων μζτρων και δράςεων από τουσ 
φορείσ, αποτελεί θ αποςαφινιςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων τουσ ανά δράςθ, με βάςθ το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο.  

7 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο δυναμικό και ςτα μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνονται : 

α) Ειδικευμζνα ςτελζχθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ςτα οποία 
ανατίκεται θ επίβλεψθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ των ςχεδίων, προγραμμάτων και μζτρων Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των αναγκαίων ενεργειϊν. 
β) Το ςφνολο των κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι υπθρεςίεσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των 
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, που είναι υπεφκυνεσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο για τισ επιμζρουσ δράςεισ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και, κυρίωσ, για τθν ετοιμότθτα και τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν (όπωσ 
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Ρυροςβεςτικό Σϊμα, Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Ο.Α.Σ.Ρ., 
υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθσ Ρεριφζρειασ, των Διμων, τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και των 
κυγατρικϊν τθσ (Α.Δ.Μ.Θ.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των κυγατρικϊν του, τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
τθσ Δ.ΕΡ.Α. Α.Ε., τθσ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., τθσ Ε.Μ.Υ. κ.λπ.]. 
γ) Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και οι ειδικευμζνοι εκελοντζσ Ρολιτικισ Ρρο-
ςταςίασ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ζχουν πιςτοποιθκεί ςχετικϊσ από τθν 
Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία, εντάςςονται ςτο ςχεδιαςμό των Σ.Ο και αναλαμβάνουν τθν υποςτιριξθ ςχεδίων 
και δράςεων πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ, κακϊσ και δράςεισ ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ 
καταςτροφϊν. 

Σε περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ ι καταςτροφϊν 
εξειδικευμζνου χαρακτιρα, κακϊσ και ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, εντάςςονται ςτισ 
δυνάμεισ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ ι του 
εξουςιοδοτθμζνου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι του εξουςιοδοτθμζνου 
Περιφερειάρχθ, πολίτεσ με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ μζςα που ανικουν ςε 
φυςικά και νομικά πρόςωπα με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ τουσ, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο για τθν 
αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν. 

Το ανκρϊπινο δυναμικό και τα μζςα του Διμου Ευρϊτα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ 
δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  ζχουν προςδιοριςτεί  ςτο επικαιροποιιμενο παράρτθμα Ι’ (ΑΔΑ: 
Ω0ΘΩΛ-6ΟΥ) του Ειδικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν  
του Διμου Ευρϊτα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ Μνθμονίου Ενεργειϊν. Θ 
κινθτοποίθςθ όςων  υπαλλιλων απαιτθκεί, κα γίνεται από τουσ προϊςτάμενουσ  Διευκφνςεων ι 
Τμθμάτων όπου είναι τοποκετθμζνοι (με εντολι Δθμάρχου και ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ). Δυνθτικά όλοι οι υπάλλθλοι του Διμου κεωροφνται ωσ εμπλεκόμενοι -εφόςον 
αυτό απαιτθκεί από ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ-  για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν Πολιτικισ 
Προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. 

8 ΑΙΤΘΜΑΤΑ ΣΥΝΔΟΜΘΣ – ΔΙΑΘΕΣΘ ΜΕΣΩΝ  

Αιτιματα ςυνδρομισ που υποβάλλονται ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
(ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ), είτε για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ ςτθν καταςτολι δαςικϊν πυρκαγιϊν είτε για τθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, αναλόγωσ του 
είδουσ των αιτοφμενων πόρων, προωκοφνται προσ τθν οικεία Ρεριφζρεια (προκειμζνου για διακζςιμουσ 
πόρουσ τθσ Ρεριφζρειασ ι των οικείων Διμων) ι/και προσ τα Κζντρα Επιχειριςεων των λοιπϊν 
επιχειρθςιακά εμπλεκόμενων Φορζων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΕΡΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΘΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΡΙΧ, κλπ), 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Αϋ/2007).  

Οι διατικζμενοι πόροι άλλων φορζων για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν και τθ 
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, εντάςςονται επιχειρθςιακά ςτον 
Διμαρχο ι ςτον Ρεριφερειάρχθ (ι ςτον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ), οι οποίοι ζχουν και τθν ευκφνθ του 
ςυντονιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν εντόσ των 
διοικθτικϊν τουσ ορίων, κατά το μζροσ που τουσ αφορά και εμπλζκονται. 

Τα μζςα των φορζων τα οποία διατίκενται για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Π για τον ζλεγχο και 
τθν καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν (υδροφόρεσ, μθχανιματα, κλπ) κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 
ΠΣ, εντάςςονται επιχειρθςιακά υπό τον επικεφαλισ Αξιωματικό των επιχειριςεων καταςτολισ, ο οποίοσ 
ζχει και τθν ευκφνθ αξιοποίθςισ τουσ ςε τοπικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, ςε περιπτϊςεισ που οι πόροι (μθχανιματα ζργου, φορτθγά, κλπ) που διακζτει ζνασ 
Διμοσ δεν επαρκοφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των 
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, ο Διμαρχοσ δφναται να αιτθκεί ςυνδρομι από 
όμορουσ Διμουσ ι τθν οικεία Ρεριφζρεια με πόρουσ που ζχουν άμεςα διακζςιμουσ. Αν οι διατικζμενοι 
πόροι δεν επαρκοφν, τότε ο Διμαρχοσ δφναται να αιτθκεί τθ διάκεςθ των επιπλζον πόρων μζςω του 
Κζντρου Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΚΕΡΡ/ΕΣΚΕ), προκειμζνου αυτοί να ανεβρεκοφν από 
άλλουσ φορείσ ι υπθρεςίεσ.  

Εν ςυνεχεία και προσ υποβοικθςθ του ζργου του Δθμάρχου, του Ρεριφερειάρχθ ι του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχθ ςτθν διάκεςθ των επιπλζον των διατικζμενων υπό κανονικζσ ςυνκικεσ πόρων για 
τθν αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ τθσ καταςτροφισ (μιςκϊςεισ μθχανθμάτων, προμικειεσ υλικϊν, 
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κλπ), ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δφναται, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ από τον οικείο 
Ρεριφερειάρχθ ι το Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, να κθρφξει τθν περιοχι ςε 
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ (άρκρα 2 και 8 του Ν.3013/2002, όπωσ αυτόσ ζχει 
τροποποιθκεί από τον Ν. 4249/14), ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του αρ. 2300/29-3-2016 
εγγράφου τθσ ΓΓΡΡ  (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) 

 

9 ΧΑΤΘΣ ΡΟΒΛΕΨΘΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΚΑΓΙΑΣ 

Κακθμερινά το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ & 
Συντιρθςθσ Ρραςίνου ενθμερϊνεται από τον θμεριςιο Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ τθσ   
Γ.Γ.Ρ.Ρ. και ςφμφωνα με τθν κατθγορία κινδφνου κινθτοποιεί το μθχανιςμό πρόλθψθσ. 

Το ελάχιςτο γεωγραφικό διαμζριςμα ςτο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνοσ ςτον Θμεριςιο Χάρτθ 
Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ είναι τα διοικθτικά όρια των Δαςαρχείων τθσ χϊρασ, δεδομζνου ότι 
ςυνδζονται με τα δαςικά ςυμπλζγματα τθσ Χϊρασ. Θ παρουςίαςθ των ςτοιχείων ςε μορφι χάρτθ, ζχει 
ςαν ςκοπό τθ ςυγκριτικι αντιμετϊπιςθ των διαφόρων περιοχϊν που απεικονίηονται.  

Στον Θμεριςιο Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, διακρίνονται οι κατθγορίεσ κινδφνου, 
χαμθλι, μζςθ, υψθλι και πολφ υψθλι, βακμολογοφμενεσ αντίςτοιχα με αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 4. Θ 
κατθγορία με αρικμό 5, κατά κανόνα, εμφανίηεται ςπάνια ςτο χάρτθ. Θ κατθγορία αυτι αντιςτοιχεί με 
κατάςταςθ Συναγερμοφ. 

Ριο αναλυτικά, οι κατθγορίεσ κινδφνου του Θμεριςιου Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ 
περιγράφονται παρακάτω: 

Κατθγορία Κινδφνου 1 (Χαμθλι): Ο κίνδυνοσ είναι χαμθλόσ. Θ πικανότθτα για εκδιλωςθ πυρκαγιάσ 
δεν είναι ιδιαίτερα υψθλι. Εάν εκδθλωκεί πυρκαγιά, οι ςυνκικεσ (κατάςταςθ καφςιμθσ φλθσ, 
μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ) δεν κα ευνοιςουν τθ γριγορθ εξζλιξι τθσ. 

Κατθγορία Κινδφνου 2 (Μζςθ): Ο κίνδυνοσ είναι ςυνικθσ για τθ κερινι περίοδο. Ρυρκαγιζσ που 
ενδζχεται να εκδθλωκοφν, αναμζνεται να είναι μζςθσ δυςκολίασ ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ.  

Κατθγορία Κινδφνου 3 (Τψθλι): Ο κίνδυνοσ είναι υψθλόσ. Είναι πικανό να εκδθλωκεί αυξθμζνοσ 
αρικμόσ πυρκαγιϊν, αρκετζσ από τισ οποίεσ κα είναι δφςκολο να αντιμετωπιςκοφν όταν οι τοπικζσ 
ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ (μορφολογία εδάφουσ, τοπικοί άνεμοι, κλπ).  

Κατθγορία Κινδφνου 4 (Πολφ Τψθλι): Ο κίνδυνοσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. Ο αρικμόσ των πυρκαγιϊν 
που αναμζνεται να εκδθλωκοφν, πικανόν να είναι μεγάλοσ αλλά, το κυριότερο, κάκε πυρκαγιά μπορεί να 
λάβει μεγάλεσ διαςτάςεισ εφόςον ξεφφγει από τθν αρχικι προςβολι.  

Κατθγορία Κινδφνου 5 (Κατάςταςθ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ): Ο κίνδυνοσ είναι ακραίοσ. Ο αρικμόσ των 
πυρκαγιϊν που αναμζνεται να εκδθλωκοφν, πικανόν να είναι πολφ μεγάλοσ. Πλεσ οι πυρκαγιζσ που 
ενδζχεται να εκδθλωκοφν, μπορεί να λάβουν γριγορα μεγάλεσ διαςτάςεισ και να αναπτφξουν ακραία 
ςυμπεριφορά αμζςωσ μετά τθν εκδιλωςι τουσ. Θ δυςκολία ελζγχου αναμζνεται να είναι πολφ μεγάλθ 
μζχρι να μεταβλθκοφν οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ αναπτφςςονται οι πυρκαγιζσ. 

Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τθν Πυροςβεςτικι Διάταξθ 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554 / 10-11-2005 / τευχ. Β) 
επιβάλλεται ςτουσ χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) θ παρουςία υδροφόρου 
οχιματοσ με μζριμνα του οικείου Διμου, όταν βάςει του Ημεριςιου Χάρτθ Πρόβλεψθσ Κινδφνου 
Πυρκαγιάσ προβλζπεται δείκτθσ επικινδυνότθτασ 4 (πολφ υψθλι) και 5 (κατάςταςθ ςυναγερμοφ). 
Νοείται ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να λαμβάνεται και όποιο άλλο μζτρο κρίνεται αναγκαίο για 
τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ. Ειδικότερα για το μζτρο αυτό κα πρζπει να 
λθφκεί υπόψθ ότι επικίνδυνεσ ϊρεσ κεωροφνται οι μεςθμεριανζσ και απογευματινζσ, όπου επικρατοφν 
εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν εκδιλωςθ και ανάπτυξθ πυρκαγιϊν. 

Ειδικότερα για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται από πολφ υψθλι (κατθγορία 4) 
ζωσ κατάςταςθ ςυναγερμοφ (κατθγορία 5), θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κα εκδίδει κατά 
τθν κρίςθ τθσ, προειδοποιθτικζσ ανακοινϊςεισ με κατάλλθλεσ οδθγίεσ, για ενθμζρωςθ του κοινοφ που 
βρίςκεται ςε αυτζσ τισ περιοχζσ, με ςτόχο τθν αποφυγι ενεργειϊν που μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά 
από αμζλεια.  

Τζλοσ, για τισ περιοχζσ που προβλζπεται πολφ υψθλόσ κίνδυνοσ και εκτιμάται ότι οι ςυνκικεσ που 
αναμζνεται να επικρατιςουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκζσ για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν με ακραία 
ςυμπεριφορά, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δφναται να ηθτιςει από τουσ φορείσ πολιτικισ 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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προςταςίασ που εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν τθ λιψθ επιπλζον πρόςκετων 
μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ. 

 

10 ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ 

 
10.1 ΕΝΕΓΕΙΕΣ – ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΘΨΘΣ 
Οι προλθπτικζσ ενζργειεσ που δρομολογοφνται με εντολι του Δθμάρχου και ςυμβάλλουν ςτθν 

μείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν κακϊσ και των ςυνεπειϊν τουσ, είναι οι 
παρακάτω: 

 Ρρολθπτικοί κακαριςμοί βλάςτθςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, όπωσ άλςθ, πάρκα, παιδικζσ 
χαρζσ κλπ. για τθ μείωςθ του κινδφνου  (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου) 

 Απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων κακαριςμοφ τθσ βλάςτθςθσ που ενεργείται από τουσ 
ιδιοκτιτεσ ςε περιβάλλοντεσ χϊρουσ κατοικιϊν και οικοπεδικζσ εκτάςεισ (Ρυρ. Διάταξθ 
4/2012, Ν.3852/2010, αρκ. 94 παρ.1) (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου) 

 Λιψθ μζτρων πρόλθψθσ για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από τθ 
λειτουργία χϊρων ανεξζλεγκτθσ εναπόκεςθσ αςτικϊν απορριμμάτων  

 Συμβολι και ςυνεργαςία του Διμου ςτθ ςυντιρθςθ και βελτίωςθ του δαςικοφ οδικοφ 
δικτφου, με τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. 
(Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν)  

 Συντιρθςθ οδικοφ δικτφου ευκφνθσ του Διμου (βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ, κακαριςμοί – 
αποψιλϊςεισ πρανϊν και απομάκρυνςθ  ξθρισ φυτικισ βιομάηασ κλπ), αφοφ λθφκοφν 
υπόψθ οι επιςθμάνςεισ των Τοπικϊν Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν (Τμιμα Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν) 

 Συντιρθςθ των πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων και τυχόν εγκατάςταςθ νζων, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ οικείασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, ςυντιρθςθ και πλιρωςθ των  
υδατοδεξαμενϊν πυρόςβεςθσ και ζλεγχοσ αντλιοςταςίων και κακαριςμόσ εκτάςεων γφρω 
από αυτά (Τμιμα Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ) 

 
Κάκε χρόνο από τισ πιςτϊςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για δράςεισ πυροπροςταςίασ 

υλοποιοφνται δράςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και αφοφ 
λθφκοφν υπόψθ οι επικρατοφςεσ τοπικζσ ςυνκικεσ, οι επιςθμάνςεισ των τοπικϊν πυροςβεςτικϊν και 
δαςικϊν υπθρεςιϊν και όςα καταγράφονται ωσ προτεραιότθτα ςτθ ςυνεδρίαςθ του Συντονιςτικοφ 
Τοπικοφ Οργάνου του Διμου Ευρϊτα, που γίνεται πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου. 

 
 

10.2 ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ  
Τα προπαραςκευαςτικά μζτρα και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που ςυμβάλλουν ςτθν ετοιμότθτα 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που διακζτει οι Διμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν και τθν διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, κακϊσ και τθν 
υποςτιριξθ του ζργου του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, 
δρομολογοφνται με εντολι Δθμάρχου και είναι τα παρακάτω:  

 Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ του ζργου 
τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που διενεργείται με ευκφνθ του Ρ.Σ., κακϊσ και για 
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου).  

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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 Επικαιροποίθςθ του μνθμονίων ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από τθν 
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου 

 Κατάρτιςθ μθτρϊου ιδιοκτθτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου 
(Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Υπ. Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με το 
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ 
Ρραςίνου)   

 Καταγραφι των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν 
αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν από τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν Κοινοτιτων (άρκρο 82 του 
Ν. 3852/2010). Στα πλαίςια αυτά ςυγκροτοφνται  από τουσ Ρροζδρουσ οι εκελοντικζσ ομάδεσ 
πυραςφάλειασ ανά Κοινότθτα και κοινοποιοφνται ςτο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου.  
Οι τοπικζσ ομάδεσ πυραςφάλειασ ενεργοποιοφνται από τουσ Ρροζδρουσ των Κοινοτιτων 
(επικεφαλισ) και δρουν τόςο προλθπτικά (επιτιρθςθ δαςικϊν εκτάςεων), όςο και 
υποςτθρικτικά (κατευκφνουν τισ δυνάμεισ καταςτολισ ςτον τόπο του ςυμβάντοσ, παρζχουν 
κάκε αναγκαία πλθροφορία  ςχετικά με τθν κυκλοφορία ανκρϊπων, τθν φπαρξθ ποιμνίων, τθ 
βατότθτα δρομολογίων, φπαρξθ υδατοδεξαμενϊν κλπ βοθκθτικζσ ενζργειεσ). 

 Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ 
που προζρχονται από δαςικζσ πυρκαγιζσ μζςω αναρτιςεων ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτα 
ΚΕΡ – Δθμοτικά Καταςτιματα (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου) 

 Σφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου Ευρϊτα για τθ δρομολόγθςθ 
ζργων και δράςεων αντιπυρικισ προςταςίασ κακϊσ και λοιπϊν κεμάτων πρόλθψθσ και 
ετοιμότθτασ  

 Συμμετοχι ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 
(ΣΟΡΡ), για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν  

 

10.3 ΔΑΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ - ΣΤΑΔΙΑ 

Ανάλογα με τθν κατθγορία κινδφνου, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τον θμεριςιο Χάρτθ Ρρόβλεψθσ 
Κινδφνου Ρυρκαγιάσ τθσ   Γ.Γ.Ρ.Ρ. κακορίηονται τα παρακάτω Στάδια Ετοιμότθτασ: 

 
α. Ρρϊτο Στάδιο Ετοιμότθτασ : Κατθγορίεσ Κινδφνου 1, 2 
 Τα μζτρα είναι τα ςυνικθ που λαμβάνονται ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό κακθμερινά 

κατά τθν διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου. Κατά τθ φάςθ αυτι γίνονται οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ 
που εξαςφαλίηουν τισ ςυνκικεσ για τθν εφαρμογι των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τθν επιχειρθςιακι 
ετοιμότθτα του μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ. 

 
 
β. Δεφτερο Στάδιο Ετοιμότθτασ : κατθγορία κινδφνου 3 
Λαμβάνονται πρόςκετα μζτρα για τθν άμεςθ κινθτοποίθςθ του μθχανιςμοφ, ςυνεκτιμϊντασ και τισ 

τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ μζςω τθσ αλλθλοενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων. 
Ενζργειεσ: 
1. Με μζριμνα του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 

και Συντιρθςθσ Ρραςίνου κα ενθμερϊνονται μζςω SMS: ο Διμαρχοσ, οι Αντιδιμαρχοι, οι 
Ρρόεδροι/Εκπρόςωποι των Κοινοτιτων, ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Υπ. 
Δόμθςθσ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, οι Ρροϊςτάμενοι  των  Τμθμάτων: Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου -Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν - 
Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ. Οι ανωτζρω κα φροντίηουν να ζχουν ανοικτό το κινθτό τθλζφωνο και 
να βρίςκονται ςε επικοινωνία με τθν υπθρεςία, προκειμζνου να ειδοποιθκοφν, αν απαιτθκεί. 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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2. Με ευκφνθ των Ρρόεδρων/Εκπροςϊπων  των κοινοτιτων κα ενθμερϊνονται οι τοπικζσ ομάδεσ 
πυραςφάλειασ και κα βρίςκονται ςε εγριγορςθ (ετοιμότθτα των μζςων (βυτία) που ζχουν 
διατεκεί ςτισ Κοινότθτεσ και των μζςων των τοπικϊν ομάδων πυραςφάλειασ, δράςεισ 
επιτιρθςθσ). 

  
 γ. Τρίτο Στάδιο Ετοιμότθτασ - Αυξθμζνθ Ετοιμότθτα: Κατθγορία Κινδφνου 4  
Λαμβάνονται επιπρόςκετα μζτρα που αφοροφν κυρίωσ: υποςτιριξθ του ΡΣ ςτθ λιψθ μζτρων 

αυξθμζνθσ επιτιρθςθσ, τθν αλλθλοενθμζρωςθ όλων των εμπλεκομζνων και τθν αυξθμζνθ ετοιμότθτα 
τουσ. 

Ενζργειεσ: 
1. Με μζριμνα του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου κα ενθμερϊνονται μζςω SMS: ο Διμαρχοσ, οι 
Αντιδιμαρχοι, οι Ρρόεδροι/Εκπρόςωποι των Κοινοτιτων, ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ, Υπ. Δόμθςθσ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, οι Ρροϊςτάμενοι  των  Τμθμάτων: 
Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ 
Ρραςίνου -Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν - Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ,  θ Ρροϊςταμζνθ του Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ και Διοικθτικισ Μζριμνασ κακϊσ και το εμπλεκόμενο προςωπικό (οδθγοί, 
χειριςτζσ μθχανθμάτων, λοιπό εργατοτεχνικό προςωπικό)  που κα βρίςκεται ςε αυξθμζνθ 
ετοιμότθτα-επιφυλακι (ανοιχτά τα τθλζφωνα όλο το 24ϊρο - παραμονι του προςωπικοφ ςε 
επικοινωνία με τθν υπθρεςία), ϊςτε αν απαιτθκεί να κινθτοποιθκεί άμεςα το ςφνολο των 
διακζςιμων μζςων.  
Επίςθσ κα ενθμερϊνονται με SMS και οι ιδιϊτεσ (μνθμόνια ςυνεργαςίασ) του «μθτρϊου 
ιδιοκτθτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν» του 
Διμου Ευρϊτα, όπωσ εγκρίκθκε με τθν αρ. 234/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
(ΑΔΑ: 71Δ0ΩΛ-Ν2Υ), προκειμζνου να βρίςκονται ςε ετοιμότθτα, αν ειδοποιθκοφν  να 
ςυνδράμουν. 

2. Με ευκφνθ των Ρρόεδρων/Εκπροςϊπων  των κοινοτιτων κα ενθμερϊνονται οι τοπικζσ 
ομάδεσ πυραςφάλειασ και κα βρίςκονται ςε αυξθμζνθ ετοιμότθτα, για τθν άμεςθ ςυνδρομι 
τουσ αν απαιτθκεί (ετοιμότθτα των μζςων (βυτία) που ζχουν διατεκεί ςτισ Κοινότθτεσ και των 
μζςων των τοπικϊν ομάδων πυραςφάλειασ, αυξθμζνθ επιτιρθςθ).  

3. Με μζριμνα του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου κα εκδίδεται δελτίο τφπου για τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ ςε τοπικό επίπεδο για τισ περιοχζσ που θ πρόβλεψθ του κινδφνου εκτιμάται ΡΟΛΥ 
ΥΨΘΛΘ και κα προωκείται μζςω του Γραφείου Δθμάρχου ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτα 
τοπικά μζςα- μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κλπ. 

4. Με μζριμνα του Δθμάρχου και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ Τοπικζσ Ρυροςβεςτικζσ 
Υπθρεςίεσ (Εκελοντικό Ρυροςβεςτικό Στακμό Διμου Ευρϊτα, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 
Γυκείου, Μολάων και Σπάρτθσ), κα εξετάηεται θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ των περιπολιϊν 
επιτιρθςθσ. 

5. Ο Διμαρχοσ μεριμνά για τθν παρουςία υδροφόρου οχιματοσ  και τθ λιψθ οποιουδιποτε 
άλλου μζτρου κρίνεται αναγκαίο για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από 
τθ λειτουργία χϊρων εναπόκεςθσ αςτικϊν απορριμμάτων. 

Οποιοδιποτε πρόςκετο μζτρο πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ ηθτθκεί από τθ ΓΓΡΡ.   
 
δ. Τζταρτο Στάδιο Ετοιμότθτασ: Κατθγορία Κινδφνου 5 
'Ζχουμε κατάςταςθ ςυναγερμοφ και όλεσ οι διατικζμενεσ δυνάμεισ βρίςκονται ςε επαγρφπνθςθ και 

ςε διαςπορά, ζτοιμεσ να επζμβουν ςε οποιαδιποτε περιοχι απαιτθκεί, ενϊ λαμβάνεται κάκε πρόςκετο 
μζτρο πρόλθψθσ και προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του ΣΟΡΡ και του ΣΤΟ και τισ ιδιαίτερεσ 
προειδοποιιςεισ τθσ ΓΓΡΡ . 
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11 ΟΛΟΙ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΙΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ ΚΑΤΑ ΦΑΣΘ 

ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΡΟΣΘΘΚΘ Δ11 ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ) 

Τα ςτάδια επιχειριςεων νοοφνται ωσ οι φάςεισ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, θ χρονικι 
εξζλιξθ του οποίου μπορεί να ενταχκεί γενικά ςτισ τζςςερισ φάςεισ του ςυςτιματοσ κινθτοποίθςθσ 
πολιτικισ προςταςίασ (ςυνικθσ ετοιμότθτα, αυξθμζνθ ετοιμότθτα, άμεςθ κινθτοποίθςθ – επζμβαςθ, 
αποκατάςταςθ).  

11.1 Φάςθ 1θ: υνικθσ Ετοιμότθτα 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Ορίηει τουσ υπεφκυνουσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου. 
 Δίνει εντολι πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου, για τθ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και 

μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ κακϊσ και για τθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Δίνει εντολι ςυντιρθςθσ των πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων αρμοδιότθτάσ τουσ ι 
εγκατάςταςθ νζων, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ οικείασ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ που 
διενεργεί τον ζλεγχό τουσ (Ν.1590/1986). 

 Με ευκφνθ των Δθμάρχων προγραμματίηονται και υλοποιοφνται ζργα και δράςεισ για τθν 
αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από τθ λειτουργία χϊρων εναπόκεςθσ 
αςτικϊν απορριμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ φφλαξισ τουσ, ςε εφαρμογι τθσ 
Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ 9Α /2005 (ΦΕΚ 1554/Βϋ/2005). 

 Δίνει εντολι ςυγκρότθςθσ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο) ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο αρκ.13, Ν.3013/2002. 

 Δίνει εντολι, πριν τθν ζναρξθ τθσ αντιπυρικισ περιόδου, προσ τουσ Ρροζδρουσ Τοπικϊν 
Κοινοτιτων, που είναι υπεφκυνοι των ομάδων πυραςφάλειασ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ, για 
τθν καταγραφι των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που μποροφν να ςυμβάλλουν 
ςτθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν και κοινοποίθςι τουσ ςτο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου. 

 Εγκρίνει το ανκρϊπινο δυναμικό  και τουσ πόρουσ που κα χρθςιμοποιιςουν για τθν 
υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Γενικοφ Σχεδίου 
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, που του ειςθγείται θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου και ζχει 
ςυνταχκεί και επικαιροποιθκεί  με ευκφνθ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου. 

 Με εντολι του ςυγκαλείται το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) ςτθ φάςθ ςυνικουσ 
ετοιμότθτασ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων 
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

 Συμμετοχι ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 
(ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί, για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 

 Το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Σ.Τ.Ο) προβαίνει ςτα 

κάτωκι: 

 Με μζριμνα του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και κατόπιν εντολισ Δθμάρχου 
ςυγκροτείται το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, 
Ν.3013/2002. Θ ςφγκλθςθ ςτθ φάςθ τθσ ςυνικουσ ετοιμότθτασ λαμβάνει χϊρα κατόπιν 
εντολισ Δθμάρχου και εφόςον αυτόσ το κρίνει αναγκαίο για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω 
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δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ επίςθσ και ηθτθμάτων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τισ 
εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

 
Διμοσ – Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Καταγραφι των επιχειρθςιακά διακζςιμων πόρων του Διμου, που δφναται να διατεκοφν 
τόςο για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ του ΡΣ όςο και τθ διαχείριςθ των 
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου. 

 Σφνταξθ και επικαιροποίθςθ του Ραρατιματοσ Ιϋ(ανκρϊπινο δυναμικό  και πόροι που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια 
εφαρμογισ του Γενικοφ Σχεδίου Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν) και υποβολι του ςτθν Εκτελεςτικι 
Επιτροπι του Διμου προκειμζνου να εγκρικεί από το Διμαρχο. 

 Σφνκεςθ του Ειδικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξαιτίασ Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν 
για το Διμο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Εϋ του Γενικοφ Σχεδίου Δαςικϊν 
Ρυρκαγιϊν, και εςωτερικι διανομι αντιγράφου ςτουσ υπευκφνουσ των οργανικϊν μονάδων 
που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ιϋ(Γραφείο Δθμάρχου, Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Γραφείο 
Κίνθςθσ, κλπ). 

 Αποςτολι, ςε ετιςια βάςθ, επικαιροποιθμζνου αντιγράφου του παραρτιματοσ Ιϋ, που ζχει 
ςυνταχκεί ςτα πλαίςια τθσ εξειδίκευςθσ του Γενικοφ Σχεδίου ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κακϊσ και ςτθ Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 

 Σφνταξθ ι επικαιροποίθςθ του μνθμονίου ενεργειϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου, ςτα οποία να προςδιορίηονται οι επιχειρθςιακά υπεφκυνοι υπάλλθλοι, 
ο ρόλοσ και οι δράςεισ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν 
πυρκαγιϊν. Στα πλαίςια αυτά ςυντάςςονται τθλεφωνικοί κατάλογοι με τθλζφωνα και κζςεισ 
υπευκφνων των Διμων τα οποία και κοινοποιοφνται ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
του ΡΣ και τθσ ΕΛΑΣ. 

 Κοινοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου Ραραρτιματοσ Ι’ , κακϊσ και του μνθμονίου ενεργειϊν 
ςτισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Διοικιςεισ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, για λόγουσ άμεςθσ κινθτοποίθςθσ και πλθρζςτερθσ ενθμζρωςισ τουσ. 

 Εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ και των λοιπϊν εμπλεκομζνων φορζων ςε τοπικό επίπεδο. 

 Μεριμνά για τθ ςυνεργαςία των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου με τθν τοπικι Ρυροςβεςτικι 
Υπθρεςία, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα εξοπλιςμοφ και μζςων που 
διακζτει ο Διμοσ προσ υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ. 

 Σφνταξθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ με φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα που διακζτουν υλικά και 
μζςα κατάλλθλα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, για 
τθν περίπτωςθ που δεν επαρκοφν οι πόροι του Διμου. 

 Κακοριςμόσ χϊρων ςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τθν 
οικεία Ρεριφζρεια, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν (χϊροι 
καταφυγισ). 

 Μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) του Διμου κατόπιν 
εντολισ του Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002. 

 

11.2 Φάςη 2η:  Αυξημένη Ετοιμότητα 

Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Θζτει τισ επιχειρθςιακά εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου ςε ετοιμότθτα  Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον Θμεριςιο Χάρτθ Ρρόβλεψθσ Κινδφνου Ρυρκαγιάσ, που 
εκδίδεται από τθν ΓΓΡΡ και τα ιδιαίτερα προειδοποιθτικά ςιματα που εκδίδονται από το 
ΚΕΡΡ για το λόγο αυτό. 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι



Μνθμόνιο ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ 

 

 21 
 

 Συμμετζχει ςτα Συντονιςτικά Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 
(ΣΟΡΡ), εφόςον προςκλθκεί για τθ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα τυχόν προβλιματα που ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εκδιλωςθ 
δαςικϊν πυρκαγιϊν.   

 
 Το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Με εντολι Δθμάρχου και εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ςυγκαλείται το ΣΤΟ, ςτο οποίο και 
προεδρεφει, για τθ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν άμεςα τυχόν προβλιματα που ενδζχεται να 
προκλθκοφν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
 

Διμοσ- Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 
και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Εφαρμογι μνθμονίου ενεργειϊν για τθν εξαςφάλιςθ ετοιμότθτασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του 
προςωπικοφ και των μζςων του Διμου. 

 Συντονιςμόσ των υπθρεςιϊν του Διμου, για τθν υλοποίθςθ εντολϊν του Δθμάρχου ςτθ λιψθ 
αυξθμζνων μζτρων πρόλθψθσ για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ςτθν φπαικρο από τθ 
λειτουργία χϊρων εναπόκεςθσ αςτικϊν απορριμμάτων. 

 Μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο) κατόπιν εντολισ του 
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002. 

11.3  Φάςθ 3θ: Άμεςθ αντιμετϊπιςθ – Επζμβαςθ 

11.3.1 :1° Στάδιο επιχειρήςεων καταςτολήσ δαςικών πυρκαγιών: Αναγγελία 
 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Εντολι για άμεςθ κινθτοποίθςθ των αρμόδιων υπαλλιλων που εμπλζκονται ςε αρχικό 
ςτάδιο, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ για ζναρξθ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 
Διμου από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 
και Συντιρθςθσ Ρραςίνου ι τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία και ςε ςυνεννόθςθ με 
αυτι. 

Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

Μόλισ το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και 
Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου λάβει από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία τθν 
ενθμζρωςθ για εκδιλωςθ πυρκαγιάσ προβαίνει ςτα παρακάτω: 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ του Δθμάρχου και των αρμοδίων υπαλλιλων του Διμου που εμπλζκονται 
ςε αρχικό ςτάδιο, με ςτόχο τθν άμεςθ κινθτοποίθςι τουσ μετά από ςχετικι εντολι 
Δθμάρχου. 

 Συνεχισ επικοινωνία με τθν αρμόδια ΡΥ για τθ ςυλλογι περαιτζρω πλθροφοριϊν που 
ςυνδζονται με τθν εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ. 

 Άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Λακωνίασ και τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ςτα πλαίςια 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το ςυμβάν. 

11.3.2 : 3° Στάδιο επιχειρήςεων καταςτολήσ δαςικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη 
Δυνάμεων-Επέμβαςη 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι:    
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 Απόφαςθ για τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων προσ ςυνδρομι του ζργου τθσ αρμόδιασ 
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ ΚΥΑ 
12030/ Φ109.1/1999. 

 Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 
του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002 

 Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ μετά από 
ςχετικι ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ. 

 Εντολι για αίτθμα ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, 
από όμορουσ Διμουσ, τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Λακωνίασ, τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ. 

 Λιψθ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ 
ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ καταςτροφι, ςτα πλαίςια 
εφαρμογισ του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007). 

 Εντολι του Δθμάρχου για ςφγκλθςθ του ΣΤΟ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο. 
 Σε περίπτωςθ που θ πυρκαγιά εκδθλϊκθκε πλθςίον χϊρου διάκεςθσ απορριμμάτων ο 

Διμαρχοσ κατά τθν κρίςθ του κινθτοποιεί τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου για να λάβουν 
τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία του χϊρου. 

 Ενθμερϊνει τον Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου και τον Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, για τθν τρζχουςα κατάςταςθ και 
ειςθγείται τθν κιρυξθ τθσ περιοχισ που πλιττεται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, εφόςον 
ςυντρζχουν λόγοι. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των 
αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
 

 Το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Με εντολι Δθμάρχου και εφόςον ςυντρζχει λόγοσ ςυγκαλείται το ΣΤΟ, ςτο οποίο και 
προεδρεφει. Θ ςφγκλιςθ του ΣΤΟ γίνεται για τθν υποβοικθςθ του ζργου του Δθμάρχου ςτον 
ςυντονιςμό των φορζων ςτθν διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων, κακϊσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Ενεργοποιεί το μνθμόνιο ενεργειϊν για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προζρχονται 
από δαςικζσ πυρκαγιζσ. 

 Ενεργοποιεί μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ, μετά από ςχετικι εντολι, για τθν 
εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου τθσ καταςτολισ, που διενεργείται 
με ευκφνθ του ΡΣ, ςε περίπτωςθ που αυτοί ηθτθκοφν από το ΡΣ. 

 Συλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των επιχειριςεων καταςτολισ του φαινομζνου 
από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Αρχι, κακϊσ και των ςυνεπειϊν που προκλικθκαν ι 
ενδζχεται να προκλθκοφν από τθν εξζλιξθ αυτοφ από τουσ αρμόδιουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 
και ενθμερϊνει άμεςα το Διμαρχο. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου – Δυτικισ 
Ελλάδασ και Ιονίου, για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ 
πόρων. 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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 Αιτείται, μετά από ςχετικι εντολι, ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του 
Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 
(Αιτιματα ςυνδρομισ προσ ενίςχυςθ του ζργου των Διμων με υλικά και μζςα που δεν 
μποροφν να ικανοποιθκοφν από τθν Περιφζρεια και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςτθν οποία 
υπάγονται, για τθν αντιμετϊπιςθ εν εξελίξει καταςτροφϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ που ενδζχεται να προκλθκοφν από δαςικζσ πυρκαγιζσ, μποροφν να υποβάλλονται 
ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ).  

 Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με ευκφνθ του Διμου ζχουν 
εμπλακεί προσ υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου. 

 Ενεργοποιεί εφόςον επιβάλλεται από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τα μνθμόνια ενεργειϊν για 
τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν, μετά από ςχετικι εντολι του Δθμάρχου. 

 Ενεργοποιεί εφόςον χρειαςτεί, μετά από ςχετικι εντολι, τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με 
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Μεριμνά για τθ ςφγκλθςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολισ του 
Δθμάρχου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 13, Ν.3013/2002. 

 Εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν καταφφγει ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ). 

 Ενθμερϊνει το Κ.Ε.Ρ.Ρ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. 
 

11.3.3 : 4° Στάδιο επιχειρήςεων καταςτολήσ δαςικών πυρκαγιών: Μερικόσ έλεγχοσ 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 
του οικείου Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002, κακϊσ και των μζςων που ζχουν διατεκεί προσ 
υποςτιριξθ του ζργου του ΡΣ. 

 Εντολι για αίτθμα περαιτζρω ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του 
Διμου ι τθσ Κοινότθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των 
ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, από τθν οικεία Ρεριφζρεια και Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ. 

 Εντολι για περαιτζρω ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ, για 
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των 
αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν 
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
 

Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Συλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τρζχουςα εξζλιξθ των επιχειριςεων καταςτολισ του 
φαινομζνου από τισ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ Αρχζσ, κακϊσ και των ςυνεπειϊν που 
προκλικθκαν από τθν εξζλιξθ αυτοφ από τουσ αρμόδιουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και 
ενθμερϊνει το Διμαρχο. 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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 Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με ευκφνθ του Διμου ζχουν 
εμπλακεί προσ υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, κακϊσ και για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου- Δυτικισ 
Ελλάδασ και Ιονίου, για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ 
πόρων. 

 Αιτείται, μετά από ςχετικι εντολι, ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του 
Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ, τθν οικεία Ρεριφζρεια και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 
(Αιτιματα ςυνδρομισ προσ ενίςχυςθ του ζργου των Διμων με υλικά και μζςα που δεν 
μποροφν να ικανοποιθκοφν από τθν Περιφζρεια και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςτθν οποία 
υπάγονται, για τθν αντιμετϊπιςθ εν εξελίξει καταςτροφϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ που ενδζχεται να προκλθκοφν από δαςικζσ πυρκαγιζσ, μποροφν να υποβάλλονται 
ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ).  

 Ενεργοποιεί εφόςον χρειαςτεί, μετά από ςχετικι εντολι, τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με 
ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον πόρων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν καταφφγει ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν (χϊροι καταφυγισ). 

 Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. 

 

11.3.4 : 5° Στάδιο επιχειρήςεων καταςτολήσ δαςικών πυρκαγιών: Έλεγχοσ - Φύλαξη 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 
του οικείου Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν 
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002. 

 Εντολι για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν 
διατεκεί με ευκφνθ του Δθμάρχου για τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από ςχετικι 
ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν. 

 Εντολι για αίτθμα ςυνδρομισ με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου ςτθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, 
από τθν οικεία Ρεριφζρεια και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το ΚΕΡΡ. 

 Εντολι για ςυνδρομι προςωπικοφ και μζςων του Διμου ςε όμορουσ Διμουσ, για τθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν, 
μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των 
αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Λακωνίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 
Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 
και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθ 
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Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου- Δυτικισ Ελλάδασ 
και Ιονίου για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων. 

 Τθρεί κατάςταςθ με τα μζςα και προςωπικό, που με ευκφνθ του Διμου ζχουν εμπλακεί προσ 
υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ και ενθμερϊνει τουσ επιχειρθςιακά υπεφκυνουσ, μετά από 
ςχετικι εντολι, για μερικι ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων τουσ. 

 Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με ευκφνθ του Διμου ζχουν 
εμπλακεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 
εκδιλωςθ του φαινομζνου. 

 Αιτείται, μετά από ςχετικι εντολι, ςυνδρομι με υλικά και μζςα προσ ενίςχυςθ του ζργου του 
Διμου ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν, από όμορουσ Διμουσ τθν οικεία Ρεριφζρεια  και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 
(Αιτιματα ςυνδρομισ προσ ενίςχυςθ του ζργου των Διμων με υλικά και μζςα που δεν 
μποροφν να ικανοποιθκοφν από τθν Περιφζρεια και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςτθν οποία 
υπάγονται, για τθν αντιμετϊπιςθ εν εξελίξει καταςτροφϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
που ενδζχεται να προκλθκοφν από δαςικζσ πυρκαγιζσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτο Κζντρο 
Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ).  

 Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. 

 

11.3.5 : 6° Στάδιο επιχειρήςεων καταςτολήσ δαςικών πυρκαγιών: Πλήρησ 
Κατάςβεςη 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Συντονιςμόσ δράςεων και διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων, εντόσ των ορίων 
του Διμου, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3013/2002. 

 Εντολι για ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί με ευκφνθ του Δθμάρχου για 
τθν υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ, μετά από ςχετικι ςυνεννόθςθ των ανωτζρω με τον 
επικεφαλισ Αξιωματικό του ΡΣ που διοικεί το ςυμβάν. 

 Εντολι για παραμονι, μερικι αποκλιμάκωςθ ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων που ζχουν 
διατεκεί με ευκφνθ του Δθμάρχου για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ 
των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Ρραγματοποιοφν τθν πρϊτθ εκτίμθςθ του αρικμοφ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να 
εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των 
κατοικιϊν που ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και 
ενθμερϊνουν άμεςα τον Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου και το Συντονιςτι τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου- Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου. 

 Συνεργάηεται με τα αρμόδια Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν επιςτροφι των πολιτϊν 
που απομακρφνκθκαν από τθν πλθγείςα περιοχι όπου διαβιοφν, εφόςον χρειάηονται 
μεταφορά. 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχθ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ ςυντονίηει και εποπτεφει τθν διάκεςθ προςωπικοφ και μζςων των 
αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Λακωνίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 
Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 
και Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Λακωνίασ, τθ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθ 
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Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου- Δυτικισ Ελλάδασ 
και Ιονίου, για λόγουσ αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυντονιςμοφ ςτθ διαχείριςθ πόρων. 

 Τθρεί κατάςταςθ με τα μζςα και προςωπικό, που με ευκφνθ του Διμου ζχουν εμπλακεί προσ 
υποβοικθςθ του ζργου του ΡΣ και ενθμερϊνει τουσ επιχειρθςιακά υπεφκυνουσ, μετά από 
ςχετικι εντολι, για ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων τουσ. 

 Τθρεί κατάςταςθ με τα διατικζμενα μζςα και προςωπικό που με ευκφνθ του Διμου ζχουν 
εμπλακεί για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν από τθν 
εκδιλωςθ του φαινομζνου και ενθμερϊνει τουσ επιχειρθςιακά υπεφκυνουσ, μετά από ςχετικι 
εντολι, για μερικι ι ολικι αποκλιμάκωςθ των πόρων τουσ. 

 Συλλζγει πλθροφορίεσ που αφοροφν τον αρικμό των κατοικιϊν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 
του Διμου, που ζχουν καεί ολοςχερϊσ ι ζχουν υποςτεί ςοβαρζσ βλάβεσ οι οποίεσ πικανόν τισ 
κακιςτοφν ακατοίκθτεσ και ενθμερϊνει ςχετικά τον Διμαρχο. (Η ενζργεια αυτι κρίνεται 
απαραίτθτθ προκειμζνου να εκτιμθκεί ο αρικμόσ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να 
εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα) 

 Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων του Διμου για τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. 

11.4    Φάςθ 4θ: Αποκατάςταςθ - Αρωγι 

 Ο Διμαρχοσ προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Ενθμερϊνει τον Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου, και το Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου –Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν 
ςτθν περιοχι ευκφνθσ του για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα, 
οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ. 

 Δίνει εντολι για άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν αρμοδιότθτάσ του (δίκτυα 
φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε 
λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Δίνει εντολι για τον ζλεγχο υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ του, τα οποία 
βρίςκονται εντόσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, για τθ διαπίςτωςθ ηθμιϊν. 

 Εντολι για τθν ενεργοποίθςθ διαδικαςιϊν εξαςφάλιςθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των πλθγζντων 
για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν τουσ, για επιςκευζσ κφριασ οικίασ ι αντικατάςταςθ 
οικοςκευισ, κτλ. 

 

Διμοσ - Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και 
Συντιρθςθσ Ρραςίνου προβαίνει ςτα κάτωκι: 

 Συλλζγει πλθροφορίεσ και ενθμερϊνει το Διμαρχο για το ςυνολικό αρικμό των πολιτϊν ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ τουσ, οι κατοικίεσ των οποίων ζχουν καεί ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ. 

 Κινθτοποιεί με εντολι Δθμάρχου τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου (Τμιμα Φδρευςθσ – 
Αποχζτευςθσ, Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν – Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Υπ. Δόμθςθσ & 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν) για άμεςο ζλεγχο και αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ υποδομϊν 
αρμοδιότθτάσ τουσ (δίκτυα φδρευςθσ, οδικό δίκτυο, κλπ), θ λειτουργία των οποίων 
παρουςιάηει δυςχζρειεσ ι διακόπθκε λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν. 

 Μεριμνά για τθν άμεςθ απομάκρυνςθ υλικϊν και μζςων του Διμου που χρθςιμοποιικθκαν ι 
καταςτράφθκαν κατά το ςτάδιο τθσ καταςτολισ του φαινομζνου. 

 Ενθμερϊνει το ΚΕΡΡ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των δράςεων αποκατάςταςθσ και διαχείριςθ των 
ςυνεπειϊν του Διμου. 
 

Διμοσ – Αυτοτελζσ Τμιμα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ προβαίνει 
ςτα κάτωκι: 
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 Ενεργοποιεί, μετά από εντολι Δθμάρχου, τισ διαδικαςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ των πλθγζντων για  τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν τουσ, για επιςκευζσ κφριασ 
οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ κλπ.  

 
ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ : Αιτιματα ςυνδρομισ προσ ενίςχυςθ του ζργου του Διμου, με υλικά και μζςα που δεν 
μποροφν να ικανοποιθκοφν από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ι τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, για τθν 
αντιμετϊπιςθ εν εξελίξει καταςτροφϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ που ενδζχεται να 
προκλθκοφν από δαςικζσ πυρκαγιζσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 
 

12 ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΡΥΚΑΓΙΩΝ  

Ο ζλεγχοσ και θ καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν είναι αρμοδιότθτα του Ρυροςβεςτικοφ  Σϊματοσ. 
Θ ςυνδρομι του Διμου ςτο ζργο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, πραγματοποιείται κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ του επικεφαλισ Αξιωματικοφ των επιχειριςεων καταςτολισ και αφορά κατά κφριο λόγο τθ 
διάκεςθ υδροφόρων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργου, κλπ. Τα μζςα του Διμου που διατίκενται για τθν 
υποςτιριξθ του ζργου τθσ καταςτολισ από το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, 
εντάςςονται επιχειρθςιακά υπό τον επικεφαλισ Αξιωματικό των επιχειριςεων καταςτολισ ο οποίοσ 
ζχει και τθν ευκφνθ αξιοποίθςισ τουσ ςε τοπικό επίπεδο.  

Ο ςυντονιςμόσ των δράςεων που αναλαμβάνεται από το Διμαρχο ςε τοπικό επίπεδο, αφορά ςτθ 
διαςφνδεςθ των επιμζρουσ δράςεων των φορζων, ςτθν εφρεςθ και διάκεςθ πρόςκετων πόρων προσ 

 Υποβοικθςθ του ζργου τθσ καταςτολισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν που εκτελείται από το Ρ.Σ., 
κακϊσ και 

 Στθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν και ςτθν αποτελεςματικι  
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν. 

Θ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και θ άμεςθ  διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν 
πυρκαγιϊν, ςε επίπεδο Διμου, επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ 
απομάκρυνςθσ πολιτϊν και ςτθν άμεςθ παροχι βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ (διοικθτικι μζριμνα).  

12.1 Κέντρο Συντονισμού – Ενέργειες 

Ορίηεται ωσ ΚΕΝΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ο χϊροσ του Γραφείου Κίνθςθσ ςτθ Σκάλα (τθλ. 2735042254 – φαξ: 
2735029037).  

Μόλισ ο Διμοσ  ενθμερωκεί για τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ενεργεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 11.3.1 και παράλλθλα επικοινωνεί με τον Ρρόεδρο τθσ Κοινότθτασ και γίνεται μια πρϊτθ 
εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ.  

Στο ςτάδιο επιχειριςεων «Ανάπτυξθ δυνάμεων – Επζμβαςθ» και εφόςον ζχει ηθτθκεί θ ςυνδρομι 
του Διμου από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ο Διμοσ ενεργεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 
11.3.2.  

Ειδικότερα, με εντολι του Δθμάρχου, δρομολογοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ :  
Ειδοποιείται ο προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου και το εμπλεκόμενο προςωπικό ςε αρχικό ςτάδιο και 
μεταβαίνουν ςτο Γραφείο Κίνθςθσ, για διάκεςθ οχθμάτων, μθχανθμάτων κλπ. Το προςωπικό (οδθγοί, 
χειριςτζσ) οφείλει να παρουςιάηεται ςτον αξιωματικό τθσ Πυροςβεςτικισ που επιχειρεί ςτο ςυμβάν, από 
τον οποίο κα παίρνει και τισ εντολζσ για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Για τα οχιματα – μθχανιματα ζργου του 
Διμου, που ςυμμετζχουν κα ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου.  
Ανάλογα με τθν εξζλιξθ του ςυμβάντοσ και εφόςον απαιτθκεί, ειδοποιοφνται και μεταβαίνουν ςτο χϊρο 
του Γραφείου Κίνθςθσ, ο Διμαρχοσ ι ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι Αντιδιμαρχοι, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, θ 
Ρροϊςταμζνθ του Αυτοτελοφσ τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ και όποιοσ 
άλλοσ κρικεί απαραίτθτο αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, με ςκοπό τθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό των 
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Υπθρεςιϊν του Διμου. Κατά τθ ςυνάντθςθ αυτι, λαμβάνονται αποφάςεισ για τον τρόπο ςυντονιςμοφ των 
εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν (δθμιουργία ςυνεργείων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν 
άμεςθ  διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν -δράςθ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ 
πολιτϊν, διοικθτικι μζριμνα πλθγζντων κλπ).  

Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ που δρομολογοφνται από το Διμο για 
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθ 
λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ γίνεται από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου μζςω του Γραφείου Δθμάρχου. 

13 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Βαςικό μζλθμα κάκε υπθρεςίασ είναι θ φροντίδα για το προςωπικό τθσ και τθν ςυντιρθςθ του 
υλικοφ τθσ, ϊςτε να μπορζςει να ανταπεξζλκει όςο το δυνατόν αρτιότερα ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ που 
προκφπτουν   από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν. Ρρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διοικθτικι 
μζριμνα του προςωπικοφ και των εκελοντϊν (νερό, διατροφι κλπ) όταν οι προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ 
των εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν διαρκοφν 
ςθμαντικό χρόνο (Αντιδιμαρχοσ -Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου και Ρρομθκειϊν – Τμιμα 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Διοικθτικισ Μζριμνασ).  

14 ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Οι επικοινωνίεσ μεταξφ των φορζων γίνονται κατά κανόνα με τθ χριςθ των δικτφων ςτακερισ και 
κινθτισ τθλεφωνίασ (τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία) ςε όλα τα ςτάδια των επιχειριςεων. Σε περιπτϊςεισ 
όπου παρουςιάηονται δυςχζρειεσ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ (ςτακερι και κινθτι τθλεφωνία)  λόγω των 
Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν και μζχρι τθν αποκατάςταςι τουσ, δφναται να χρθςιμοποιθκοφν αςφρματοι και άλλα 
διακζςιμα μζςα των επιχειρθςιακϊν φορζων (Τοπικζσ Αςτυνομικζσ ι Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ), 
ανάλογα και κατά περίπτωςθ των δυνατοτιτων και των προσ αντιμετϊπιςθ φαινομζνων.  

 

15 ΟΓΑΝΩΜΕΝΘ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ  
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 3013/2002, ςτο ςκοπό τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ περιλαμβάνεται και 

θ προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ.  
Μεταξφ των δράςεων, που απαιτοφνται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των πολιτϊν, 

είναι και θ οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ από τθν περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι απειλείται 
από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι (δράςεισ προςταςίασ του κοινοφ). 

Στα πλαίςια αυτά εκδόκθκε το άρκ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμζνου να υπάρξει κεςμοκετθμζνθ 
διαδικαςία ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που ςυνδζεται με τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από 
εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.  

Το 2014, μετά από ςειρά ετϊν εφαρμογισ του ανωτζρω κεςμικοφ πλαιςίου, κρίκθκε αναγκαία θ 
ανακεϊρθςθ του άρκ. 18 του Ν.3613/2007 βάςει των κατευκυντιριων οδθγιϊν που είχε εκδϊςει θ ΓΓΡΡ 
το 2011. Οι οδθγίεσ αυτζσ ιδθ είχαν ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ που είχαν επζλκει ςτισ νζεσ διοικθτικζσ 
δομζσ τθσ χϊρασ από τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ). 

Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 108 του Ν.4249/2014 αναφζρεται πλζον ρθτά ότι:  
 

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των 
κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου πολιτικισ προςταςίασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο.  

 Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο, θ 
απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει 
ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ.  

 Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β', γ' και 
δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό 
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Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από τον Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Ρεριφερειάρχεσ και 
Δθμάρχουσ.  

 Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν 
ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.  

Στο αρ. 2934/06-05-2015 ζγγραφο τθσ  ΓΓΡΡ (ΑΔΑ: 6ΛΘ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ), περιγράφονται αναλυτικά οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ και οι προχποκζςεισ και περιοριςμοί για τθν υλοποίθςθ του μζτρου. Επίςθσ 
δίνονται κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, όπωσ και οδθγίεσ για τθν προοδευτικι 
υλοποίθςθ των δράςεων που απαιτοφνται ςτισ περιπτϊςεισ που λθφκεί απόφαςθ (Σχζδιο δράςθσ)  

15.1   Ο ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΞΑΙΣΙΑ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ  

Ο κίνδυνοσ που διατρζχουν οι πολίτεσ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν προζρχεται κατά βάςθ, από τθν 
ζκκεςθ του ανκρωπίνου οργανιςμοφ ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ εξ αιτίασ τθσ κερμότθτασ που 
παράγεται από τθν καφςθ τθσ φυτικισ βιομάηασ, κακϊσ και από τθν ζκκεςθ του ανκρωπίνου οργανιςμοφ 
ςε παράγωγα καφςθσ (καπνόσ, αιωροφμενα ςωματίδια, καφτρεσ, κλπ) τα οποία διαχζονται ςτθν 
ατμόςφαιρα.  

Συνεπϊσ, το ςκεπτικό όλων των αποφάςεων για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξ αιτίασ 
δαςικϊν πυρκαγιϊν κα πρζπει να ςυνδζεται κατά βάςθ με τουσ ανωτζρω κινδφνουσ. Στισ περιπτϊςεισ 
που ςτθν πορεία εξζλιξθσ μιασ πυρκαγιάσ υπάρχει εμπλοκι και καφςθ και άλλων ειδϊν καφςιμθσ φλθσ, 
πζραν τθσ φυτικισ βιομάηασ, όπωσ οικοδομικϊν υλικϊν, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνοσ μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδοσ τθσ καφςιμθσ φλθσ.  

 

15.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ  

Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ πολιτϊν από μια περιοχι που τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι 
απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι, εφαρμόηεται για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ 
υγείασ τουσ και πρζπει να υλοποιείται ζχοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν οι πολίτεσ ςε 
τοπικό επίπεδο εξαιτίασ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, όπωσ αυτοί αναφζρονται παραπάνω, κακϊσ και τισ 
προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται αναλυτικά παρακάτω (15.4 και 15.5).  

Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων 
επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:  

 Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν εξετάηεται ωσ μζτρο προλθπτικισ προςταςίασ τουσ, που 
πρζπει να δρομολογείται εγκαίρωσ (ενϊ θ καταςτροφι βρίςκεται ςε εξζλιξθ) και κάτω από 
οριςμζνεσ προχποκζςεισ και περιοριςμοφσ, θ εκτίμθςθ των οποίων μπορεί να γίνει μόνο ςε 
τοπικό επίπεδο. Δθλαδι το μζτρο αυτό εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που ςτισ περιοχζσ που 
αναμζνεται να πλθγοφν λόγω τθσ εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου, ο κίνδυνοσ 
παραμονισ των πολιτϊν ςε οικιςμοφσ, τμιματα πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων, κλπ, είναι 
μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο μετακίνθςθσ, ςτον οποίο δφναται να εκτεκοφν 
κατευκυνόμενοι προσ αςφαλι χϊρο (Οι χϊροι (βλζπε παράρτθμα ΣΤ’ – χϊροι καταφυγισ) που 
επιλζγονται για να ςυγκεντρωκοφν οι πολίτεσ που απομακρφνονται με οργανωμζνο τρόπο πρζπει 
να εξαςφαλίηουν εκ των προτζρων όλεσ τισ προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ και να 
αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ ανάγκθσ για εκ νζου απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο ι τουσ 
χϊρουσ αυτοφσ. Διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ των χϊρων αυτϊν 
ςτισ περιπτϊςεισ δαςικϊν πυρκαγιϊν δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που ιςχφουν για τουσ 
λοιποφσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ πολιτϊν, οι οποίεσ και δρομολογοφνται από ειδικότερεσ 
νομοκεςίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν προςταςία των πολιτϊν από παράγωγα καφςθσ (καπνόσ, 
αιωροφμενα ςωματίδια, κλπ) τα οποία διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν εξζλιξθ μιασ δαςικισ 
πυρκαγιάσ).    

  Θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ ωσ μζτρο που δρομολογείται για τθν προλθπτικι 
προςταςία των πολιτϊν, ζχει χαρακτιρα μθ υποχρεωτικό, βαςιηόμενθ ςτθν ενθμζρωςι τουσ για 
τον κίνδυνο και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ παραμονι τουσ ςτο χϊρο για τον οποίο ζχει 
λθφκεί θ απόφαςθ τθσ απομάκρυνςθσ.  
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 Αρμόδιοσ για τθν ειςιγθςθ του μζτρου τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ των πολιτϊν εξαιτίασ 
δαςικϊν πυρκαγιϊν είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο 
οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου. Στα πλαίςια αυτά 
και με βάςθ τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά τθσ πυρκαγιάσ, προτείνει εγκαίρωσ και επακριβϊσ 
ςτο αρμόδιο όργανο (Διμαρχοσ, κλπ) τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ 
δράςθ.  

 Θ δράςθ τθσ απομάκρυνςθσ πραγματοποιείται μόνον όταν εξαςφαλίηεται εγκαίρωσ θ καλι 
οργάνωςθ για τθν αςφαλι υλοποίθςι τθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ δράςθ αυτι εφκολα μπορεί 
να προκαλζςει μεγαλφτερεσ ςυνζπειεσ - απϊλειεσ και να μετατραπεί ςε επιχείρθςθ διάςωςθσ, τθν 
ευκφνθ τθσ οποίασ ςτο χερςαίο χϊρο, ζχει το Ρυροςβεςτικό Σϊμα (παρ. β, του αρκ 1 του 
Ν.3511/2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί βάςει του άρκ. 63 του Ν.4249/2014 και ιςχφει).  

Θ διάταξθ του άρκρου 108 του Ν.4249/2014 για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τθσ οργανωμζνθσ 
απομάκρυνςθσ πολιτϊν δεν ζχει εφαρμογι όταν θ αςφάλεια και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων που 
ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων φορζων, τελεί υπό τθν εποπτεία ι διζπεται από 
ειδικότερεσ νομοκεςίεσ (Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Ραιδικζσ Εξοχζσ – Καταςκθνϊςεισ, Ιερζσ Μονζσ, 
αρχαιολογικοί χϊροι, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, εγκαταςτάςεισ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Αςφάλειασ, κλπ.). Στθν περίπτωςθ αυτι, θ λιψθ τθσ απόφαςθσ αποτελεί αρμοδιότθτα των υπευκφνων 
λειτουργίασ τουσ και λαμβάνεται μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμοδίων οργάνων του ΡΣ ςε 
τοπικό επίπεδο για τθν αναμενόμενθ πορεία εξζλιξθσ του καταςτροφικοφ φαινομζνου και ςφμφωνα με τα 
ςχζδια πυροπροςταςίασ και εκκζνωςισ τουσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

Ειδικότερα για αρχαιολογικοφσ χϊρουσ εντόσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων και πλθςίον αυτϊν, οι 
υπεφκυνοι λειτουργίασ τουσ μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ από τον εκάςτοτε Επικεφαλι Αξιωματικό του 
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου 
και εφόςον αυτά βρίςκονται ςε λειτουργία, εκκενϊνουν άμεςα τον αρχαιολογικό χϊρο από  τουσ 
επιςκζπτεσ, βάςει του ςχεδιαςμοφ τουσ και ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που δίνονται από το 
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   

Νοείται ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ των υπευκφνων λειτουργίασ των ανωτζρω 
υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται άμεςα ςτον οικείο Διμαρχο, όπωσ επίςθσ 
και ςτον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ, για λόγουσ καλφτερου ςυντονιςμοφ του ζργου τθσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και ςυνεπειϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ του ζργου 
τουσ από πλευράσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

 

15.3 ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ  

Ο μόνοσ αρμόδιοσ να ειςθγθκεί τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ ςτισ περιπτϊςεισ των δαςικϊν 
πυρκαγιϊν είναι ο εκάςτοτε Επικεφαλισ Αξιωματικόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε 
τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του πυροςβεςτικοφ ζργου, ζχοντασ τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των 
επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίςια αυτά, προτείνει εγκαίρωσ 
και επακριβϊσ τα όρια τθσ περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, με βάςθ τθν αναμενόμενθ 
ςυμπεριφορά τθσ πυρκαγιάσ.  

Ο Διμαρχοσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ςχετικι ειςιγθςθ, κακορίηει άμεςα, ςθμείο 
ςυγκζντρωςθσ (ςε αςφαλι χϊρο), ςτον οποίον οφείλουν να προςζλκουν οι επικεφαλισ των φορζων 
που κφρια εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, Ρρόεδροσ Τοπικισ Κοινότθτασ, Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ 
Ρερ/ντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ & Συντιρθςθσ Ρραςίνου ι εάν αυτό δεν 
είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ). Θ ενζργεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να 
εξαςφαλιςτεί, θ μεταξφ τουσ επικοινωνία, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν τρζχουςα κατάςταςθ, 
κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ τουσ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα για τθν άμεςθ επιλογι ςχεδίου δράςθσ 
που κα ακολουκιςουν οι φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που λθφκεί κετικι απόφαςθ για απομάκρυνςθ.  

Εν ςυνεχεία ο Διμαρχοσ, πλαιςιωμζνοσ από τουσ επικεφαλισ των φορζων που εμπλζκονται, πριν 
λάβει τθν απόφαςθ, πρζπει εγκαίρωσ να εκτιμιςει ι εξαςφαλίςει τα εξισ: 

 Τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να απομακρυνκοφν, με βάςθ τα δθμογραφικά ςτοιχεία ι 
άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον αρικμό των ατόμων που διαβιοφν ι βρίςκονται ςτθν 
περιοχι αυτι για διαφόρουσ λόγουσ (παρακεριςτζσ, κλπ). Θ απομάκρυνςθ, με βάςθ τον κίνδυνο, 
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ενδεχομζνωσ να μθν αφορά το ςφνολο των πολιτϊν, αλλά μζροσ αυτϊν (άτομα παιδικισ ι τρίτθσ 
θλικίασ, άτομα με προβλιματα υγείασ, κλπ).  

 Τον προςδιοριςμό των μζςων μεταφοράσ με βάςθ τον αρικμό των ατόμων που πρζπει να 
απομακρυνκοφν και τθ διακεςιμότθτά τουσ κατά το χρόνο που κα δοκεί θ εντολι υλοποίθςθσ τθσ 
δράςθσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά. Η ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των μζςων απομάκρυνςθσ 
αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. (Είναι απαραίτθτο να αναφερκεί ότι θ 
εξεφρεςθ μζςων μεταφοράσ με τθν διαδικαςία τθσ επίταξθσ, δεν είναι άμεςα εφικτι, εάν δεν 
προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 41 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42, 
τευχ Α). Δθλαδι απαιτείται απόφαςθ Πρωκυπουργοφ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του αρμόδιου 
Υπουργοφ (παρ.3 αρκ.41 Ν.3536/2007). Οι διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 5, 18, 19, 22 και 23 του 
Ν.Δ 17/1974 δεν εφαρμόηονται εφεξισ, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που είναι αντίκετθ προσ τισ 
διατάξεισ του άρκρου αρκ. 41 του Ν.3536/2007 ). Επίςθσ μια άλλθ παράμετροσ που πρζπει να 
εξεταςτεί είναι και θ δυνατότθτα απομάκρυνςθσ των πολιτϊν με δικά τουσ μζςα, από 
κακοριςμζνα δρομολόγια ςτα οποία ζχει εξαςφαλιςτεί ο ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαςφάλιςθ μζςων για τθν μετακίνθςθ πολιτϊν μπορεί να γίνει με τα μζςα 
Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ που διακζτει ο Διμοσ, ι με τθ ςυνδρομι μζςων άλλων φορζων του 
δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα, τα οποία είναι άμεςα διακζςιμα ςε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίςια 
αυτά, θ οργανικι μονάδα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου κα πρζπει να γνωρίηει εκ των 
προτζρων (ςε κατάςταςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ), τα μζςα που μποροφν να διακζςουν οι φορείσ 
ςε τοπικό επίπεδο, ςτθν περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθν οποία υπάρχει το ενδεχόμενο 
υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ δράςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να γνωρίηει τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, 
όταν πρόκειται για φορείσ του δθμοςίου, κακϊσ και τθ διαδικαςία διάκεςισ τουσ, μζςω ενόσ 
μνθμονίου ςυνεργαςίασ, όταν πρόκειται για φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα. 
Στισ περιπτϊςεισ που για τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν, κρίνεται αναγκαία θ χριςθ πλωτϊν 
καλαςςίων μζςων, θ παρουςία και θ ςυμβολι των κατά τόπουσ Λιμενικϊν Αρχϊν αποτελεί 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/τευχ.Α και Ρ.Δ. 242/30-9-1999/ΦΕΚ 201/τευχ.Α). 
Στο πλαίςιο αυτό, ο Διμαρχοσ επικοινωνεί με τθν οικεία Λιμενικι Αρχι για τθ δυνατότθτα 
διάκεςθσ πλωτϊν μζςων.  

 Τον αρχικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ των πολιτϊν (ςθμεία ςυγκζντρωςθσ) για τθν εν ςυνεχεία 
οργανωμζνθ απομάκρυνςι τουσ (βλζπε παράρτθμα ΣΤ’), εφόςον χρειάηονται μεταφορά.  

 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ειδοποίθςθ των πολιτϊν εντόσ των ορίων τθσ 
περιοχισ που κα χρειαςτεί να υλοποιθκεί θ δράςθ, κακϊσ και τον τρόπο εντοπιςμοφ και 
ειδοποίθςισ τουσ (πόρτα– πόρτα, ανακοινϊςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τοπικοφσ 
ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, κλπ).  

 Τθ δυνατότθτα ελζγχου και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια 
που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν εκτιμϊμενθ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ από τον εκάςτοτε Επικεφαλι 
Αξιωματικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του 
πυροςβεςτικοφ ζργου, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατά τθν απομάκρυνςθ των πολιτϊν.  
Θ δυνατότθτα αυτι αφορά δρομολόγια που κα χρθςιμοποιθκοφν τόςο από τα μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ των πολιτϊν, όςο και από τα ίδια μζςα που ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουν οι πολίτεσ 
που απομακρφνονται μετά τθ λιψθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  
Νοείται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα δρομολόγια που ζχουν επιλεγεί, ςε καμιά περίπτωςθ δεν 
πρζπει να παρενοχλοφν τθν κίνθςθ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, κακϊσ και οχθμάτων άλλων 
φορζων που ςπεφδουν να ενιςχφςουν το ζργο τθσ καταςτολισ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων 
αναγκϊν (υδροφόρεσ, αςκενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).  

 Τθ διαςφάλιςθ επικοινωνιϊν μεταξφ των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ 
τθσ δράςθσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ τουσ, κακϊσ και θ παροχι πλθροφοριϊν 
ςχετικϊν με τθν τρζχουςα εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ.  

 Τθν υποδοχι και φροντίδα των πολιτϊν που απομακρφνονται ςε επιλεγμζνουσ αςφαλείσ 
χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιατρικισ βοικειασ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.  
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 Το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να απομακρυνκοφν από τθν περιοχι (π.χ. για 6 ϊρεσ) 
μζχρι να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ για τον οποίο απομακρφνονται. Θ εκτίμθςθ αυτι αφορά 
κυρίωσ τουσ πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ι προςωρινά ςτθν περιοχι.  

 Τθ φροντίδα για τθν επιςτροφι των πολιτϊν που απομακρφνκθκαν και διαμζνουν μόνιμα ι 
προςωρινά ςτθν περιοχι.  

Με δεδομζνθ τθ δυςκολία λιψθσ και υλοποίθςθσ τζτοιων αποφάςεων, οι κατά περίπτωςθ αρμόδιοι 
Διμαρχοι, οι περιοχζσ των οποίων πλιττονται, όταν αυτό είναι εφικτό ςτα χρονικά περικϊρια που 
επιτρζπει θ εξζλιξθ του φαινόμενου, μποροφν να ςυγκαλοφν άμεςα το Συντονιςτικό Τοπικό Πργανο (ΣΤΟ) 
προσ υποβοικθςθ του ζργου τουσ. Νοείται ότι για το ςκοπό αυτό, ςτα ΣΤΟ των Διμων, μετζχουν κατά 
κφριο λόγο εκπρόςωποι των φορζων που ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ για τθν 
οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν.  

 

15.4  ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ  

Οι δράςεισ που προοδευτικά υλοποιοφνται ςε μια οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν 
περιγράφονται ωσ εξισ :  

1. Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ από τον εκάςτοτε Επικεφαλι Αξιωματικό 
του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ο οποίοσ ενεργεί ςε τοπικό επίπεδο ωσ ςυντονιςτισ του 
πυροςβεςτικοφ ζργου, προσ τον αρμόδιο Διμαρχο.  

2. Άμεςοσ κακοριςμόσ από το Διμαρχο ςθμείου ςυγκζντρωςθσ φορζων που κφρια 
εμπλζκονται (ΕΛΑΣ, ΡΣ, ΕΚΑΒ, Ρρόεδροσ Τοπικισ Κοινότθτασ, Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ 
Ρερ/ντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ & Συντιρθςθσ Ρραςίνου ι 
εάν αυτό δεν είναι άμεςα εφικτό, οι αναπλθρωτζσ τουσ). Θ ενζργεια αυτι κα βοθκιςει ςτθ 
ςυλλογι πλθροφοριϊν και τθν άμεςθ επιλογι του ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκθκεί.  
Εφόςον θ εξζλιξθ του φαινόμενου το επιτρζπει, δεν αποκλείεται θ επιτόπου ςφγκλθςθ από 
το Διμαρχο, του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (ΣΤΟ).  

3. Λιψθ απόφαςθσ για τθν απομάκρυνςθ, ι μθ απομάκρυνςθ, από τον αρμόδιο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6, παρ. 5ςτϋ του Ν.3013/2002 (όπωσ αυτό ιςχφει, βάςει 
τθσ παρ. 2 του άρκ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Αϋ/2007) και του άρκ. 108 του 
Ν.4249/2014) και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που αναφζρονται παραπάνω (παράγραφοσ 
15.3 του παρόντοσ).  

4. Ενθμζρωςθ κοινοφ, όταν ζχει λθφκεί απόφαςθ για τθν απομάκρυνςι του. Θ δθμόςια 
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ πρζπει να ςυντάςςεται με ευκφνθ 
του Δθμάρχου που ζλαβε τθν απόφαςθ. Θ ανακοίνωςθ πρζπει να περιζχει τισ εξισ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ :  

 Ροιοσ ζλαβε τθν απόφαςθ και ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ εκτζλεςισ τθσ.  

 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο τα όρια τθσ περιοχισ μζςα από τθν οποία κα πρζπει 
να απομακρυνκοφν, κακϊσ και τον κίνδυνο που διατρζχουν οι πολίτεσ εάν 
παραμείνουν ςε αυτι.  

 Να προςδιορίηει με ςαφι τρόπο εάν ςυντρζχει λόγοσ γενικισ απομάκρυνςθσ όλων 
των πολιτϊν, ι ςυγκεκριμζνων ομάδων τισ οποίεσ κα προςδιορίηει κατά 
προτεραιότθτα (άτομα με αναπνευςτικά προβλιματα, άτομα παιδικισ θλικίασ, 
θλικιωμζνοι, κλπ).  

 Να προςδιορίηει ποφ και πότε κα ςυγκεντρωκοφν (ςθμεία αρχικισ ςυγκζντρωςθσ) οι 
πολίτεσ, εφόςον χρειάηονται μεταφορά, κακϊσ και τα προςωπικά αντικείμενα που 
μποροφν να ζχουν μαηί τουσ.  

 Να προςδιορίηει τθν προβλεπόμενθ διάρκεια τθσ απομάκρυνςθσ, κακϊσ και τον τόπο 
προοριςμοφ (χϊρο καταφυγισ).  

 Να κατονομάηει τα αςφαλι οδικά δρομολόγια κακϊσ και τυχόν μονοδρομιςεισ που 
μποροφν να ακολουκιςουν ςε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ με δικά τουσ μζςα.  

 Να αναφζρει τθν διακζςιμθ προνοιακι υποςτιριξθ ςτον τόπο προοριςμοφ.  
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 Να αναφζρει οδθγίεσ για προςταςία τθσ περιουςίασ των πολιτϊν που 
απομακρφνονται.  

 
Σθμειϊνεται ότι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ που κα δεχτοφν να 

αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, να επιτευχκεί θ δθμιουργία μίασ και μοναδικισ ςυνολικισ εικόνασ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ προσ το κοινό.  

Ωςτόςο πζραν των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ τοπικισ ι πανελλαδικισ εμβελείασ που κα 
αναμεταδϊςουν τθν ανακοίνωςθ, θ κφρια δράςθ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τθ λιψθ απόφαςθσ και 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ απομάκρυνςισ του, κα πρζπει να βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςε μεκόδουσ και 
πρακτικζσ που εξαςφαλίηουν ςε τοπικό επίπεδο περιςςότερο τον εντοπιςμό και εν ςυνεχεία τθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον κίνδυνο που διατρζχουν ςτθν περίπτωςθ που παραμείνουν ςτθν περιοχι 
(πόρτα– πόρτα, ενθμζρωςθ με διερχόμενο όχθμα που παρζχει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, 
ςυνδυαςμόσ και των δυο μεκόδων). Στθν περίπτωςθ αυτι, τον κφριο λόγο για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 
ζχουν οι κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, το ζργο των οποίων μπορεί να υποςτθριχτεί και από 
δθμοτικοφσ υπάλλθλουσ. Ζνα άλλο πλεονζκτθμα που παρζχει θ ενθμζρωςθ με τισ μεκόδουσ αυτζσ, είναι 
και θ δυνατότθτα άμεςθσ καταγραφισ των πολιτϊν που επικυμοφν να απομακρυνκοφν αλλά δεν 
διακζτουν δικά τουσ μζςα, ι χρειάηονται ειδικι μετακίνθςθ (αςκενείσ, άτομα με κινθτικά προβλιματα, 
κλπ). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα οδθγιςουν ςε ορκολογικότερθ εκτίμθςθ των μζςων που απαιτοφνται για 
τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν.  

5. Εκτζλεςθ/δρομολόγθςθ επιμζρουσ ενεργειϊν βάςει του ςχεδίου δράςθσ που ζχει επιλεγεί 
να ακολουκιςουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, πριν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςθσ, υπό 
το γενικό ςυντονιςμό του οργάνου που αποφάςιςε τθ δράςθ ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν 
εκτζλεςι τθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι δράςεισ που αφοροφν τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ, τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ 
κατά τθν απομάκρυνςθ, κακϊσ και τθν πρόλθψθ και καταςτολι τυχόν εγκλθμάτων κατά τθσ 
περιουςίασ των πολιτϊν που απομακρφνονται από τθν περιοχι, αποτελοφν αρμοδιότθτα των 
κατά τόπουσ Αςτυνομικϊν Αρχϊν.  

6. Τερματιςμόσ επιμζρουσ δράςεων και αποκλιμάκωςθ εμπλεκομζνων φορζων, μετά από 
ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου.  

7. Καταγραφι και αποτίμθςθ ζργου, από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου.  

Είναι προφανζσ ότι θ επιλογι του ςχεδίου δράςθσ που κα ακολουκιςουν οι εμπλεκόμενοι φορείσ, 
αποτελεί διαδικαςία που υπαγορεφεται κυρίωσ από τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ τθσ πυρκαγιάσ, τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ, κακϊσ και τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι για τθν υλοποίθςθ τθσ 
δράςθσ.  

Οι πολίτεσ και τα όργανα των φορζων που εμπλζκονται, πρζπει ςαφϊσ να καταλάβουν ποιοσ 
αποφαςίηει ι ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ, Διμαρχοσ ι Ρεριφερειάρχθσ (ι 
αρμόδιοσ εξουςιοδοτθμζνοσ Αντιπεριφερειάρχθσ) και κατ’ επζκταςθ ζχει το γενικό ςυντονιςμό των 
επιμζρουσ ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι τθσ.  

15.5 ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΕ ΔΡΑΕΙ  

 Σε περιοχζσ που υπάρχει παρουςία αλλοδαπϊν πολιτϊν (τουριςτικά κζρετρα, κλπ), κα πρζπει να 
υπάρξει μζριμνα από το Διμαρχο ξενόγλωςςθσ ανακοίνωςθσ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με 
τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ και τισ αςφαλείσ διαδρομζσ που 
μποροφν να ακολουκιςουν όςοι κζλουν να απομακρυνκοφν με ίδια μζςα.  

Για τθν μεταφορά αλλοδαπϊν πολιτϊν που δεν διακζτουν ίδια μζςα μετακίνθςθσ, κρίνεται 
απαραίτθτο, εφ όςον είναι εφικτό, να κακοριςκεί ιδιαίτερο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ τουσ, για τθν εν 
ςυνεχεία απομάκρυνςι τουσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ επικοινωνία τουσ με τισ Αρχζσ και τθ 
δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν υποςτιριξισ τουσ.  

 Θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πολιτϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται κατά προτίμθςθ εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων του οργάνου που ζλαβε τθν απόφαςθ, δθλαδι εντόσ του Διμου που πλιττεται 
ι ςε όμορουσ Διμουσ ι εντόσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ανάλογα με το εάν θ απόφαςθ 
ζχει λθφκεί από το Διμαρχο, ι τον Ρεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο αρμόδιο 
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Αντιπεριφερειάρχθ) όταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω 
από ζνα Διμο.  

Θ απαίτθςθ αυτι, εφ όςον είναι εφικτι, αποβλζπει ςτον καλφτερο ςυντονιςμό κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ - υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, δεδομζνου ότι δφναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό 
όργανο που γνωρίηει καλά τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ. Το αυτό ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ 
που θ απόφαςθ ζχει λθφκεί από το Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  ι το 
Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δεδομζνου ότι οι αποφάςεισ τουσ εκτελοφνται από τα 
ανωτζρω όργανα, Διμαρχο ι Ρεριφερειάρχθ (ι τον εξουςιοδοτθμζνο αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχθ).  

 

15.6 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΣΩΝ 

Ωσ πλθγζντεσ προςδιορίηονται οι πολίτεσ οι οποίοι ζχουν απομακρυνκεί από τον τόπο κατοικίασ ι 
διαμονισ τουσ εξαιτίασ τεκμθριωμζνου κινδφνου από τθν εξζλιξθ τθσ Δαςικισ Ρυρκαγιάσ (οργανωμζνθ 
απομάκρυνςθ πολιτϊν) ι πολίτεσ των οποίων ο τόποσ κατοικίασ ι διαμονισ ζχει υποςτεί φκορζσ από τθν 
καταςτροφι. 

Θ παροχι βοικειασ και θ υποςτιριξθ των πλθγζντων τα πρϊτα 24-ϊρα μετά τθν εκδιλωςθ δαςικισ 
πυρκαγιάσ με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ είναι δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ με βαρφνουςα ςθμαςία και 
δρομολογοφνται αρχικά ςε τοπικό επίπεδο από τον Διμαρχο, Ρεριφερειάρχθ/Αντιπεριφερειάρχθ, ςτο 
πλαίςιο του κεςμικοφ τουσ ρόλου ωσ Αποκεντρωμζνα Πργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, δια των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν τουσ και υποςτθρίηονται άμεςα από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, με βάςθ το μζγεκοσ των 
ςυνεπειϊν που προκλικθκαν από τθν εκδιλωςθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. 

Θ διοικθτικι μζριμνα των πλθγζντων αναφζρεται ςτθν μετακίνθςθ και παραμονι των πολιτϊν ςε 
αςφαλείσ χϊρουσ κατά τθ διάρκεια ι και μετά από μια Δαςικι Πυρκαγιά, με ςτόχο τθν προςταςία τουσ 
και τθν αποφυγι ζκκεςισ τουσ ςτα προϊόντα καφςθσ (καπνόσ, αιωροφμενα ςωματίδια, κλπ). Ο Διμοσ ζχει 
ιδθ προςδιορίςει τουσ πικανοφσ χϊρουσ καταφυγισ για προςταςία από δαςικζσ πυρκαγιζσ (παράρτθμα 
ΣΤ’) και οι οποίοι δφνανται να διακζτουν βαςικά δίκτυα υποδομισ (φδρευςθ, θλεκτροδότθςθ, κλπ). 

Διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ των χϊρων αυτϊν ςτισ περιπτϊςεισ 
δαςικϊν πυρκαγιϊν δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που ιςχφουν για τουσ λοιποφσ χϊρουσ 
ςυνάκροιςθσ πολιτϊν, οι οποίεσ και δρομολογοφνται από ειδικότερεσ νομοκεςίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
και τθν προςταςία  των πολιτϊν από παράγωγα καφςθσ (καπνόσ, αιωροφμενα ςωματίδια, κλπ) τα οποία 
διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν εξζλιξθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ. 

Στθν περίπτωςθ που γίνεται εκτίμθςθ για πολφωρθ παραμονι των πολιτϊν ςτουσ ανωτζρω χϊρουσ, 
ο Διμαρχοσ, ςυνεκτιμϊντασ και τισ λοιπζσ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ που ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν λόγω Δαςικϊν Ρυρκαγιϊν, δφναται να δρομολογιςει δράςεισ για τθν κάλυψθ των 
ςτοιχειωδϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε αυτοφσ (Αντιδιμαρχοσ - Δ/νςθ 
Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν - Τμιμα Προχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου και Προμθκειϊν).  

Ραράλλθλα με τισ ανωτζρω δράςεισ, που ςκοπό ζχουν τθ κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν και τθν 
αςφάλεια των πολιτϊν που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε υπαίκριουσ χϊρουσ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ που αφοροφν τον αρικμό των κατοικιϊν, που 
ζχουν καεί ολοςχερϊσ ι ζχουν υποςτεί ςοβαρζσ βλάβεσ οι οποίεσ πικανόν τισ κακιςτοφν ακατοίκθτεσ 
και εντάςςονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ ενζργεια αυτι κρίνεται 
απαραίτθτθ προκειμζνου να εκτιμθκεί ο αρικμόσ των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να 
εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα. Επιπρόςκετα γνωςτοποιείται μζςω ανακοινϊςεων ι δελτίων τφπου 
ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (μζςω του γραφείου Δθμάρχου), θ 
λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ ςτθν οποία μποροφν να απευκφνονται οι πολίτεσ που οι ιδιοκτθςίεσ 
τουσ ζχουν πλθγεί και χρειάηονται άμεςθ προςωρινι διαμονι. 

Ο Διμαρχοσ, με βάςθ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τον αρικμό των κατοικιϊν που ζχουν καεί 
ι υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, πραγματοποιεί τθν πρϊτθ εκτίμθςθ του αρικμοφ 
των πολιτϊν για τουσ οποίουσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν άμεςα καταλφματα και ενθμερϊνουν άμεςα 
τον Ρεριφερειάρχθ και τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
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Οι δράςεισ αυτζσ κατά κφριο λόγο απαιτοφν τθ ςυνζργεια και τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν του 
Διμου και τθσ Περιφζρειασ που εμπλζκονται, βάςει του προςωπικοφ και των μζςων που άμεςα 
διακζτουν. 

 

16 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ 

16.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΛΗΓΕΝΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) 
Θ κοινωνικι προςταςία ςτουσ πολίτεσ που περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ εξ αιτίασ δαςικϊν 

πυρκαγιϊν υποςτθρίηεται άμεςα από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, μζςω των Διμων και 
των Ρεριφερειϊν, όταν ςυντρζχει περίπτωςθ, για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν (διαμονι – 
διατροφι) και από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςτθ ςυνζχεια, δια των αρμοδίων υπθρεςιϊν Ρρόνοιασ των 
Διμων. 

Από 1-1-2018 θ αρμοδιότθτα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 (Α’ 149), 
ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ χοριγθςθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ 
ςυνεπεία κεομθνίασ και λοιπϊν φυςικϊν καταςτροφϊν, αςκείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν (άρκρο 57 του Ν.4472/17, ΦΕΚ 74/Α/2017). 

Με τθν ΚΥΑ 5808/2-3-2018 (ΦΕΚ 772/Β/2018) κακορίηονται τα αρμόδια όργανα και θ διαδικαςία 
χοριγθςθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ. Ειδικότερα, θ 
αρμοδιότθτα τθσ χοριγθςθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε όςουσ περιζρχονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ 
ςυνεπεία κεομθνίασ και λοιπϊν φυςικϊν καταςτροφϊν, αςκείται από το Τμιμα Επιχορθγιςεων Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ και Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν. 

 Με τθν ΚΥΑ Ρ2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ όπωσ ιςχφει, κακορίηονται τα όρια, προχποκζςεισ, τα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία 
οικονομικισ ενίςχυςθσ των πλθγζντων για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν τουσ, για επιςκευζσ κφριασ 
οικίασ ι αντικατάςταςθ οικοςκευισ, κτλ.  

Σκοπόσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ είναι θ κατά το δυνατόν αμεςότερθ επαναλειτουργία των 
νοικοκυριϊν και ωσ εκ τοφτου οι ηθμιζσ αναφζρονται ςτο κτίριο που καλφπτει ανάγκεσ διαβίωςθσ και ςτο 
ςφνολο τθσ οικοςκευισ (Ρ2α/Γ.Ρ.οικ.94064/19-08-2011 ζγγραφο του ΥΥΚΑ). 

Ρροκειμζνου να χορθγθκοφν οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ οι πλθγζντεσ πολίτεσ 
απευκφνονται ςτουσ Διμουσ τθσ περιοχισ τουσ, όπου υποβάλουν τθ ςχετικι αίτθςθ, κακϊσ και τα 
δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Ρ2α/οικ. 2673/29-8-2011. 
Σθμειϊνεται ότι οι πλθγζντεσ από κεομθνία υποχρεοφνται, προκειμζνου να τφχουν δικαιοφχοι των 
προαναφερκζντων οικονομικϊν ενιςχφςεων , να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτον οικείο Διμο (Τμιμα 
Ρρόνοιασ) μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία του ςυμβάντοσ (ΚΥΑ Δ28/9570/694/24-04-2014) 

Για τον ανωτζρω ςκοπό, με απόφαςθ των οικείων Δθμάρχων ςυγκροτοφνται επιτροπζσ για τθν 
καταγραφι και τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν, για τθν ενθμζρωςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ για τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και για τισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ υποβολισ τουσ, κακϊσ και για 
τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα γενικότερα μζτρα αποκατάςταςθσ που ενδεχομζνωσ τουσ 
αφοροφν (ΑΡ Δ28/ΓΡ25803/1457/27-3-2013 Ζγγραφο του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Ρρόνοιασ / Γεν Δ/νςθ Ρρόνοιασ). 

Επίςθσ, ςε εφαρμογι του άρκρ. 18, του Ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273 Τ.Α7 8-12-1999), με Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ, επιτρζπεται θ καταβολι ζκτακτθσ οικονομικισ βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ όςων ζχαςαν τθ ηωι 
τουσ εξαιτίασ ςειςμοφ ι άλλων φυςικϊν φαινομζνων, όπωσ οι δαςικζσ πυρκαγιζσ.  

Σε περιπτϊςεισ όπου άτομα, οικογζνειεσ και πλθκυςμιακζσ ομάδεσ κεωρείται ότι χριηουν άμεςα 
ζκτακτθσ κοινωνικισ βοικειασ λόγω αντιμετϊπιςθσ κοινωνικϊν κινδφνων που προζρχονται από δαςικζσ 
πυρκαγιζσ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), που υπάγεται ςτθν εποπτεία και τον ζλεγχο 
του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςυντονίηει το δίκτυο 
παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ ςτιριξθσ. Μετά από μια δαςικι πυρκαγιά το ΕΚΚΑ, εφόςον ςυντρζχει 
λόγοσ, ςυγκροτεί και κινθτοποιεί ομάδεσ ταχείασ παρζμβαςθσ, ςυγκροτοφμενεσ κυρίωσ από ψυχολόγουσ 
και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, για τθν παροχι άμεςθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και βραχείασ 
διάρκειασ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998- ΦΕΚ 
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236/Α/1998, Ν. 3106/2003 – ΦΕΚ 30/Α/2003, Ν. 3402/2005 – ΦΕΚ 258/Α/2005, ΡΔ 22/2006- ΦΕΚ 
18/Α/2006, 2244/22-04-2013 ζγγραφο του ΕΚΚΑ). 

16.2 ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΕΓΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ 

Μετά τθν εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ, θ Γενικι Διεφκυνςθ και οι Διευκφνςεισ Αποκατάςταςθσ 
Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Δ.Ε. και Β.Ε.) τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Υποδομϊν, του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 
πλαιςίου, είναι αρμόδιεσ για τθν οριοκζτθςθ περιοχϊν και τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ (Δωρεάν 
Κρατικι Αρωγι και Άτοκο Δάνειο) για τθν επιςκευι ι ανακαταςκευι των πλθγζντων κτιρίων λόγω 
δαςικϊν πυρκαγιϊν (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α/1981, Ν. 867/1979 – ΦΕΚ 24/Α/1979, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 
25/Α/1998, Ν.4313/2014, άρκρο 84 – ΦΕΚ 261/Α/2014).  

Για τθν αποκατάςταςθ των πλθγζντων θ Γενικι Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων Φυςικϊν 
Καταςτροφϊν (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν  ειςθγείται ενζργειεσ που 
ςυνδζονται με: 

 Τθν οριοκζτθςθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, 

 Τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ (Δωρεάν Κρατικι Αρωγι και Άτοκο Δάνειο) για τθν 
επιςκευι ι ανακαταςκευι κτιρίων που επλιγθςαν από δαςικι πυρκαγιά, 

 Τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ και των προκεςμιϊν για τθν ζκδοςθ αδειϊν επιςκευισ και τθ 
χοριγθςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν 

 Τον κακοριςμό των όρων ςφνταξθσ μελετϊν επιςκευισ και των τιμϊν των εργαςιϊν 
αποκατάςταςθσ  

 Τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ και των προκεςμιϊν για τθ χοριγθςθ τθσ ςτεγαςτικισ 
ςυνδρομισ για τθν ανακαταςκευι κτιρίων που κρίκθκαν κατεδαφιςτζα  

 Τθν προςωρινι ςτζγαςθ των πλθγζντων, με χοριγθςθ επιδότθςθσ ενοικίου ι ενιαία 
μεταφερόμενων οικίςκων τφπου container  

Για τθ διαδικαςία οριοκζτθςθσ πλθγειςϊν περιοχϊν μετά τθν εκδιλωςθ φυςικισ καταςτροφισ, με 

βάςθ το αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2538/A326/4-6-2015 ζγγραφο ΔΑΕΦΚ (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-Υ7) 

ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:  

 Με τθν εκδιλωςθ φυςικισ καταςτροφισ απαιτείται να γνωςτοποιθκεί άμεςα ςτθν Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 
από τθν Ρεριφζρεια το ςυμβάν (είδοσ ςυμβάντοσ και ακριβείσ θμερομθνίεσ) κακϊσ και οι 
περιοχζσ που ζχουν πλθγεί.  

 Στθ ςυνζχεια μετά τθ διενζργεια αυτοψιϊν και τθν καταγραφι των ηθμιϊν ςτισ επιχειριςεισ 
και ςτισ κατοικίεσ από τθν Ρεριφζρεια και τον Διμο αντίςτοιχα, θ Ρεριφζρεια υποβάλει ςτθ 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αίτθμα οριοκζτθςθσ  ςυνοδευόμενο από ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ των 
ποριςμάτων των αυτοψιϊν ανά Τοπικι Κοινότθτα, προκειμζνου θ Υπθρεςία να εξετάςει τθ 
δυνατότθτα οριοκζτθςθσ των πλθγειςϊν περιοχϊν.  

Πταν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ προαναφερκείςασ διαδικαςίασ προκφψει θ ανάγκθ για οριοκζτθςθ, θ 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εκδίδει τθν προαναφερόμενθ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ.  

 

16.3  ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ, ΑΛΛΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΟΤ ΠΛΗΣΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΑΙΚΕ 

ΠΤΡΚΑΓΙΕ  

Σε βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, εμπορικά καταςτιματα, αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, άλλεσ 
επιχειριςεισ και φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που πλιττονται από δαςικζσ πυρκαγιζσ, δφναται 
να παρζχεται επιχοριγθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, μθχανικό εξοπλιςμό, 
πρϊτεσ φλεσ, εμπορεφματα και φορτθγά αυτοκίνθτα δθμόςιασ και ιδιωτικισ χριςθσ, τα οποία 
καταγράφθκαν ωσ ολοςχερϊσ κατεςτραμμζνα. Το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ κακορίηεται με Κοινι 
Υπουργικι Απόφαςθ (άρκ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Αϋ/1997). Θ επιχοριγθςθ ςυνίςταται ςτθ δωρεάν 
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χρθματικι ενίςχυςθ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και καταβάλλεται ςτουσ δικαιοφχουσ 
μζςω τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανικισ Ρολιτικισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων για το ζργο «Επιχοριγθςθ 
επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί από πλθμμφρεσ και λοιπζσ κεομθνίεσ εκτόσ ςειςμϊν» άρκρου 36 του ν. 
2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997).  

Οι διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 36 του Ν. 2459/1997, κακορίηονται με 
τθν ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 36 του Νόμου 2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), , όπωσ αυτι 
ζχει τροποποιθκεί από τθν ΓΔΟΡ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β/2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν.  

Εκτόσ των παραπάνω, για τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ κακοριςμοφ αποηθμίωςθσ αρμόδιο είναι το Τμιμα 
Ειδικϊν Χρθματοδοτιςεων τθσ Δ/νςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Οικονομικισ 
Ρολιτικισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν 
(10466/ΔΒΡ108/6-3-2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθ Βιομθχανικισ Ρολιτικισ).  

Επιςθμαίνεται ότι προκειμζνου να ενεργοποιθκεί το ανωτζρω κεςμικό πλαίςιο περί αποκατάςταςθσ 
των ηθμιϊν ςε βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, εμπορικά καταςτιματα, αγροτικζσ 
εκμεταλλεφςεισ, άλλεσ επιχειριςεισ και φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που πλιττονται από 
δαςικζσ πυρκαγιζσ, κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει οριοκετθκεί θ περιοχι ωσ πλθγείςα από δαςικζσ 
πυρκαγιζσ (πυρόπλθκτθ) (ΤΑ 20725/Β.979/10-05-2011).  

Διευκρινίηεται ότι θ ζκδοςθ αποφάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που 
αναφζρονται ςτθν κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςυνδζεται αποκλειςτικά με τον 
επιχειρθςιακό ρόλο που αναλαμβάνει ςτο ςυντονιςμό του δυναμικοφ και των μζςων των φορζων που 
επιχειροφν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςι τουσ, κακϊσ και με το μζγεκοσ τθσ κινθτοποίθςθσ του δυναμικοφ 
και των μζςων που είναι πλζον του διατικζμενου υπό κανονικζσ ςυνκικεσ. Θ κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε 
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ δεν αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ ειδικότερων νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςχετικϊν με τθν καταβολι 
αποηθμιϊςεων και δανείων ςε πλθγζντεσ.  

16.4 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΟ ΖΩΙΚΟ ΚΑΙ ΦΤΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Θζματα καταγραφισ και αποηθμιϊςεων, από καταςτροφζσ που προκαλοφνται από πυρκαγιζσ ςτο 
ηωικό κεφάλαιο ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό Αςφάλιςθσ Ηωικοφ Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 
1669/Β/27-7-2011), όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

Θζματα αποηθμιϊςεων ςτο ηωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν ςτον ανωτζρω Κανονιςμό Αςφάλιςθσ 
Ηωικοφ Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, κακϊσ και για καταςτροφζσ  ςτο φυτικό κεφάλαιο ι ςτα μζςα παραγωγισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλιςμοφ, ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό Κρατικϊν 
Οικονομικϊν Ενιςχφςεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 - ΦΕΚ 4562/Βϋ/2016), όπωσ αυτόσ ιςχφει, με αρμόδιο 
φορζα υλοποίθςθσ τον ΕΛΓΑ.  

17 ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  

Θ καταγραφι και προςταςία των καμζνων εκτάςεων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ 
νομοκεςίασ αποτελεί αρμοδιότθτα των κατά τόπουσ αρμόδιων Δαςικϊν Υπθρεςιϊν και γίνεται 
αυτεπάγγελτα ι κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςισ τουσ από τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Ρυροςβεςτικζσ 
Υπθρεςίεσ που είχαν και τθν ευκφνθ κατάςβεςισ τουσ (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).  

Επίςθσ, οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ ςυγκεντρϊνουν τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν 
ζκδοςθ τθσ αναδαςωτικισ πράξθσ και των απαγορευτικϊν διατάξεων βοςκισ και κιρασ (ΔΑΔ) και 
μεριμνοφν για τθν προςταςία των καμζνων εκτάςεων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τουσ. 

18 ΤΘΘΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΦΘΣ  

Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με το άρκ. 6, παρ. 3ςτϋ του Ν. 3013/2002 (όπωσ 
αυτό ζχει τροποποιθκεί με το άρκ.108, παρ.4 του Ν4249/2014), ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ ειδικοφ 
φακζλου για τισ γενικζσ, περιφερειακζσ ι τοπικζσ μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφζσ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ».  
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Στον ανωτζρω ειδικό φάκελο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο πλαίςιο και του 
αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, 
κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Επίςθσ, εμπεριζχονται εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςθσ των 
επί μζρουσ αρμόδιων φορζων και προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ 
παρόμοιων φαινομζνων, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.  

Στα ανωτζρω πλαίςια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθ 
διαχείριςθ ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν πυρκαγιϊν οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτζρω ςτοιχεία με 
χρονολογικι ςειρά ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά περίπτωςθ ανάλυςθ του ςυςτιματοσ κινθτοποίθςθσ 
πολιτικισ προςταςίασ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ 
των καταςτροφικϊν φαινομζνων και τον μετριαςμό των επιπτϊςεων ςτουσ πολίτεσ και ςτο ανκρωπογενζσ 
και φυςικό περιβάλλον.  

Με βάςθ τα ανωτζρω οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 
ςυγκεντρϊνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που ςυνδζονται με τον φάκελο καταςτροφισ ςτισ 
περιπτϊςεισ περιφερειακϊν καταςτροφϊν ι τοπικϊν καταςτροφϊν μεγάλθσ ζνταςθσ εξ αιτίασ δαςικϊν 
πυρκαγιϊν και τα υποβάλλουν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ το ταχφτερο δυνατό. Στισ 
περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν θ ςυλλογι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων που ςυνδζονται με τον 
φάκελο καταςτροφισ κα γίνεται με ςχετικό αίτθμα τθσ Γενικισ Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ 
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

 

 

       Σκάλα  19-06-2018 

Ο  ΔΘΜΑΧΟΣ  

 
                     ΔΘΜΟΣ ΒΕΔΟΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

Ππωσ εγκρίκθκε με τθν αρ. 29/2018 απόφαςθ Δθμάρχου «Ζγκριςθ του επικαιροποιθμζνου παρατιματοσ 

Ιϋ του Ειδικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν εξ αιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν» (ΑΔΑ: 

Ω0ΘΩΛ-6ΟΥ)  
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Β’            ΡΕΙΟΧΕΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΘΤΩΝ ΣΕ 

ΡΥΚΑΓΙΕΣ (ΡΔ 575/1980) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Γ’: ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 

Υπθρεςίασ 

Κινθτό 

Τθλζφωνο 

Αρικμόσ 

Fax 

Ταχυδρομικι 

Διεφκυνςθ 

Διμαρχοσ (αρμοδιότθτεσ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και 

κακαριότθτασ) 

Διμοσ Βζρδοσ  
e-mail: info@eurota.gr 

dimverfire@yahoo.gr 

27353 60011 
27350 24037 
27353 60036 

6937016535 2735360033 Σκάλα Λακωνίασ, 

23051 

Αντιδιμαρχοσ με α) κακ’ φλθν 

αρμοδιότθτεσ: Τμιματοσ Τοπικισ 
Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Τμιματοσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  
(αρμοδιότθτεσ, θλ/μθχανολογικϊν 
ζργων  και ςυγκ/νιϊν 
(Θλεκ/φωτιςμόσ), ςυντιρθςθσ 
δθμοτικισ και αγροτικισ 
οδοποιίασ), Τμιματοσ Ρερ/ντοσ 
(αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και 
ςυντιρθςθσ οχθμάτων, 
οδοκακαριςμοφ & αποψίλωςθσ 
κοινόχρθςτων χϊρων, Συντιρθςθσ 
Ρραςίνου και εποπτείασ αποκικθσ 
υλικοφ)  β) κατά τόπο 
αρμοδιότθτεσ ςτθ Δθμοτικι 
Ενότθτα  Γερονκρϊν   

Ραναγιϊτθσ Λυμπζρθσ 
 
takisliberis10@gmail.com 

2735022245 6973821255 2735029037 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αντιδιμαρχοσ  με α) κακ’ φλθν 

αρμοδιότθτεσ: Ρροχπολογιςμοφ, 
Λογιςτθρίου & Ρρομθκειϊν, 
Εςόδων, Ρεριουςίασ και Ταμείου 
και β) κατά τόπο αρμοδιότθτεσ ςτθ 
Δθμοτικι Ενότθτα  Σκάλασ 
(Αναπλθρωτισ Δθμάρχου) 

Ελζνθ Δεντάκου 
 
e.dentakou@gmail.com 

27353 60022, 
2735 0 22222 
(τθλ. Κζντρο) 

6945777605 2735360033 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αντιδιμαρχοσ με α) κακ’ φλθν 

αρμοδιότθτεσ: Τμιματοσ 
Φδρευςθσ-  Αποχζτευςθσ & 
διαχείριςθσ κοιμθτθρίων και β) 
κατά τόπο αρμοδιότθτεσ ςτθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Νιάτων 

Θεόδωροσ 
Ραπαγιαννόπουλοσ 
 
akispappas69@yahoo.gr   

2735 0 42260 6944331890 2735029292 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αντιδιμαρχοσ με α) κακ’ φλθν 
αρμοδιότθτεσ: Τμιματοσ, 
Υπθρεςίασ δόμθςθσ & Τμιματοσ 
Τεχνικϊν υπθρεςιϊν και β) κατά 
τόπο αρμοδιότθτεσ ςτθ Δθμοτικι 
Ενότθτα Κροκεϊν  

Ραναγιϊτθσ Ρολολόσ 
 
pololos.p@gmail.com 

2735 0 71560 6972412413 2735029115 
Βλαχιϊτθ Λακωνίασ, 
23051 

Αντιδιμαρχοσ με α) κακ’ φλθν 

αρμοδιότθτεσ: Τμιματοσ 
Υποςτιριξθσ των Ρολιτικϊν 
Οργάνων του Διμου, Δθμοτικισ 
Κατάςταςθσ και Λθξιαρχείου, 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
Διοικθτικισ Μζριμνασ, ΚΕΡ, 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ , 
Ρολιτιςμοφ β) κατά τόπο 
αρμοδιότθτεσ ςτθ Δθμοτικι 
Ενότθτα Ζλουσ  

Αργυρϊ Γκουβοφςθ 
 
agkougousi@gmail.com 

2735 3 60016 6944781419 2735029292 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Ρερ/ντοσ Υπ. 
Δόμθςθσ & Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Ραναγιϊτθσ Δερτιλισ 
 
gyt44@yahoo.gr  

27353 60251 
27350 41266 

6946503524 
2735029115 
2735029124 

Βλαχιϊτθ Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ Ρροϊςτάμενοσ  Τμ. 
Ρερ/ντοσ, Ρολ. Ρροςταςίασ, 
Κακ/τασ, Αν/ςθσ & ςυντιρθςθσ 
πραςίνου 

Δθμιτριοσ Μποφτςαλθσ 
dimitrios.mpoytsalis@1448.  
syzefxis.gov.gr 
pprostasiaevrota@1448. 
syzefxis.gov.gr 

27350 42254 6972147748 2735029037 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

mailto:info@eurota.gr
mailto:dimverfire@yahoo.gr
mailto:takisliberis10@gmail.com
mailto:e.dentakou@gmail.com
mailto:akispappas69@yahoo.gr
mailto:pololos.p@gmail.com
mailto:agkougousi@gmail.com
mailto:gyt44@yahoo.gr
mailto:dimitrios.mpoytsalis@1448.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι



Μνθμόνιο ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ 

 

 41 
 

Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 

Υπθρεςίασ 

Κινθτό 

Τθλζφωνο 

Αρικμόσ 

Fax 

Ταχυδρομικι 

Διεφκυνςθ 

Υπάλλθλοσ Τμ. Ρερ/ντοσ, Ρολ. 

Ρροςταςίασ, Κακ/τασ, Αν/ςθσ 
& ςυντιρθςθσ πραςίνου 

Ακθνά Γκορίτςα 

athinagkoritsa@gmail.com  
pprostasiaevrota@1448. 
syzefxis.gov.gr  

27350 42254 6972054451 2735029037 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Γεϊργιοσ Τηαμουρισ 
 
gtzamouris@yahoo.gr 

27353 60252 6947816501 

2735029115 

2735029124 
Βλαχιϊτθ Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ  Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Φδρευςθσ – 
Αποχζτευςθσ  

Μαρία Θεοφιλάκου 
mariasparti1998@yahoo.gr  

27353 60250, 
2735 0 41266 

6948517554 
2735029115 

2735029124 

Βλαχιϊτθ Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τρια Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 

Μαρία Μαυροματίδθ 
 
mmayromatidi@1499. 
syzefxis.gov.gr 

27353 60030 
27350 22222 

6948205767 2735360033 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν & 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Νικόλαοσ Ηαφείρθσ 
nikosz@eurota.gr  

27353 60021 6946391844 2735360033 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τθσ  Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ 
Ρροχπολογιςμοφ, 
Λογιςτθρίου και  
Ρρομθκειϊν  

Αναςταςία Μυλωνά 
amylona@1499.syzefxis.
gov.gr 

27353 60019, 
27350 22222 

6945141039 2735360033 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τρια Ρροϊςταμζνθ 
Τμιματοσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ και  Διοικθτικισ  
Μζριμνασ 

Αφροδίτθ Σεργιάδθ 
asergiadi@1499.syzefxis.
gov.gr 

27353 60024 
 

6973204459 
2735360024 

2735029292 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

Αν/τρια Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Ρρογραμματιςμοφ – 
Οργάνωςθσ & 
Ρλθροφορικισ  

Θεοδϊρα Χαγιά 
xagia@1499.syzefxis. 
gov.gr 

27353 60038  6940403109 2735029292 Σκάλα Λακωνίασ, 

23051 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου  Ραναγιϊτα Σάκκαρθ, 
Ειδικόσ Συνεργάτθσ 
info@eurota.gr 
 

27353 60026 
27353 60036 

 2735360033 
Σκάλα Λακωνίασ, 
23051 

 

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΡΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 
Υπθρεςίασ 

Αρικμόσ 
Fax 

Ταχυδρομικι 
Διεφκυνςθ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ  ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΘΣ ΚΑΡΑΚΘΣ 
213 1510932 
213 1510933 

210 3248122 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 2, 

10563 ΑΘΘΝΑ 
 

ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
kepp@gscp.gr 

24ωρθ λειτουργία 
210 3359900-9, 
210 3359002, 
210 3359003 

210 3359912, 
210 3315581 

ΙΗΑΙΟΥ 1, 15233 
ΧΑΛΑΝΔΙ  

mailto:athinagkoritsa@gmail.com
mailto:gtzamouris@yahoo.gr
mailto:mariasparti1998@yahoo.gr
mailto:nikosz@eurota.gr
mailto:asergiadi@1499.syzefxis.gov.gr
mailto:asergiadi@1499.syzefxis.gov.gr
mailto:xagia@1499.syzefxis
mailto:info@eurota.gr
ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 
Υπθρεςίασ 

Αρικμόσ 
Fax 

Ταχυδρομικι 
Διεφκυνςθ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΑΡΟΚ/ΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 
sintonistis@apd-depin.gov.gr 
gramgg@apd-depin.gov.gr  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 2610-490333    
 2610-490334,   
2610-490348  

2610-490359 
 
2610-490356 

Ν.Ε.Ο ΡΑΤΩΝ – 

ΑΘΘΝΩΝ 158, 26442, 

ΡΑΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
dpp@apd-depin.gov.gr  

ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 6975876774, 
6976518548 

2610-461435, 
2610-461433 

2610-461434 Ν.Ε.Ο ΡΑΤΩΝ – 
ΑΘΘΝΩΝ 158, 26442, 
ΡΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΡΑΚΟΥΛΟΡΟΥΛΟΣ 

2610-490331, 
2610-490342 

2610-490339 Ν.Ε.Ο ΡΑΤΩΝ – 
ΑΘΘΝΩΝ 158, 26442, 
ΡΑΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΣΡΑΝΟΣ 2710 237778 2710239112 ΡΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΘ 
20, ΤΙΡΟΛΘ 22100 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ddlak@5148.syzefxis.gov.gr 

ΘΛΙΑΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ  27310 23860 
 

2731081182 ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 Α. 37, 
ΣΡΑΤΘ 23100 

ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΡΑΤΘΣ 
dasspart@5148.syzefxis.gov.gr  

ΓΕΩΓΙΟΣ  ΗΑΚΚΑΣ 27310 26511, 
6973736626 

2731021393 ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 Α. 37, 
ΣΡΑΤΘ 23100 

ΔΑΣΑΧΕΙΟ  ΓΥΘΕΙΟΥ 
dasgyth@5149.syzefxis.gov.gr  

ΣΡΥΙΔΩΝ ΛΑΔΙΚΟΣ 27330 22255, 
24624, 25162, 
6944145013 

2733024624 Κ.Ε.Γ.Ε ΓΥΘΕΙΟΥ, 
ΓΥΘΕΙΟ 23200 

ΔΑΣΑΧΕΙΟ  ΜΟΛΑΩΝ 
dasmol@5150.syzefxis.gov.gr 

ΓΕΩΓΙΟΣ  ΚΑΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 27320 22047, 
2732041305, 
6945134045 

2732022271 ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ  ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ ΡΕΤΟΣ ΤΑΤΟΥΛΘΣ 
6944345987 

2713601190, 
2713601191, 
2713601192 

2713 601173 
2713601181 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΧΟΥ 
ΜΑΚΑΙΟΥ, ΤΙΡΟΛΘ 
22100 

ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ ΡΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΤΗΑΝΕΤΕΑ, 
69322472003  
 

2731 3 63101, 
27310 26243, 
27313 63101-2 

2731363113-4 
2731026810 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. 
Ε.Ο. ΣΡΑΤΘΣ – 
ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΡΑΤΘ 
23100 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
politikiprostasiapel@yahoo.gr 

ΓΕΩΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΣ 271 3 601180 
6944252831, 
6975984611 

271 3 601161 & 
271 3 601175 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΧΟΥ 
ΜΑΚΑΙΟΥ, ΤΙΡΟΛΘ 
22100 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
v.papadoulakis@lakonia.gr 
polit.prostasia@lakonia.gr 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΔΟΥΛΑΚΘΣ 27313 63176, 
27313 63175, 
2731 0 25618, 
6974938395 

27313 63175 ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. 
Ε.Ο. ΣΡΑΤΘΣ – 
ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΡΑΤΘ 
23100 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 
dekeperpel@yahoo.gr 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΘΣ 2710 238560, 
2710 238559, 
2710 238562, 
6937023256 

2710 226879 ΟΡΛΑΧΘΓΟΥ 
ΣΕΧΙΩΤΘ 1, ΤΙΡΟΛΘ 
22100 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ  
ΡΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ: 
ΚΥΛΙΝΤΘΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
6977299415 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΡΑΝΑΓΑΚΘΣ 27313 63145, 
6977687880 

27313 63153 ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. 
Ε.Ο. ΣΡΑΤΘΣ – 
ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΡΑΤΘ 
23100 

mailto:sintonistis@apd-depin.gov.gr
mailto:gramgg@apd-depin.gov.gr
mailto:ddlak@5148.syzefxis.gov.gr
mailto:dasspart@5148.syzefxis.gov.gr
mailto:dasgyth@5149.syzefxis.gov.gr
mailto:dasmol@5150.syzefxis.gov.gr
mailto:v.papadoulakis@lakonia.gr
mailto:polit.prostasia@lakonia.gr
ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 

Υπθρεςίασ 

Αρικμόσ 

Fax 

Ταχυδρομικι 
Διεφκυνςθ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ  ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  
pronoias@arcadia.gr 

ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΡΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ 2710234456 
6947722339 

2710234492 ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΘ  
22100, ΤΙΡΟΛΘ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΡΕ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 27313 63220, 
63223, 63226 

6970359597 

2731363232 ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. 
Ε.Ο. ΣΡΑΤΘΣ – 
ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΡΑΤΘ 
23100 

ΤΜΘΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΡΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΕΒΑΑΚΘ 27313 63234  ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. 
Ε.Ο. ΣΡΑΤΘΣ – 
ΓΥΘΕΙΟΥ, ΣΡΑΤΘ 
23100 

ΛΟΙΡΕΣ  ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

 27310 – 89600, 
89572, 89573, 
26600 

27310 28701, 
27310 25188 

ΕΡΙΣΚ.ΒΕΣΘΕΝΘΣ 18, 
23100 ΣΡΑΤΘ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΕΥΩΤΑ 
 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΛΥΜΡΕΘΣ 
(ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ) 

2735 0 22223 
6972246073 

 

2735 0 23050 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23051 

ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΘ  2735 0 41240, 
41040, 41666, 
41741 

 ΒΛΑΧΙΩΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 

23055 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΑΤΘΣ  2731029069, 
2731093224 

2731029068 ΣΡΑΤΘ 23100 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

 2713602500-05 2710230379 
2710230378 

ΔΑΒΑΚΘ & ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΤΙΡΟΛΘ 
22100 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
(Σ.Ε.Κ.Υ.Ρ.Σ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΕΟΣΚΑΦΘ 

213 2158601 
213 2158627 
213 2158762-3 
213 2158713 
213 2158626 

2106828381-82 
ΙΗΑΙΟΥ 1 & ΜΙΚΑΣ 

ΑΣΙΑΣ, 15233 
ΧΑΛΑΝΔΙ  

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΡΑΤΘΣ 
 
 
 
sparti@psnet.gr 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΥΒΘΑΣ 
(ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ) 

ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ ΤΣΟΛΟΜΙΤΘΣ 

2731 0 22147, 
2731 0 28777  
 
6937195373 

2731 0 26222 ΛΕΩΦ. ΛΥΚΟΥΓΟΥ 51, 
23 100 ΣΡΑΤΘ 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 
«ΡΥΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΘΣ» 
gythio@psnet.gr 

ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΑΡΑΜΙΧΑΘΛ 
(ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ) 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΦΑΚΟΣ 

2733 0 23443, 
2733022199 
6937319732 
6974881409 

2733 0 29109 ΜΑΥΟΒΟΥΝΙ 
ΓΥΘΕΙΟΥ, 23200 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΜΟΛΑΩΝ 
molaoi@psnet.gr 

ΧΘΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ 
(ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ) 

2732 0 23888, 
2732023788, 
2732022199 
6936849489 

2732 0 29118 ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ Β ΤΑΞΘΣ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

ΔΑΜΙΛΑΚΟΣ ΤΗΑΝΕΤΟΣ 

pymyrtias@gmail.com 

2735 0 41599 
6972 234496 

2735 0 41596 ΜΥΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23051 

mailto:pronoias@arcadia.gr
mailto:sparti@psnet.gr
mailto:gythio@psnet.gr
ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Ιδιότθτα Ονοματεπϊνυμο 
Τθλζφωνο 

Υπθρεςίασ 

Αρικμόσ 

Fax 

Ταχυδρομικι 

Διεφκυνςθ 

ΛΟΙΡΕΣ  ΥΡΘΕΣΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΚΕΝΤΟ ΕΚΡ/ΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΩΝ (ΚΕΕΜ), ΞΘΟΚΑΜΡΙ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΤΚ 23054 (Γ’ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟ 
ΓΑΦΕΙΟ) keem@army.gr 

 2731 0 36285,  
2731 0 35380 
2731 0 36589 

2731035291 Ξθροκάμπι Λακωνίασ, 
Τ.Κ. 23054 

ΛΙΜΕΝΑΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 
githeio@hcg.gr 

 2733022262, 
2733360650 

2733022252 ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23200 

ΔΘΜΑΧΟΣ ΣΡΑΤΘΣ 
dimarxos@1504.syzefxis.gov.gr                           
dimspart@otenet.gr 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΘΣ 2731022226 
2731081866,  
ΕΣΩΤ. 108, 110, 
6985155691, 
6977467344 

2731022203 
2731326772 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 83-91, 
ΣΡΑΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23100 

ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΣΡΑΤΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΟΣ 
Nikolaosfloros1@gmail.com 

27310-74561 
2731074400 
6980310399 
6976000813 

27310.26772 
27310.22203 

ΔΕ ΘΕΑΡΝΩΝ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΘΜΟΥ 
ΣΡΑΤΘΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΒΑ 
a.driva@1504.syzefxis.gov.gr 

27313.61134 
2731361130 
6936885670 

2731361135 ΜΑΓΟΥΛΑ (ΡΑΛΙΟ 
ΔΘΜΑΧΕΙΟ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23100 

ΔΘΜΑΧΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΝΘΣ 
dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr  

ΡΕΤΟΣ ΑΝΔΕΑΚΟΣ 2733360302 -3, 
6974956323 

2733023813 
 

ΕΛΕΥΘΕΟΛΑΚΩΝΩΝ 
ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23200 

ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΝΘΣ 
tsiripan@otenet.gr 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΤΣΙΙΓΩΤΘΣ  2733360310 
2733360300 
2733022210 

6978991860 

2733360361 ΕΛΕΥΘΕΟΛΑΚΩΝΩΝ 
ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23200 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΘΜΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΝΘΣ 

ΒΑΣΙΛΘΣ ΡΑΤΣΟΥΑΚΟΣ 
vaspats@1315.syzefxis.gov.gr 

2733360307 
6977705758 
2733024883 

2733360351  ΕΛΕΥΘΕΟΛΑΚΩΝΩΝ 
ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23200 

ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
monemvasia@monemvasia.gr  

ΘΑΚΛΘΣ ΤΙΧΕΙΛΘΣ 2732360512 
6974736576 

2732022206 ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 

ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΟΜΙΧΑΛΘΣ (ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ  
ΙΩΑΝΝΘΣ ΣΟΥΛΑΣ (ΔΕ 
ΑΣΩΡΟΥ) 

2732360527 
6944529925 
2732082228 
6945335268 

2732022206 
 
2732083434 

ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΘΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
monemvasia@monemvasia.gr  

ΙΩΑΝΝΘΣ ΛΑΓΓΘΣ 
 
ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΑΗΑΑΑΚΘΣ 
 
ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2732360511 
6947844683 
2732360592 
6973492234 
2732360579 

2732360555 
2732360556 
2732083434 

ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 

ΔΘΜΑΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΘΣΟΥ 
web@elafonisos.gov.gr 
koinelaf@otenet.gr 

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΛΙΑΟΣ 2734061370 
2734061238 
6944985941 

2734061338 
2734061272 

ΕΛΑΦΟΝΘΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΤΚ 23053 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
lakonia@hrt.org.gr  
eodlakonias@gmail.com  

ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΡΟΛΥΤΙΜΘ 
 (ΡΟΕΔΟΣ)  

6973 775293 
 

 
2731022180 

1
ο
 χλμ Ε.Ο. Σπάρτθσ – 

Καςτορείου (παλιά 
ςφαγεία) 
ΣΡΑΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

mailto:keem@army.gr
mailto:dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr
mailto:tsiripan@otenet.gr
mailto:monemvasia@monemvasia.gr
mailto:monemvasia@monemvasia.gr
mailto:web@elafonisos.gov.gr
mailto:koinelaf@otenet.gr
mailto:lakonia@hrt.org.gr
mailto:eodlakonias@gmail.com
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Λοιπά Χριςιμα τθλζφωνα 

Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 112 

Ρυροςβεςτικό Σϊμα 199 

Αςτυνομία 100 

ΕΚΑΒ 166 

Κζντρο Δθλθτθριάςεων 210  7793777 

Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΡΝΟ) 210  5212000 

ΟΤΕ  Βλάβεσ  
OTE Σπάρτθσ 

13888 
27310 81699, 26399 

ΔΕΘ Βλάβεσ  
ΔΕΘ Βλάβεσ Σκάλασ 
ΔΕΘ Βλάβεσ Γφκειο 
ΔΕΘ Βλάβεσ Μολάοι 
ΔΕΘ Σπάρτθσ 

10500  
2735022444 
2733022277 
2732022266 

2731081722, 81062-4 

Νοςοκομείο Σπάρτθσ  
27310 28671-5 
 

ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΛΥΚΟΥΓΟΥ 23, 23100 ΣΡΑΤΘ) 
ktellakonias@yahoo.gr 

2731022857, 26441, 
26485 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Δ‘       ΜΕΛΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΟΓΑΝΟΥ  ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα -Υπθρεςία Ταχ. Διεφκυνςθ Τθλζφωνα - Fax e-mail 
 

1. Διμοσ Βζρδοσ Διμαρχοσ Ευρϊτα Σκάλα Λακωνίασ, ΤΚ 
23051 
 

2735 0 24037,   
2735 3 60011, 
2735 3 60036 
6937016535 
Fax: 2735 3 60033 
Fax: 2735 0 24035 

dimverfire@yahoo.gr , 
info@eurota.gr  
 

 Αναπλθρωτισ  

 Ελζνθ Δεντάκου Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν Σκάλα Λακωνίασ, ΤΚ 
23051 
 

2735360022 
6945777605 
Fax: 2735 0 24035 
Fax: 2735 3 60033 

e.dentakou@gmail.com 

2. Θεόδωροσ 
Ραπαγιαννόπουλοσ 

Αντιδιμαρχοσ Φδρευςθσ- 
Αποχζτευςθσ 

Σκάλα Λακωνίασ, ΤΚ 
23051 

 

2735042260 
6944331890 
Fax: 2735 0 24035 
Fax: 2735 3 60033 

akispappas69@yahoo.gr  

 

 Αναπλθρωτισ  

 Γεϊργιοσ Τςιμπίδθσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Σκάλα Λακωνίασ, ΤΚ 
23051 

 

2735 0 23477 
6947 997299 
 

 

3. Στυλιανόσ Κουτςουμπόσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ 
προερχόμενοσ από 
μειοψθφία 

Βλαχιϊτθ Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 

2735042154 
6956331666 

 

 Αναπλθρωτισ  
 Ιωάννθσ Αποςτολόπουλοσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, 

προερχόμενοσ από 
μειοψθφία 

Γεράκι Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 

2731 0 71744 
6973 011980 

 

4. Δθμιτρθσ Κατςαρόσ Ρρ/νοσ Δ/νςθσ  Ρολ. 
Ρροςταςίασ Αποκ/νθσ 
Δ/ςθσ Ρελ/ςου-Δυτ. 
Ελλάδασ - Ιονίου 

Ν.Ε.Ο ΡΑΤΩΝ – 
ΑΘΘΝΩΝ 158, 26442, 
ΡΑΤΑ 

2610 461435 
2610 461433 
6975 876774  
6976 518548 
Fax: 261 0 461434 

dpp@apd-depin.gov.gr 

 Αναπλθρωτισ 
 Μαρία Σωτθρόπουλου Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 

Σχεδ. Και Ρρόλθψθσ τθσ 
Δ/νςθσ  Ρολ. Ρροςταςίασ 
Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ρελ/ςου-
Δυτ. Ελλάδασ - Ιονίου 

Ν.Ε.Ο ΡΑΤΩΝ – 
ΑΘΘΝΩΝ 158, 26442, 
ΡΑΤΑ 

2610 461435 
2610 461433 
Fax: 261 0 461434 

dpp@apd-depin.gov.gr 

5. Βαςίλθσ Ραπαδουλάκθσ Ρρ/νοσ Τμιματοσ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ 
Λακωνίασ 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ Ν.Α. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ. Ε.Ο. 
ΣΡΑΤΘΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ, 
ΣΡΑΤΘ 23100 

27313 63176 
2731 0 25618 
6974938395 
Fax: 2731 0 25618 
        2731 3 63175  

polit.prostasia@lakonia.gr 

v.papadoulakis@lakonia.gr 

 Αναπλθρωτισ  
 Γεϊργιοσ Στακάσ Ρρ/νοσ Δ/νςθσ Ρολ. 

Ρροςταςίασ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΧΟΥ 
ΜΑΚΑΙΟΥ, ΤΙΡΟΛΘ 
22100 

2713601180 6944 
252831 
6975 984611 
Fax:271 3 601161  
   & 271 3 601175 

politikiprostasiapel@yahoo.gr 

6. Δθμιτριοσ Καπονικολόσ 
(Ανχθσ ΕΜ)  

Κζντρο Εκπαιδεφςεωσ 
Εφοδιαςμοφ Μεταφορϊν 
ΔΔΜ  

14
ο
 χλμ. ΣΡΑΤΘΣ – 

ΓΥΘΕΙΟΥ 
ΣΡΑΤΘ Τ.Κ. 23100 

2731 0 35380 (Εςωτ. 
103) 
6973603404 
Fax : 2731035291 

 

keem@army.gr 
kaponik@gmail.com 

mailto:dimverfire@yahoo.gr
mailto:info@eurota.gr
mailto:e.dentakou@gmail.com
mailto:akispappas69@yahoo.gr
mailto:polit.prostasia@lakonia.gr
mailto:keem@army.gr
ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Α/Α Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα -Υπθρεςία Ταχ. Διεφκυνςθ Τθλζφωνα - Fax e-mail 

 Αναπλθρωτισ  

 Ιωάννθσ Τςιϊλθσ  

(Τχθσ  ΕΜ) 

Κζντρο Εκπαιδεφςεωσ 
Εφοδιαςμοφ Μεταφορϊν  

14
ο
 χλμ. ΣΡΑΤΘΣ – 

ΓΥΘΕΙΟΥ 
ΣΡΑΤΘ Τ.Κ. 23100 

2731 0 35380 (Εςωτ. 103 
-113) 
Fax: 2731035291 

keem@army.gr 

7. Ραναγιϊτθσ Λυμπζρθσ Διοικθτισ Αςτυνομικοφ 
Τμιματοσ Ευρϊτα 

Σκάλα Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 

2735 0 22223 
6972246073 
Fax: 2735023050  

atskalas@astynomia.gr  

 Αναπλθρωτισ  

 Ραναγιϊτθσ Βαςιλειάδθσ 
 
Αλζξανδροσ Μανουςαρίδθσ 

Υ/Β  
 
Υ/Β 

Σκάλα Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 

 2735 0 41466 
6989423650 
6976250436 
Fax: 2735023050 

atskalas@astynomia.gr  

8. Χριςτοσ Νικολζτοσ του 
Ιωάννθ, Επιπυραγόσ 

Διοικθτισ Ρυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ Μολάων 

ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 
 

2732 0 23888 
6936849489 
Fax: 2732 029118 

molaoi@psnet.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Κωνςταντίνοσ 
Γεωργόπουλοσ   (Ανκ/γόσ) 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 
Μολάων (Υποδιοικθτισ) 

ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
23052 

2732 0 23888 
Fax: 2732 029118 

molaoi@psnet.gr 

9. Χριςτόδουλοσ Ραπαμιχαιλ Διοικθτισ Ρυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ Γυκείου 

ΓΥΘΕΙΟ  ΤΚ 23200 2733 0 23443, 
6937319732 
Fax: 2733029109 

gythio@psnet.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Κωνςταντίνοσ Γραφάκοσ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία  
Γυκείου 

ΓΥΘΕΙΟ  ΤΚ 23200 2733 0 23443, 
6932 588773 
Fax: 2733029109 

gythio@psnet.gr 

      

10. Ραναγιϊτθσ Δερτιλισ Αν/τθσ Ρροϊςτάμενοσ 
Δ/νςθσ Ρερ/ντοσ Υπ. 
Δόμθςθσ & Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Βλαχιϊτθ  Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 
 

27353 60251 
2735 0 41266 
6946 503524 
Fax: 2735 0 29124 
        2735 0 29115 

gyt44@yahoo.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Γεϊργιοσ Τηαμουρισ Αρχιτζκτων  Μθχανικόσ, 
Ρροϊςτάμενοσ Τμθμ. 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
Δ/νςθσ Ρερ/ντοσ Υπ. 
Δόμθςθσ & Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Βλαχιϊτθ  Λακωνίασ,  
ΤΚ 23051 
 

27353 60251 
6947 816501 
Fax: 2735029124 
      2735 0 29115 

gtzamouris@yahoo.gr 

11. Γεϊργιοσ Ηάκκασ Δαςάρχθσ Σπάρτθσ ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 Α. 37, 
ΣΡΑΤΘ 23100 

 27310 26511 
 6973736626 
 Fax: 2731028785 
          2731021393 

dasspart@5148.syzefxis.gov.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Ραναγιϊτθσ 
Βουλουμάνοσ 

Υπάλλθλοσ 
Δαςαρχείου Σπάρτθσ 

ΟΔΟΣ ΤΩΝ 118 Α. 37, 
ΣΡΑΤΘ 23100 

27310 26511 
6973203613 
Fax: 2731028785 

dasspart@5148.syzefxis.gov.gr 

12. Γεϊργιοσ Καραγιαννάκοσ Δαςάρχθσ Μολάων  Μολάοι Λακωνίασ, 
23052 

27320 22047 
6945134045 
Fax: 2732022271 

dasmol@5150.syzefxis.gov.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Ιωάννθσ Μάνοσ Υπάλλθλοσ Δαςαρχείου 
Μολάων 

Μολάοι Λακωνίασ, 
23052 

 27320 22047 
 6945672324 
 Fax: 2732022271 

dasmol@5150.syzefxis.gov.gr 
gmanosp@yahoo.gr 

13. Σπφροσ Λαδικόσ Δαςάρχθσ Γυκείου Κ.Ε.Γ.Ε Γυκείου, 23200 2733022255, 24624, 
25162 
6944145013 

 Fax: 2733024624 

dasgyth@5149.syzefxis.gov.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Χριςτοσ Κακαλζτρθσ Υπάλλθλοσ Δαςαρχείου 
Γυκείου (Δαςοπόνοσ) 

Κ.Ε.Γ.Ε Γυκείου, 23200 2733022255 
 Fax: 2733024624 

dasgyth@5149.syzefxis.gov.gr 

mailto:keem@army.gr
mailto:atskalas@astynomia.gr
mailto:atskalas@astynomia.gr
mailto:gythio@psnet.gr
mailto:gythio@psnet.gr
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14. Ραναγιϊτθσ 

Μαςτρογιαννάκοσ 

Μζλοσ Ελλθνικισ 
Ομάδασ Διάςωςθσ 
Λακωνίασ 

Σκάλα Λακωνίασ,  

ΤΚ 23051 

 2735 0 22530 

 6947 526233 

pmas42@otenet.gr 

 Αναπλθρωτισ  

 Ρολυτίμθ Στακάκου Ρρόεδροσ  Ελλθνικισ 
Ομάδασ Διάςωςθσ 
Λακωνίασ 

ΣΡΑΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
1

ο
 χλμ Ε.Ο. Σπάρτθσ – 

Καςτορείου (παλιά 
ςφαγεία)  

 6973 775293 

 Fax: 2731022180 

polysta@gmail.com 

lakonia@hrt.org.gr 

15. Σωτιριοσ Κουμάνταροσ Εκπρόςωποσ Εκελοντϊν 
Ρυροςβεςτϊν 
Ρυροςβεςτικοφ Στακμοφ 
Μυρτιάσ  

Μυρτιά Λακωνίασ, Τ.Κ. 
23051 

6945724711 
Fax : 2735 0 41596 

pymyrtias@gmail.com 

 Αναπλθρωτισ  

 Νικόλαοσ Φαρλζκασ Σωματείο Εκελοντϊν 
Ρυροςβεςτϊν Διμου 
Ευρϊτα 

Μυρτιά Λακωνίασ,  
Τ.Κ. 23051 

6982370651  
Fax : 2735 0 41596 

pymyrtias@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Ε’   ΣΘΜΕΙΑ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

 

ΑΝΕΝΕΓΟΙ ΧΑΔΑ ΔΘΜΟΥ ΕΥΩΤΑ 

Α/Α ΔΘΜΟΤΙΚΘ/ΤΟΡΙΚΘ 
ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΘ 
(ΣΤ.) Χ Ψ 

1 ΣΚΑΛΑΣ ΑΜΡΟΥΛΑΣ 36ο50’13’’ 22ο40’00’’ 15  

2 ΚΟΚΕΩΝ ΛΟΥΜΡΑΔΑ 
(ΝΕΑΚΙΑ) 

36ο54’12’’ 22ο33’01’’ 15 

3 ΓΕΑΚΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΑ 37ο00’08’’ 22ο40’48’’ 0,5 

4 ΝΙΑΤΩΝ ΣΤΕΝΕΣ 36ο55’01’’ 22ο49’59’’ 1,5 

5 ΒΛΑΧΙΩΤΘ ΣΩΤΘΑΙΙΚΑ 36ο53’09’’ 22ο43’21’’ 8 

 

 

ΧΩΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: ΞΘΟΚΑΜΡΙΑ ΣΚΑΛΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Χ Ψ 
36ο52’15’’ 22ο37’55’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polysta@gmail.com
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ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΟΣΤΟΜΙΑ ΡΕΙΟΧΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΡΑΤΘΣ 

 

Α/Α 

WGS 84 ΕΓΣΑ ‘87 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ φ λ 
Χ Ψ ο ’ ’’ ο ’ ’’ 

99 36 55 37,55 22 32 21,40   Δαφνί (Κάτω Ρθγάδι)-
ΥΔΟΣΤΟΜΙΟ 

100 36 56 08 22 30 40,20   Δαφνί (Επί τθσ Ε.Ο Σπάρτθσ 
Γυκείου- ζμα Γερακάρθ, πριν 
τθν παλιά διακλάδωςθ  
Δαφνίου) ΝΕΟ 

101 36 54 58,38 22 32 20,02   Δαφνί (κζςθ Ρλατανάκι επί τθσ 
Ε.Ο πριν τθν είςοδο Β) 

102 36 55 25,18 22 31 47,16   Δαφνί (Κοκκινόχωμα- πλθςίον 
τυποποιθτθρίου 
Ραναγιωτακάκου) ΝΕΟ 

103 37 5 14,54 22 38 34,39   Καλλικζα (Ρριν τθν Ρλατεία) 

 

 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΟΣΤΟΜΙΑ ΡΕΙΟΧΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

 

Α/Α 
ΤΟΡΙΚΘ / ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

WGS 84 
 ΥΨΟΜΕΤΟ 

ΕΓΣΑ’87 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

φ λ Χ Υ 

1 

ΣΚΑΛΑ 

36.85083 22.667146 8.31 381024.310 4078865.488 Ρλθςίον ΚΕΡ Σκάλασ 

2 
36.851121 22.670461 8.51 

381320.314 4078893.653 
Ρλθςίον ξυλουργείου 
Σοφντα 

3 36.847355 22.661365 4.24 380503.492 4078487.181 Ρλθςίον Γθπζδου 

4 36.848152 22.659676 3.55 380354.140 4078577.711 Κιποσ Ιπποκράτθ 

5 36.844589 22.651121 1.36 379585.795 4078193.17 Βενηινάδικο Χοφμπαυλθ 

6 ΑΓ. ΤΑΞΙΑΧΕΣ 36.837713 22.682216 2.33 382347.829 4077391.659  

7 

ΛΕΘΜΟΝΑΣ 

36.82806 22.677677 0.78 381928.260 4076326.357  

8 36.826189 22.677521 0.81 381911.476 4076118.983  

9 36.823857 22.677508 -0.37 381906.737 4075860.289  

10 36.824778 22.678304 0.45 381979.143 4075961.482  

11 
36.82881 22.680726 0.72 

382201.328 4076405.803 
Ρλθςίον Δεξαμενισ  
Φδρευςθσ 

12 36.825302 22.68291 1.9 382390.739 4076013.943  

13 
ΕΛΟΣ 

36.831006 22.697228 1.94 
383676.332 4076629.236 

Εντόσ οικιςμοφ πριν τθ 
ςτροφι για κάλαςςα 

14 36.827943 22.699181 1.43 383845.875 4076287.059 Δρόμοσ προσ κάλαςςα 

15 36.828963 22.699321 2.2 383859.901 4076400.046 Ρλθςίον Γθπζδου 

16 
ΑΣΤΕΙ 

36.833404 22.724995 4 
386156.125 4076861.871 

Δρόμοσ Ζλοσ- Αςτζρι(1
ο
 

ςπίτι) 

17 
36.832544 22.729291 7.79 

386537.958 4076761.361 
Ζξω από Γεωργικό 
Ινςτιτοφτο 

18 

ΒΛΑΧΙΩΤΘ 

36.861066 22.718789 72.94 
385643.852 4079938.059 

Είςοδοσ από Σκάλα 
(ςτροφι προσ Γυμνάςιο) 

19 36.867907 22.710929 66.64 384953.422 4080706.422 Κζντρο Υγείασ 

20 

36.860809 22.703187  

384252.633 4079928.32 

Είςοδοσ από Μολάουσ 
(Αγροτικόσ 
Συνεταιριςμόσ) 

21 

ΜΥΤΙΑ 

36.877096 22.696593 52.52 383689.477 4081743.192 Ανατολικά του ΕΡΣ   

22 
36.880213 22.694765 78.7 

383531.282 4082091.216 
Διαςταφρωςθ προσ 
Ρεριςτζρι 

23 36.879338 22.69594 76.64 383634.675 4081992.713  

24 36.889973 22.693136 154.16 383400.927 4083175.974  

25 

ΡΕΙΣΤΕΙ 

36.870448 22.676808 39.53 381915.896 4081029.923  

26 36.86999 22.676095 39.35 381851.639 4080979.993  

27 36.866908 22.680318 17.2 382223.328 4080632.867  

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Α/Α 
ΤΟΡΙΚΘ / ΔΘΜΟΤΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

WGS 84 
ΥΨΟΜΕΤΟ 

ΕΓΣΑ’87 ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

φ λ Χ Υ 

28 ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΣ 

36.854786 22.67803 16.51 
382000.765 4079290.88 

Ρλθςίον Εκκλθςίασ Αγίου 
Γεωργίου  

29 36.856132 22.67453 23.79 381690.805 4079444.528 Ρλθςίον Νθπιαγωγείου 

30 ΦΙΛΙΣΙ 36.876317 22.66456 26.99 380833.291 4081696.228  

31 

ΓΑΜΜΟΥΣΑ 

36.903138 22.654229 173.29 379954.476 4084684.687 Ρλθςίον Νεκροταφείου 

32 

36.905026 22.656291 174.39 

380141.142 4084891.553 

Δρόμοσ προσ 
διαςταφρωςθ Αγ. 
Νικολάου 

33 36.905303 22.650061 224.24 379586.522 4084930.119 Ρροσ Ρροφιτθ Θλία 

34 
36.90698 22.652603 186.35 

379815.626 4085112.965 
Επ. Οδόσ Γράμμουςασ – 
Βρονταμά (ςτάςθ ΚΤΕΛ) 

35 

ΒΟΝΤΑΜΑΣ 

36.960232 22.650088 150.42 379675.209 4091023.968  

36 36.961874 22.653202 144.88 379955.023 4091202.211  

37 36.964656 22.65434 124.78 380060.695 4091509.419  

38 36.966812 22.657042 162.7 380304.611 4091745.215  

39 36.962429 22.657993 145.01 380382.421 4091257.765  

40 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

36.84641 22.607529 44.12 375701.884 4078450.957  

41 36.846652 22.604709 66.5 375450.838 4078481.473  

42 

ΚΟΚΕΕΣ 

36.883472 22.556384 258.3 371203.813 4082630.348 Ρλθςίον ΚΤΕΟ 

43 36.880823 22.54543 312.54 370223.114 4082351.285  

44 36.881572 22.544809 316.11 370169.035 4082435.224  

45 
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ 

36.892155 22.51926 245.11 367910.261 4083644.341 Ε.Ο Σπάρτθσ - Γυκείου 

46 36.896803 22.501175 294.84 366306.798 4084185.161  

 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΔΟΣΤΟΜΙΑ ΡΕΙΟΧΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 

 

Α/Α 

WGS 84 ΕΓΣΑ ‘87 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ φ λ 
Χ Ψ 

ο ’ ’’ ο ’ ’’ 

109 36 59 31 22 42 31 384933,186 4094469,966 Γεράκι (Κάτω βρφςθ) – 
(Δεξαμενι) 

110 36 59 22 22 42 7 384336,123 4094200,679 Γεράκι (Λάκα Ηοριάνθ) 

111 36 57 12 22 45 59 390019,463 4090118,256 Αλεποχϊρι (Δθμοτικό 
κατάςτθμα) 

112 36 56 7 22 49 13 394792,739 4088054,434 Αγ. Δθμιτριοσ Ηάρακοσ 
(Ρλατεία-Ρερίπτερο) 

113 36 53 54,8053 22 50 21,3641 394792,739 4088054,434 Αγ. Δθμιτριοσ Ηάρακοσ 
(Ρλατεία) 

114 36 56 19 22 48 51 394253,101 4088430,983 Αγ. Δθμιτριοσ Ηάρακοσ 
(Δρόμοσ προσ Μαρί) 

116 36 50 54 22 45 27 389076,337 4078479,922 Μακρυνάρα (Ρλθςίον Ιεροφ 
Ναοφ Αγ. Αναργφρων) 

117 36 53 58 22 50 10 396154,300 4084061,803 Νιάτα (Γιπεδο) 

118 36 52 53 22 47 54 392763,124 4082100,469 Απιδιά (Ζξοδοσ προσ 
Μολάουσ-πλατεία) 

119 36 58 27 22 52 41 399989,037 4092306,611 Κρεμαςτι (Βρφςθ) 

120 36 50 10 22 46 31 390644,000 4077103,546 Αγ. Ιωάννθσ (Γεφφρι ςτο 
δρόμο Αγίου Ιωάννθ -  
Γλυκόβρυςθσ)  

121 36 49 31 22 46 23 390430,409 4075904,263 Γλυκόβρυςθ (Ρεριφερειακόσ-
Θλεκτρολογείο 
Κουτςουμποφ) 

122 36 54 39.91 22 45 10.87 388470,864 4085206,936 Γοφβεσ (Δρόμοσ προσ 
Αλεποχϊρι -πλθςίον Ι. Ν. 
Αγίου Ιωάννθ Γουβιϊτθ ) 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Α/Α 

WGS 84 ΕΓΣΑ ‘87 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ φ λ 
Χ Ψ 

ο ’ ’’ ο ’ ’’ 

123 36 53 54.81 22 50 21.75   Νιάτα (Ρθγάδια) ΝΕΟ 

124 36 51 39 22 43 7 385627,648 4079912,46 Βλαχιϊτθ (Είςοδοσ χωριοφ 
από Μολάουσ)   

125 36 50 26.83 22 46 36.94   Άγιοσ Ιωάννθσ - πλατεία 

 

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΕΥΩΤΑ 

ΑΡΕΙΚ/
ΣΘ με 

Google 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ/ΤΟΡΙΚΘ 
ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Χ Ψ 

1 ΓΕΑΚΙΟΥ (Α/Α 
Aquastar 15) 

ΑΜΡΕΛΙΑ (Βόρεια του 
Κάςτρου Γερακίου & δεξια 
τθσ Α.Ο προσ Ε.Ο 
διαςταφρωςθ Γερακίου 
Κοςμάσ Αρκαδίασ  

37
ο
00’19,243’’ 22

ο
43’21,844’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων 
δαςοπυρόςβεςθσ (προμικεια 
Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

2 ΓΕΑΚΙΟΥ (Α/Α 
Aquastar 16) 

ΚΟΥΚΟΥΑΚΙ (Βόρεια του 
οικιςμοφ Γερακίου, 
πλθςίον τθσ νζασ 
δεξαμενισ φδρευςθσ)  

36
ο
59’52,463’’ 22

ο
42’14,09’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων δαςοπυρόςβεςθσ 
(προμικεια Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

2Α ΓΕΑΚΙΟΥ (Α/Α 
Aquastar 115) 

ΣΟΜΡΑΝΟΙ 37
ο
1’42,23’’ 22

ο
44’54,66’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων δαςοπυρόςβεςθσ 
(προμικεια Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

3 ΓΕΑΚΙΟΥ ΒΕΛΩΤΑ (Βόρεια τθσ αρ.1) 37
ο
01’08,17’’ 22

ο
44’20,55’’ Κλειςτι δεξαμενι  

Χωρθτικότθτα: 52.000 lt 

4 ΓΕΑΚΙΟΥ ΘΓΑ ΣΡΘΛΙΑ (Επαρχιακι 
Οδόσ  Λεωνιδίου – Κοςμά) 

37
ο
01’50,47’’ 22

ο
42’45,96’’ Κλειςτι δεξαμενι  

Χωρθτικότθτα: 52.000 lt 

5 ΓΕΑΚΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Δρόμοσ 
Γεράκι προσ Καλλικζα) 

37
ο
02’18,85’’ 22

ο
40’07,84’’ Κλειςτι δεξαμενι 

Χωρθτικότθτα: 

7 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΙΕΣ 1
θ
 (νοτιοδυτικά του 

οικιςμοφ) 
37

ο
04’29,15’’ 22

ο
38’04,93’’ Κλειςτι δεξαμενι  

Χωρθτικότθτα:  

8 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΙΕΣ 2
θ
 (νοτιοδυτικά του 

οικιςμοφ) 
37

ο
04’29,28’’ 22

ο
38’05,08’’ Κλειςτι δεξαμενι  

Χωρθτικότθτα:  

8A ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Α/Α 
Aquastar 78) 

ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΙΑΣ 37
ο
05’33,87’’ 22

ο
38’23,09’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων 
δαςοπυρόςβεςθσ (προμικεια 
Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 40.000 lt 

9 ΚΕΜΑΣΤΘ (Α/Α 
Aquastar 23) 

ΚΙΟΣΚΙ (Νοτιοανατολικά 
1,5 km τθσ Τ.Κ. 
Κρεμαςτισ, επί τθσ 
επαρχιακισ οδοφ) 

36
ο
57’52,89’’ 22

ο
53’25,70’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων 
δαςοπυρόςβεςθσ (προμικεια 
Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

9Α ΚΕΜΑΣΤΘ (Α/Α 
Aquastar 116) 

ΑΪ ΓΙΑΝΝΑΚΘΣ 36
ο
55’20,12’’ 22

ο
56’0,78’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων 
δαςοπυρόςβεςθσ (προμικεια 
Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

10 ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
(Α/Α Aquastar 17) 

Βόρεια του οικ. Αγ. 
Δθμθτρίου πλθςίον 
υδατοδεξαμενϊν 
φδρευςθσ (δεξιά τθσ οδοφ 
προσ Μαρί) 

36
ο
56’25,877’’ 22

ο
48’44,604’’ Για υδρολθψία επίγειων & 

εναζριων μζςων 
δαςοπυρόςβεςθσ (προμικεια 
Ρερ. Ρελ/ςου) 
Χωρθτικότθτα : 37.000 lt 

12 ΝΙΑΤΑ ΡΛΑΤΙΑ ΛΟΥΤΣΑ (ΕΡΙ ΤΘΣ 
ΟΔΟΥ ΝΙΑΤΩΝ- ΜΟΛΑΩΝ- 
ΣΤΕΝΟ) 

36
ο
52’38,12’’ 22

ο
50’59,92’’ Κλειςτι δεξαμενι (1)  

Χωρθτικότθτα: 16.000 lt 
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ΛΟΙΡΕΣ  ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΕΥΩΤΑ 

ΑΡΕΙΚ/
ΣΘ με 

Google 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ/ΤΟΡΙΚ
Θ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Χ Ψ 

6 ΓΕΑΚΙΟΥ ΚΑΜΡΟΥΛΑΚΘΣ (Δρόμοσ 
Γεράκι προσ Καλλικζα) 

37
ο
01’16,56’’ 22

ο
40’18,77’’ ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΔΑΣΑΧΕΙΟΥ  

13 ΑΡΙΔΙΑ ΓΘΡΕΔΟ ΑΡΙΔΙΑΣ 
(Γεμίηουν από φδρευςθ, 
χρθςιμοποιοφνται για 
άρδευςθ γθπζδου) 

36
ο
53’07,52’’ 22

ο
48’24,28’’ Κλειςτζσ δεξαμενζσ (2)  

Χωρθτικότθτα: 16.000 lt 

14 ΓΟΥΒΕΣ Βόρεια του οικιςμοφ 36ο55’06,52’’ 22ο44’33,63’’ ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΤΟΕΒ 
 

15 ΓΑΜΜΟΥΣΑ Νότια του οικιςμοφ 36ο54’03,98’’ 22ο39’06,33’’ ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΤΟΕΒ 
 

16 ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ  36ο54’37,71’’ 22ο29’37,09’’ ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΔΑΣΑΧΕΙΟΥ 

17 ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ ΚΟΥΜΑΝΟΙ 36°53'51.29" 22°29'46.21 ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

18 ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 36°54'13.11" 22°28'29.84" ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

 

 

 

ΡΥΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 

 

Α/Α ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Χ Ψ 

1. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ 36ο54’38,19’’ 22ο28’19,71’’ 

2. ΓΑΜΜΟΥΣΑ – ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΙΑΣ 36°54'9.09" 22°39'4.42" 

 

 

 

 

 

 

Πλα τα παραπάνω ςθμεία απεικονίηονται ψθφιακά ςε αρχείο τφπου kmz (Google Earth), το 

οποίο επιςυνάπτεται. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  ΣΤϋ  ΧΩΟΙ  ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΘΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΚΑΓΙΩΝ  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ ζχουν καταγραφεί οι πικανοί χϊροι ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ που 

υπάρχουν ςτουσ οικιςμοφσ (πλατείεσ, προαφλια ςχολείων, εκκλθςιϊν, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ). 

Σε περίπτωςθ που αποφαςιςτεί θ δράςθ τθσ οργανωμζνθσ απομάκρυνςθσ: 

Ωσ χϊροι αρχικισ ςυγκζντρωςθσ των κατοίκων (εφόςον χρειάηονται μεταφορά), ορίηονται όλεσ οι 

πλατείεσ των οικιςμϊν και όπου δεν υπάρχουν πλατείεσ, τα προαφλια των ςχολείων και των εκκλθςιϊν 

(χρωματιςμζνοι γκρι χϊροι ςτουσ παρακάτω πίνακεσ).  

Ωσ  χϊροι καταφυγισ, ςτουσ οποίουσ κα παραμείνουν οι πολίτεσ για όςο χρειαςτεί, μζχρι να εξαλειφκεί 

ο κίνδυνοσ από δαςικζσ πυρκαγιζσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν οι πλατείεσ των οικιςμϊν,  οι ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ (γιπεδα ποδοςφαίρου, δθμοτικά ςτάδια- Κλειςτό Γυμναςτιριο Βλαχιϊτθ, κλπ) των 

κοινοτιτων, τυχόν Ρνευματικά Κζντρα, προαφλια -χϊροι των ςχολείων κλπ, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται 

παρακάτω. Οι χϊροι που κα επιλεγοφν ςε κάκε περίπτωςθ, κα βρίςκονται μακριά από το μζτωπο τθσ 

πυρκαγιάσ και κα μποροφν να υποδεχτοφν τον ανάλογο αρικμό πολιτϊν με τθ μζγιςτθ δυνατι 

αςφάλεια, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ανάγκθ προςταςίασ των πολιτϊν από παράγωγα καφςθσ (καπνόσ, 

αιωροφμενα ςωματίδια, κλπ) τα οποία διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν εξζλιξθ μιασ δαςικισ 

πυρκαγιάσ). 

 

Δ.Κ.  ΣΚΑΛΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΔΘΜΑΧΕΙΟΥ(307) 

400 36,85198 22,66753 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΚΙΝ ΡΙΣΩ ΑΡΟ Σ/Μ 
ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΥ 
(303) 

400 36,84923 22,66376 200 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΡΕΔΟ 
ΡΛΘΣΙΟΝ ΚΕΡ (302) 

800 36,85073 22,66697 400 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΡΛΘΣΙΟΝ 
ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟΥ 
(310) 

100 36,85384 22,66883 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΨΥΘ 
(308) 

120 36,85438 22,66318 60 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΡΘΓΩΝ 
(306) 

200 36,85094 22.66417 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΚΘΡΟΣ ΙΡΡΟΚΑΤΘ 1.500 36,84783 22,65966  ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ΡΟΑΥΛΙΟ  1

ου
 

ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (24) 

1.300 36,84850 22,66757  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ  2
ου

 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (25) 

2.400 36,85473 22,66131  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (23) 

1.500 36,84694 22,66014  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΣΚΑΛΑΣ (γκαηόν) 

18.000 36,84690 22,66217  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ 
ΣΚΑΛΑΣ 

200 36,85152 22,66597  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Τ.Κ.  ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΓΙΟΥ (311) 

1.000 36,85473 22,67836 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ (312) 

400 36,86982 22,67707 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΣΙΟΥ 
(313) 

100 36,87551 22,66397 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ  
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΣΙΟΥ 
(14) 

500 36,87645 22,66551 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ(16) 

500 36,87067 22,67561 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΦΙΛΙΣΙΟΥ  
(γκαηόν) 

5.000 36,87711 22,66575  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΓΑΜΜΟΥΣΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΓΑΜΜΟΥΣΑΣ (314) 

200 36,90619 22,65483 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΑΜΜΟΥΣΑΣ (17) 

1.000 36,90494 22,65383 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ 
ΓΑΜΜΟΥΣΑΣ 
(γκαηόν) 

8.000 36,89181 22,663  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΒΟΝΤΑΜΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΒΟΝΤΑΜΑ (315) 

100 36,96202 22,65319 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΝΤΑΜΑ  (18) 

1.500 36,96356 22,65731 750 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ 
ΒΟΝΤΑΜΑ (γκαηόν) 

5.000 36,97732 22,6649  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Τ.Κ.  ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (347) 

100 36,84505 22,60529 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ  (26) 

700 36,84428 22,60742 350 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ 
(γκαηόν) 

4.500 36,84487 22,61001  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΛΕΘΜΟΝΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΛΕΘΜΟΝΑ 
(301) 

200 36,82645 22,68065 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΘΜΟΝΑ  

400 36,82593 22,67877 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΧΩΝ  

400 36,83795 22,68245  ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

ΔΕ  ΕΛΟΥΣ 
Δ.Κ.  ΒΛΑΧΙΩΤΘ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΙΩΤΘ 
(342) 

400 36,86213 22,70694 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

400 36,86464 22,70919 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (7) 

600 36,85860 22,70959 300 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (8) 

1200 36,86348 22,71218 600 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ ΑΓ. 
ΝΕΚΤΑΙΟΥ (343) 

150 36,86292 22,71110 75 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΒΛΑΧΙΩΤΘ (γκαηόν) 

9.000 36,86188 22,70105  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟΥ (345) 

500 36,86116 22,70163 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ  

1.500 
(εμβαδό 

κτιρίου) 

36,86116 22,70163  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ  
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΕΑ(341) 

200 36,90554 22,71042 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΕΑ (13) 

500 36,90408 22,71121 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΔΑ: ΨΗ03ΩΡΛ-Β5Ι
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Τ.Κ.  ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ  ΚΑΤΩ 
ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ (335) 

1.000 36,82639 22,77415 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (4) 

700 36,82782 22,77990 350 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Χ 5 ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ 
(3) 

600 36,83471 22,77451 300 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ Κ. 
ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ (336) 

400 36,82781 22,77909 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΓΛΥΚΟΒΥΣΘΣ 
(γκαηόν) 

7.500 36,80641 22,77737  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΘ (334) 

150 36,84081 22,77704 75 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ  (2) 

400 36,84027 22,77528 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Τ.Κ.  ΑΣΤΕΙΟΥ 

ΧΩΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΘΣ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΣΤΕΙΟΥ 
(337) 

200 36,83364 22,72915 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΑΣΤΕΙΟΥ (ΓΕΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)  (5) 

800 36,83235 22,72897 400 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΑΣΤΕΙΟΥ 
(χϊμα) 

5.000 36,83057 22,72543      
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Τ.Κ.  ΕΛΟΥΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΟΥΣ(300) 

200 36,83284 22,69761 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΣ  (6) 

900 36,83439 22,69643 450 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΜΡΑΣΚΕΤ ΕΛΟΥΣ 
(δίπλα από 
εκκλθςία) 

400 36,83406 22,69618 200 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΕΛΟΥΣ 
(γκαηόν) 

6.000 36,83006 22,69966  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΜΥΤΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΜΥΤΙΑΣ(346) 

100 36,88138 22,69314 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΑΣ- 
Ε.Ρ.Σ  (9) 

300 36,87706 22,69589 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΜΥΤΙΑΣ 
(χϊμα) 

3.000 36,88042 22,6974      

 

Τ.Κ.  ΓΟΥΒΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΓΟΥΒΩΝ 
(339) 

200 36,91069 22,75270 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ  
(11) 

500 36,90827 22,74918 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ ΓΟΥΒΩΝ 
(340) 

500 36,90868 22,74933 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΟΑΥΛΙΟ 
ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ 
ΜΑΚΥΝΑΑΣ (338) 

90 36,84831 22,75743 45   ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΚΥΝΑΑΣ  (10) 

900 36,85019 22,75417 450 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΓΟΥΒΩΝ (12) 
(χϊμα) 

4.000 36,91168 22,74972    ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΔΕ ΓΕΟΝΘΩΝ 
Τ.Κ.  ΓΕΑΚΙΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΓΕΑΚΙΟΥ 
(ΚΕΝΤΙΚΘ) (316) 

150 36,99174 22,70635 75 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΔΟΝΤΑΚΙΑ 
(317) 

250 36,99503 22,70733 125 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΚΑΤΩ ΒΥΣΘ 
ΓΕΑΚΙΟΥ (318) 

100 36,99179 22,70879 50     

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΕΑΚΙΟΥ  (20) 

1.000 36,98887 22,70514 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΓΕΑΚΙΟΥ  (19) 

1.700 36,99605 22,79767 850 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΓΕΑΚΙΟΥ 
(γκαηόν) 

5.000 36,99634 22,69876  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΑΛΕΡΟΧΩΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΑΛΕΡΟΧΩΙΟΥ (322) 

300 36,95313 22,76564 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  

500 36,95325 22,76690 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΗΑΑΦΩΝΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (321) 

200 37,08837 22,64263 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ  ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (22) 

400 37,08949 22,64447 200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΚΑΙΤΣΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙΤΣΑΣ 
(319) 

200 37,00966 22,77509 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΤΣΑΣ (21) 

300 37,00766 22,77544 150 ΝΑΙ ΝΑΙ NAΙ ΟΧΙ 
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ΔΕ ΝΙΑΤΩΝ 

Τ.Κ.  ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΔΘΜΘΤΙΟΥ (323) 

300 36,93523 22,81999 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΧΩΟΣ ΟΡΙΣΘΕΝ 
ΔΘΜ. 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ 
(324) 

800 36,93629 22,82076 400 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΔΘΜΘΤΙΟΥ (1) 

900 36,93140 22,82199 450 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΑΓΙΟΥ 
ΔΘΜΘΤΙΟΥ (γκαηόν) 

6.000 36,92942 22,81771  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΝΙΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΑΤΩΝ 
(328) 

300 36,89983 22,84452 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΚΙΓΚ ΝΙΑΤΩΝ 
(329) 

200 36,90015 22,82076 100 ΟΧΙ NAΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΘΓΑΔΙΑ ΝΙΑΤΩΝ 
(331) 

5.000 36,89805 22,83818  NAΙ NAΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ 
(0) 

350 36,89597 22,84429 175 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΝΙΑΤΩΝ  4.500 36,89868 22,83613  ΥΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

 

Τ.Κ.  ΑΡΙΔΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΔΙΑΣ 
(332) 

700 36,88194 22,79847 350 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΡΙΔΙΑΣ 
(333) 

300 36,88228 22,79521 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΑΡΙΔΙΑΣ 
(γκαηόν) 

5.000 36,88511 22,80623  ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Τ.Κ.  ΚΕΜΑΣΤΘΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΑΝΩ ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΚΕΜΑΣΤΘΣ (326) 

100 36,97870 22,87436 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΑΤΩ ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΚΕΜΑΣΤΘΣ (327) 

300 36,97822 22,87339 150 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΜΑΣΤΘΣ 

500 36,97996 22,87246 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΔΕ ΚΟΚΕΩΝ 
Τ.Κ.  ΚΟΚΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΟΚΕΩΝ 
ΚΕΝΤΙΚΘ (352) 

500 36,88343 22,54661 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΛΩΝΙΑ 
(351) 

1.000 36,88206 22,54781 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΓ. 
ΣΩΤΘΟΣ ΦΑΟΣ 
(350) 

50 36,87383 22,56195 25 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΟΥ (30) 

500 36,87398 22,55905 250 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΕΩΝ 
(27) 

500 36,87879 22,54749 250 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΟΚΕΩΝ 

200 36,88342 22,54558 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΣΘΜΙΟΥ 
(353) 

 36,87272 22,50015  ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΚΟΚΕΩΝ 
(γκαηόν) 

4.500 36,87912 22,54668  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΔΑΦΝΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΔΑΦΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΙΚΘ (357) 

250 36,92737 22,53593 125 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΔΑΦΝΙΟΥ (356) 

1.500 36,92759 22,53341 750 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΑΦΝΙΟΥ (28) 

1.000 36,92696 22,53352 500 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΓΘΡΕΔΟ ΔΑΦΝΙΟΥ 
(γκαηόν) 

6.000 36,92959 22,53448  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Τ.Κ.  ΛΑΓΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΛΑΓΙΟΥ- 
ΕΚΚΛΘΣΙΑ (348) 

200 36,82775 22,57693 100 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  ΛΑΓΙΟΥ(32) 

1.000 36,82897 22,57589  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Τ.Κ.  ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΟΥ/ 
ΣΘΜΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΤΘ 

ΕΛΕΥΘΕΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ  
ΕΞ/ΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

φ λ ΥΔΕΥΣΘ ΘΛ/ΣΜΟΣ ΑΡ/ΤΕΥΣΘ ΕΡ/ΝΙΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ (355) 

60 36,88966 22,48722 30 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ(29)  

1.500 36,89610 22,50748 750 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

Πλα τα παραπάνω ςθμεία απεικονίηονται ψθφιακά ςε αρχείο τφπου kmz (Google Earth), το 

οποίο επιςυνάπτεται. 
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Σχεδιαςμόσ δράςθσ οργανωμζνθσ  

απομάκρυνςθσ πλθκυςμοφ 

  

Στάδια Υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

 

Στάδιο 1: 

Απόφαςθ για οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ 

 

 

Στάδιο 2: 

Ενθμζρωςθ 

 

 

Στάδιο 3: 

Εκκζνωςθ 

 

 

Στάδιο 4: 

Καταφυγι ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 

 

 

Στάδιο 5: 

Επιςτροφι του πλθκυςμοφ ςτισ οικίεσ του 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Η’  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΑ – ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΕΥΩΤΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΡΕΙΟΧΘ ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

1. Τςάπα λαςτιχοφόρα 
(περιςτρεφόμενθ) 

Ραπακωνςταντίνου Δθμιτριοσ του 
Αντωνίου 

Σκάλα 6937151873 
2735022170 

2. Φορτωτζσ Κοφρλασ Δθμιτριοσ του Μιχαιλ Σκάλα 6977686462 
2735023171 

3. Φορτωτισ, τςάπα και 
φορτθγό 

Βζργοσ Ραραςκευάσ του Ευκυμίου Σκάλα 6944277362 
2735022767 

4. Ιςοπεδωτζσ γαιϊν 
(γκρζιντερ) 

Ραπαχριςτοσ Βαςίλειοσ Σκάλα 2735022757 
6977984712 

5. Ιςοπεδωτζσ γαιϊν 
(γκρζιντερ) 

ετάλθσ Λεωνίδασ Σκάλα 2735022031, 
6974361801 

6. Φορτωτισ και Τςάπα 
Λαςτιχοφόρα 

Λιαδισ Νικόλαοσ Σκάλα 6977770072 

7. Τςάπεσ, Φορτθγό Τςολομφτθσ Ραναγιϊτθσ του 
Γεωργίου 

Άγιοσ Γεϊργιοσ  6977772579 
2735023287 

8. Φορτωτισ Τςολομφτθσ Γεϊργιοσ του 
Ραναγιϊτθ 

Άγιοσ Γεϊργιοσ  6976885523 
2735023287 

9. Τςάπα (και 
περιςτρεφόμενθ) και 
φορτθγό 

Γεωργόπουλοσ Νικόλαοσ Άγιοσ Γεϊργιοσ  6944439815 

10. Τςάπα, Φορτθγό Μπαμπαδιμασ Ιωάννθσ Βρονταμάσ 6974460526 

11. Τςάπα Κάλλασ Ραναγιϊτθσ του Μιχαιλ  Γλυκόβρυςθ 6947121833 
2735091122- 

12. Τςάπα Στακάκθσ Απόςτολοσ του Ιωάννθ Γλυκόβρυςθ 6944576826 
2735091518 

13. Τςάπα, φορτωτισ και 
φορτθγό 

Κουτςοκεοδωρισ  Γεϊργιοσ Βλαχιϊτθ 6977916763 
6946528365 

14. Τςάπα (και 
περιςτρεφόμενθ) και 
φορτθγό 

Γκίνθσ Θεόδωροσ Βλαχιϊτθ 6945586659 

15. Ρροωκθτζσ γαιϊν Μυλωνάσ  Λεωνίδασ Βλαχιϊτθ 6945439721 

16. Εκςκαφζασ Τραϊφόροσ Δθμιτριοσ Γράμμουςα 6932362295 

17. Εκςκαφζασ και φορτθγό Σταυριανόσ Ιωάννθσ Γράμμουςα  6986066145 

18. Τςάπα Λάτςθσ Κωνςταντίνοσ του 
Γεωργίου 

Γεράκι 6974621863 

19. Φορτωτισ Λάτςθσ Θλίασ 
 

Γεράκι 6974312891 

20. Τςάπα Τςίπουρασ Μιχαιλ Γεράκι 6945701066 

21. Φορτθγό Θεοδωρακάκοσ Γεϊργιοσ Γεράκι 6974621863 

22. Φορτθγό με 8τονο 
βυτίο 

Κοφρλασ Χριςτοσ  Γεράκι 6976206209 

23. Τςάπεσ, -Φορτωτζσ Στακάκθσ Ευςτάκιοσ  Γεράκι 69788487858 

24. Τςάπεσ Ρραγαλόσ Λάμπροσ Άγιοσ 
Δθμιτριοσ  

6973331491 

25. Φορτωτισ, τςάπα και 
φορτθγό 

Μπατςάκθσ  Κωνςταντίνοσ του 
Χριςτου 

Απιδζα 2732031489 
6944945444 

26. Τςάπεσ, Φορτωτισ και 
φορτθγά 

Μπραντίτςασ Ιωάννθσ του Μιχαιλ Νιάτα 6977374269 
6943556649 

27. Μπουλντόηα 
(ερπυςτριοφόρο) 

Διακουμάκοσ Ιωάννθσ Βαςιλάκιο 6976622983 
2735071806 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΡΕΙΟΧΘ ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

28. JCB και Μπουλντόηα Μπουτεράκοσ Χριςτοσ Βαςιλάκιο 6942982664 

29. Τςάπεσ,  
Φορτωτζσ 

Καββαδίασ Ιωάννθσ  Δαφνί 6945905410 

30. Τςάπεσ,  
Φορτωτζσ 

Κουτράκοσ Θλίασ  Δαφνί 27310-76303 
6974744071 

31. Τςάπα Ρολυμενάκοσ Λεωνίδασ Λάγιο 6937186244 

32. Τςάπα Λουκάκοσ Κωνςταντίνοσ Λάγιο 6973790706 

 

 

 

 
 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ Θ’ ΟΔΘΓΙΕΣ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΚΑΓΙΕΣ 

 

Τι πρζπει να προςζχετε για να αποτρζψετε τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ 
• Μθν καίτε ςκουπίδια ι ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τθν διάρκεια των κερινϊν μθνϊν. 

• Μθν ανάβετε τουσ κερινοφσ μινεσ υπαίκριεσ ψθςταριζσ ςτα δάςθ ι ςε χϊρουσ που 
υπάρχουν ξερά χόρτα. 

• Αποφφγετε τισ υπαίκριεσ εργαςίεσ που ενδζχεται να προκαλζςουν πυρκαγιά 
(οξυγονοκολλιςεισ, χριςθ τροχοφ ι άλλου εργαλείου που δθμιουργεί ςπινκιρεσ). 

• Μθν πετάτε ποτζ αναμμζνα τςιγάρα όταν βρίςκεςκε ςε υπαίκριουσ χϊρουσ. 

• Μθν αφινετε ςκουπίδια ςτο δάςοσ. Υπάρχει κίνδυνοσ ανάφλεξθσ. 
• Σεβαςκείτε τα απαγορευτικά πρόςβαςθσ ςε περιόδουσ υψθλοφ κινδφνου. 

 
 
Αν το ςπίτι ςασ βρίςκεται μζςα ι κοντά ςε δάςοσ ι δαςικι ζκταςθ 
 

• Δθμιουργιςτε μια αντιπυρικι ηϊνθ γφρω από το ςπίτι ςασ κακαρίηοντασ και 
απομακρφνοντασ ςε ακτίνα τουλάχιςτον 10 μζτρων τα ξερά χόρτα, τισ πευκοβελόνεσ, τα 
ξερά φφλλα, τα κλαδιά κλπ.1 

• Κλαδζψτε τα δζνδρα μζχρι το φψοσ των 3 μζτρων, ανάλογα με τθν θλικία τουσ και τθν 
κατάςταςθ των κλαδιϊν τουσ. 

• Απομακρφνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δζντρα και τουσ κάμνουσ. 
• Μθν αφινετε τα κλαδιά των δζνδρων να ακουμποφν ςτουσ τοίχουσ τθ ςτζγθ και τα 

μπαλκόνια. Κλαδζψτε τα ζτςι ϊςτε να υπάρχει απόςταςθ τουλάχιςτον 5 μζτρων από το 
ςπίτι ςασ. 

• Αραιϊςτε γφρω από το κτίςμα τθν δενδρϊδθ βλάςτθςθ ζτςι ϊςτε τα κλαδιά του ενόσ 
δζνδρου να απζχουν τουλάχιςτον 3 μζτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγουσ ακόμθ 
μεγαλφτερθσ αςφάλειασ και όταν οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν, απομακρφνετε τθν 
δενδρϊδθ και καμνϊδθ βλάςτθςθ γφρω από το κτίςμα ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 10 
μζτρων. 

                                                           

1
Νοείηαι όηι η οδηγία αςηή δεν πποζκπούει ζε διαηάξειρ ηιρ δαζικήρ νομοθεζίαρ ή ζε κάποια άλλη διάηαξη νόμος. 
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• Μθν τοποκετείτε πλαςτικζσ υδρορροζσ ι πλαςτικοφσ οχετοφσ νεροφ ςτουσ τοίχουσ του 
κτίςματοσ. 

• Ρροφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράκυρα και τισ γυάλινεσ πόρτεσ, τοποκετϊντασ 
παντηοφρια από μθ εφφλεκτα υλικά. 

• Καλφψτε τισ καμινάδεσ και τουσ αγωγοφσ εξαεριςμοφ του κτίςματοσ με ειδικό, μθ 
εφφλεκτο, ςυρμάτινο ςφρμα ζτςι ϊςτε οι ςπίκεσ να μθν μποροφν να διειςδφςουν ςτο 
εςωτερικό του κτιρίου. 

• Μθν αποκθκεφετε εφφλεκτα αντικείμενα κοντά ςτο ςπίτι. 

• Αποφφγετε τθν καταςκευι ακάλυπτων δεξαμενϊν καυςίμου κοντά ςτο ςπίτι ςασ. 
• Τοποκετείςτε τα καυςόξυλα ςε κλειςτοφσ και προφυλαγμζνουσ χϊρουσ. 
• Ρρομθκευτείτε τουσ κατάλλθλουσ πυροςβεςτιρεσ και μεριμνιςτε για τθ ςυντιρθςθ 

τουσ. 

• Εξοπλιςτείτε με ςωλινα ποτίςματοσ με μικοσ ανάλογο τθσ περιοχισ που κζλετε να 
προςτατεφςετε ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

• Μία δεξαμενι νεροφ, μια απλι αντλία που λειτουργεί χωρίσ θλεκτρικό ρεφμα και ζνασ 
ςωλινασ νεροφ, μπορεί να ςασ προςτατεφςουν από τθν πυρκαγιά. 

 

Ρϊσ πρζπει να ενεργιςετε μόλισ αντιλθφκείτε πυρκαγιά 
• Τθλεφωνιςτε ΑΜΕΣΩΣ ςτο Κζντρο τθσ Ρυροςβεςτικισ (ςτον αρικμό κλιςθσ 199) και 

δϊςτε ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν τοποκεςία και το ακριβζσ ςθμείο που βρίςκεςκε, 
κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν τοποκεςία και το ακριβζσ ςθμείο που βλζπετε τθν 
πυρκαγιά. 

• Ρεριγράψτε το είδοσ τθσ βλάςτθςθσ που καίγεται. 
• Ρροςδιορίςτε τθν κατεφκυνςθ τθσ πυρκαγιάσ. 
• Μθν κλείςετε το τθλζφωνο προτοφ δϊςετε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ  

 
Αν θ πυρκαγιά πλθςιάηει 

Τι πρζπει να κάνετε ζξω από το ςπίτι ςασ 
• Διατθριςτε τθν ψυχραιμία ςασ. 
• Απομακρφνετε αμζςωσ όλα τα εφφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίςματοσ και 

μεταφζρετζ τα ςε κλειςτοφσ και προφυλαγμζνουσ χϊρουσ. Θ ανάφλεξι τουσ μπορεί να 
ςυμβάλει ςτθν μετάδοςθ τθσ πυρκαγιάσ ςτο κτίριο. 

• Κλείςτε όλεσ τισ διόδουσ (καμινάδεσ, παράκυρα, πόρτεσ, κλπ) ζτςι ϊςτε να εμποδίςετε 
τισ καφτρεσ να διειςδφςουν ςτο εςωτερικό του κτιρίου. 

• Κλείςτε όλεσ τισ παροχζσ ςτισ ςυςκευζσ φυςικοφ αερίου και υγρϊν καυςίμων μζςα και 
ζξω από το κτίςμα. 

• Μαηζψτε άμεςα όλεσ τισ τζντεσ που ζχετε ανοίξει ςτα μπαλκόνια και τα παράκυρα του 
κτίςματοσ. 

• Ανοίξτε τθν πόρτα του κιπου για να διευκολφνετε τθν πρόςβαςθ των πυροςβεςτικϊν 
οχθμάτων. 
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• Τοποκετείςτε ςκάλα ςτθν εξωτερικι πλευρά του κτιρίου ζτςι ϊςτε να ανζβει κάποιοσ 
άμεςα ςτθ ςτζγθ του. Θ ςκάλα κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτθν πλευρά του κτιρίου που 
βρίςκεται αντίκετα από τθν κατεφκυνςθ που ζρχεται θ πυρκαγιά. 

• Συνδζςτε τουσ ςωλινεσ ποτίςματοσ με τισ βρφςεσ που ζχετε ςτο εξωτερικό του 
κτίςματοσ και απλϊςτε τουσ ςωλινεσ ζτςι ϊςτε να καλφπτεται όλθ θ περίμετροσ του. 

• Εάν θ ορατότθτα είναι μειωμζνθ ανάψτε τόςο τα εςωτερικά όςο και τα εξωτερικά φϊτα 
του κτιρίου για να γίνει περιςςότερο ορατό μζςα από τουσ καπνοφσ. 

 

Αν θ πυρκαγιά είναι ςτο κατϊφλι ςασ 

Μθν επιχειρείτε τθν εγκατάλειψθ του χϊρου ςασ, εκτόσ εάν θ διαφυγι ςασ είναι πλιρωσ 
εξαςφαλιςμζνθ. Θ πικανότθτα επιβίωςθσ ςε ζνα οικοδόμθμα καταςκευαςμζνο από άφλεκτα 
υλικά είναι μεγάλθ, ενϊ αντίκετα είναι μικρι μζςα ςε αυτοκίνθτο το οποίο βρίςκεται ςε 
καπνοφσ και φλόγεσ. 

• Μπείτε μζςα ςτο ςπίτι μαηί με όλθ τθν οικογζνεια ςασ και τα κατοικίδια ηϊα ςασ. 

• Κλείςτε καλά όλεσ τισ πόρτεσ και τα παράκυρα και φράξτε όλεσ τισ χαραμάδεσ με 
βρεγμζνα πανιά για να μθν μπει καπνόσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου. 

• Απομακρφνετε τισ κουρτίνεσ από τα παράκυρα. 
• Απομακρφνετε προσ το εςωτερικό των δωματίων τα ζπιπλα που βρίςκονται κοντά ςτα 

παράκυρα και τισ εξωτερικζσ πόρτεσ. 
• Κλείςτε όλεσ τισ ενδιάμεςεσ πόρτεσ για να επιβραδφνετε τθν εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ 

ςτο εςωτερικό του κτιρίου. 

• Γεμίςτε τισ μπανιζρεσ, τισ λεκάνεσ και τουσ κουβάδεσ ζτςι ϊςτε να υπάρχει άμεςα 
εφεδρικό νερό. 

• Συγκεντρωκείτε όλοι μαηί ςε ζνα χϊρο. 
• Ρροβλζψτε να ζχετε ζνα φακό και εφεδρικζσ μπαταρίεσ δίπλα ςασ ςε περίπτωςθ που 

διακοπεί το θλεκτρικό ρεφμα. 
• Αν το ςπίτι ςασ είναι ξφλινθ καταςκευι, αναηθτιςτε καταφφγιο ςε γειτονικό κτιςτό ςπίτι. 

• Αν διαταχκεί θ οργανωμζνθ απομάκρυνςθ από τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεςκε, 
ακολουκιςτε πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ διαδρομζσ που κα ςασ δοκοφν από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ. 

 
Μόλισ περάςει θ πυρκαγιά 

• Μόλισ περάςει θ πυρκαγιά βγείτε ζξω από το ςπίτι ςασ και ςβιςτε αμζςωσ τισ 
μικροεςτίεσ που παραμζνουν. 

• Ελζγχετε για τουλάχιςτον 48 ϊρεσ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν περίμετρο και 
όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του κτίςματοσ για πικανζσ μικροεςτίεσ και 
αναηωπυρϊςεισ. 

 

 

     Σκάλα 19-06-2018 

Ο  ΔΘΜΑΧΟΣ  

 
                    ΔΘΜΟΣ ΒΕΔΟΣ 
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