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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ανά χείρας Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

στον Δήμο Βέροιας, εκπονήθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη μια σειρά προβλέψεων της Ελληνικής Νομοθεσίας:  

• Το µε αριθμό πρωτοκόλλου 3752/25-5-2018, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) µε θέµα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έτους 2018». 

• Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ/87/Α΄/2010). 

• Ο Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 

102/Α /́2002). 

• Η  Κ.Υ.Α. 12030 Φ109.1 ΦΕΚ 713 Β/19-5-1999, «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού 

Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την 

πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών». 

• Η  Κ.Υ.Α. 301/2/663 ΦΕΚ 584 Β΄ 5-4-1976, «Περί διαθέσεως των Εσόδων των Ο.Τ.Α. προς 

εξασφάλιση μέσων προστασίας του άμαχου πληθυσμού». 

• Η Πυροσβεστική  Διάταξη 9/2000/ΦΕΚ 1459 Β, «Κανονισμός Ρύθμισης Μέτρων για την πρόληψη 

πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», όπως τροποποιήθηκε από την Πυροσβεστική Διάταξη 

9Α/2005. 

• Πυροσβεστική Διάταξη 6/2019 «Κανονισμός Ρύθμισης Μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας». 

Ο Δήμος Βέροιας προέβη στην 4η  κατά σειρά σύνταξη – επικαιροποίηση1 του  «Μνημονίου ενεργειών για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

στο δήμο Βεροίας», όπου αναφέρονται ο απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες που εξασφαλίζουν 

την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο δήμο Βέροιας 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο προσδιορισμός των απαραίτητων ενεργειών, στις οποίες πρέπει να 

προβεί ο Δήμος Βέροιας, τόσο πριν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια, όσο και μετά από 

αυτόν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είναι πιθανόν να προκύψουν. 

 

3.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η αποστολή του Δήμου Βέροιας είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (που έχουν προσδιοριστεί 

στο συγκεκριμένο μνημόνιο), τόσο πριν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια, όσο και μετά 

από αυτόν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είναι πιθανόν να προκύψουν. 

4.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

                                                 
1 Το προγενέστερο σχετικό Μνημόνιο είχε εγκριθεί με την με αριθμό 274/8-5-2017  απόφαση του ΔΣ Βέροιας 
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Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Βέροιας θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες: 
 
Φάση πρόληψης – ετοιμότητας 

• Με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου δίνεται εντολή, πριν την 

έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της Π.Υ. Βέροιας, καθώς και για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Με εντολή του Δημάρχου Βέροιας συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), έως 

15 Απριλίου κάθε έτους, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και 

ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.  Ως 

χώρος συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δήμου Βέροιας. 

• Με ευθύνη του Δημάρχου Βέροιας προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την 

αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών 

απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής 

Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β'/2005). 

• Η αρμοδιότητα του ελέγχου - επιθεώρησης της κατάστασης και καλής λειτουργίας των 

πυροσβεστικών υδροστομίων εντός των ορίων του Δήμου Βέροιας, ενεργείται από την Π.Υ. 

Βέροιας, ενώ η συντήρηση τους γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, μετά από υπόδειξη της Π.Υ. 

Βέροιας. 

Η εγκατάσταση νέων υδροστομίων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, η οποία επιβαρύνεται το 

σχετικό κόστος, μετά από υπόδειξη της Π.Υ. Βέροιας 

• Η εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστησης σε δημοτικές περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (πάρκα, κατασκηνώσεις κλπ) είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Πρασίνου – 

Δασών του Δήμου. 

• Η εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστησης σε δημοτικά άλση, δασύλλια 

και δάση είναι αρμοδιότητα του Γραφείου Προστασίας Δασών του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

• Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που ενεργείται από 

ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των ορίων 

του Δήμου, γίνεται από το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλωσίμων Υλικών.  

• Ο προληπτικός καθαρισμός βλάστησης στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και δασών – 

οικισμών (για λόγους αντιπυρικής προστασίας), γίνεται από το Τμήμα Πρασίνου – Δασών, 

πάντα σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βέροιας.  

• Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού ακαλύπτων χώρων εντός της 

πόλης της Βέροιας και των οικισμών του Δήμου (και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα 

όρια τους), που έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων, είναι αρμοδιότητα 
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της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.  

• Η εκτέλεση προγράμματος καθαρισμού της βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

• Η εκτέλεση προγράμματος καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων 

αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

• Το κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας,  και η αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης είναι 

αρμοδιότητα των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ΑΔΜΗΕ Α.Ε, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βέροιας και 

τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου. 

• Ο καθαρισμός βλάστησης γύρω από τις υποδομές και εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 

Βέροιας, δεξαμενών καυσίμων, κατασκηνώσεις κλπ., είναι αρμοδιότητα της Διοίκησης τους, 

σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βέροιας. 

• Ο προληπτικός καθαρισμός, η αποψίλωση και η απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας 

από τις φυτεμένες νησίδες, τα πρανή και τους χώρους στάθμευσης κατά μήκος του  

δημοτικού οδικού δικτύου, είναι ευθύνη των φορέων στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η 

συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειών, Τεχνικές 

Υπηρεσίες Δήμων, Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Πρασίνου των Δήμων κλπ), θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και την αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας 

από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11-

2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ). 

• Η άδεια για καύση αγροτικών εκτάσεων εντός των ορίων του Δήμου, κατά την 

αντιπυρική περίοδο και ο σχετικός έλεγχος, αποτελεί αρμοδιότητα της Π.Υ. Βέροιας. 

• Η εποπτεία και ο τακτικός έλεγχος της ομαλής και άρτιας λειτουργίας των δημοσίων ή 

ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων και εξοχών ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. 

Ημαθίας. 

• Η ενημέρωση κοινού για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, γίνεται από κοινού από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Π.Υ. Βέροιας και το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών 

και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος 

• Η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε 

«ευπαθείς» δασικές περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, σε ημέρες και ώρες που 

θεωρούνται επικίνδυνες, αποφασίζεται από το Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Ημαθίας, κατόπιν εντολής 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας. Σχετική πρόταση 

δύναται να υποβάλλει και ο Δήμαρχος Βέροιας 

• Η δράση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, που είναι ενταγμένες στο Μητρώο 

της Γ.Γ.Π.Π. καθορίζεται από το Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε. Ημαθίας ή το Σ.Τ.Ο.Π.Π του Δήμου Βέροιας. 
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Ο συντονισμός τους γίνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ή το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας. 

• Η εκπόνηση (ή ετήσια  επικαιροποίηση) μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

δασικές πυρκαγιές,  είναι αρμοδιότητα  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας. 

• Η διατήρηση συνεργείου επιφυλακής για το σύνολο των ενεργειών πολιτικής προστασίας (επομένως 

και δράσεων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών) σε καθημερινή βάση είναι αρμοδιότητα του 

Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

• Η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) του 

Δήμου Βέροιας γίνεται από το Δήμαρχο Βέροιας, δια μέσου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

– Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας. 

• Η καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν 

τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής της Π.Υ. Βέροιας, όσο και τη διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, γίνεται δια μέσου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – 

Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.  Κοινοποίηση των καταλόγων αυτών στην Διεύθυνση 

Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 

καθώς και στην Π.Υ. Βέροιας. 

  

Φάση αυξημένης ετοιμότητας 

• Η λήψη αυξημένων μέτρων επιτήρησης σε δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις για τον 

έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα της Π.Υ. Βέροιας, του Γραφείου 

Προστασίας Δασών του Δήμου και των υπόλοιπων εμπλεκομένων φορέων 

• Η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και 

παραμονής εκδρομέων σε «ευπαθείς» δασικές περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, σε 

ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες είναι αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη της 

Π.Ε. Ημαθίας 

• Η ενημέρωση του κοινού με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν 

πυρκαγιά από αμέλεια, όταν η πρόβλεψη κινδύνου είναι πολύ υψηλή ή κατάσταση 

συναγερμού (κατηγορία 4 ή 5), γίνεται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, την Π.Υ. Βέροιας και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας.  

• Η ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του Δήμου, για τον πολύ 

υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς, είναι 

αρμοδιότητα της Π.Ε. Ημαθίας και του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου  

• Η ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου προκειμένου να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο της Π.Υ. Βέροιας, στην καταστολή δασικών πυρκαγιών και των αναγκών 

που θα προκύψουν γίνεται με εντολή του Δημάρχου 
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• Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) 

είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002. 

• Η εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας της Πολιτικής Προστασίας 

του προσωπικού και των μέσων του Δήμου γίνεται από τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και 

την Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας.  

 

Φάση αντιμετώπισης  

• Η άμεση ενημέρωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που 

εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, γίνεται από την Π.Υ. Βέροιας. 

• Η συνεχής επικοινωνία με την Π.Υ. Βέροιας, για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που 

συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς, γίνεται από Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και 

Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

• Άμεση επικοινωνία – ενημέρωση με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν, γίνεται από Γραφείο 

Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

• Η διάθεση των οχημάτων (υδροφόρων, έργων, κλπ) με τα οποία ο Δήμος Βέροιας μπορεί 

να συνδράμει το έργο καταστολής της Π.Υ. Βέροιας, γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή 

του αναπληρωτή Αντιδημάρχου. 

• Η λήψη μέτρων τροχαίας, για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων και 

των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων Δήμου Βέροιας κλπ) που εμπλέκονται 

στην καταστολή, είναι αρμοδιότητα της Α.Δ. Ημαθίας. 

• Η προληπτική διακοπή ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των 

δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. 

• Η αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ στον τόπο της πυρκαγιάς, για 

την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών υγείας, είναι αρμοδιότητα του Γενικού Νοσοκομείου 

Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας). 

• Η διάθεση στρατιωτικού προσωπικού και μέσων, για την υποστήριξη του έργου της 

καταστολής από την Π.Υ. Βέροιας, γίνεται από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 

• Ο απεγκλωβισμός και η διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του 

φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο 

που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, είναι 

αρμοδιότητα της Π.Υ. Βέροιας. 

• Η υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο 

προληπτικής προστασίας τους, δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε 

εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και υλοποιείται με ευθύνη του 



 

Μνημόνιο Ενεργειών για Δασικές Πυρκαγιές – Έκδοση 4η / 2019 9 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας  και του Δημάρχου Βέροιας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

άρθρο 108 του Ν.4249/2014 και τις κατευθυντήριες οδηγίες  της Δ/νσης Σχεδιασμού & 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους 

προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή Υλοποίηση εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών. 

• Η άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες (διοικητική μέριμνα) είναι αρμοδιότητα του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας  και του Δημάρχου Βέροιας. 

• Η λήψη μέτρων προστασίας Ιδρυμάτων και λοιπών Νομικών Προσώπων, γίνεται από τους 

υπεύθυνους λειτουργίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων, Ιερών 

Μονών, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ, εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, σύμφωνα με τα  

σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική 

ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Π.Υ. Βέροιας   

• Η ενημέρωση των πολιτών του Δήμου, για δράσεις πολιτικής προστασίας που αφορούν 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και παροχή οδηγιών με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, γίνεται με ευθύνη των Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Ημαθίας, του Δημάρχου Βέροιας και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, 

ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού 

• Κατόπιν έγγραφης εντολής του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, γίνεται σύνταξη 

μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα 

κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την 

περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. 

• Η συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου Βέροιας σε όμορους Δήμους μετά από 

σχετική συνεννόηση με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας και εφόσον αυτό είναι εφικτό, 

γίνεται με εντολή Δημάρχου. 

• Το αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου Βέροιας2 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από 

όμορους Δήμους, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 

Θράκης, γίνεται με εντολή Δημάρχου.  

• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της 

ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, γίνεται στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007). 

• Το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος 

βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

                                                 
2 Τα αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου του Δήμου, με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται, κατόπιν εντολής του 

Δημάρχου, στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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Ενότητας Ημαθίας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. 

• Το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος 

ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 

• Ο Δήμαρχος με εντολή του ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 

την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με 

ευθύνη της Π.Υ. Βέροιας, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από την Π.Υ. Βέροιας. 

• Ο Δήμαρχος έχει αρμοδιότητα να δώσει εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική 

αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη του Δημάρχου για την υποβοήθηση 

του έργου της Π.Υ. Βέροιας, μετά από σχετική συνεννόηση του, με τον επικεφαλής Αξιωματικό της 

Π.Υ. Βέροιας, που διοικεί το συμβάν. 

• Το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος 

πραγματοποιεί την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει 

να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνει 

άμεσα το Δήμαρχο, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και το 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

• Ο Δήμαρχος συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των 

πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται 

μεταφορά. 

• Ο Δήμαρχος δίνει εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών 

αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων 

παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Ο Δήμαρχος δίνει εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, 

τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών. 

• Ο Δήμαρχος καθορίζει τους χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική 

συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σε περιπτώσεις εκτάκτων 

αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής). 
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5. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Καθημερινά το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος 

Περιβάλλοντος (εβδομαδιαία ανάθεση της αρμοδιότητας σε υπάλληλο με έγγραφη εβδομαδιαία εντολή 

του αρμόδιου Αντιδημάρχου),  ενημερώνεται από τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου, ενημερώνει το Δήμαρχο για να  

κινητοποιήσει ο ίδιος το μηχανισμό πρόληψης και τους εμπλεκόμενους εθελοντές, δια μέσου του 

Γ.Ε.Α.Π.Π. 

 

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου και του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

περιγράφονται παρακάτω: 

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές 

συνθήκες) δε θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της. 

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους. 

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος 

αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες 

είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ). 

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών 

που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να 

λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. 

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των 

πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία 

συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι 

να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές. 

 

Ο Δήμος Βέροιας, με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

συγκροτεί ανά εβδομάδα, πρόγραμμα εποχούμενης επιφυλακής 3 (τη θερινή περίοδο για δασοπροστασία) 

τόσο στην ορεινή περιοχή Βερμίου, όσο και στην ορεινή περιοχή των Πιερίων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Το Γραφείο Προστασίας Δασών, προώθησε τις διαδικασίες για  24ωρη λειτουργία με στόχο την εκπομπή περιπόλων 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και την διαθεσιμότητα προσωπικού και μέσων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΑΣ 

Οι δασικές πυρκαγιές ανάλογα με τον τρόπο εξάπλωσής τους και ανάλογα με τη θέση τους στην επιφάνεια 

του εδάφους, σε εδάφους ή υπόγειες, σε επιφανείας ή έρπουσες και σε κόμης ή επικόρυφες.  

• Στις πυρκαγιές εδάφους καίγεται η οργανική ύλη που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του 

εδάφους και βρίσκεται σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Οι πυρκαγιές του είδους αυτού μπορούν να 

διεισδύσουν βαθύτερα πάνω από 1 ή 2 μέτρα, όταν υπάρχει οργανική ουσία (τύρφη) και να 

εξαπλωθούν υπόγεια (χαρακτηριστική η περίπτωση στα Τενάγη Φιλίππων - Δράμας).  

• Στις πυρκαγιές επιφανείας καίγεται ο φυλλοτάπητας ή βελονοτάπητας, η παραεδάφια βλάστηση, 

τα νεαρά δέντρα, θάμνοι μικρού ύψους, υπολείμματα υλοτομίας και κατακείμενα ξερά κλαδιά. Είναι 

το πιο συνηθισμένο είδος πυρκαγιάς, διαδίδεται εύκολα, αλλά σβήνει γενικά γρήγορα.  

• Στις πυρκαγιές κόμης καίγεται η κόμη των δέντρων ή θάμνων των φυτικών ειδών που είναι 

εύφλεκτη. Αυτές οι πυρκαγιές είναι οι περισσότερο επικίνδυνες και έχουμε καταστροφή μεγάλων 

δασών. Ο άνεμος παρασύρει σε αρκετή απόσταση μικρά καιγόμενα τεμάχια κλαδιών φύλλων, 

φλοιού, κ.λπ., δημιουργώντας νέες εστίες πυρκαγιάς. Προέρχονται από έρπουσες πυρκαγιές που 

μεταδίδονται στην κόμη, όταν υπάρχει συνέχεια στην καύσιμη ύλη και έχουμε συγχρόνως πυρκαγιές 

κόμης και έρπουσες.  

 

2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

2.1. Η ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ 

Καύσιμη ύλη στις δασικές πυρκαγιές αποτελούν οι νεκροί ή ζωντανοί ιστοί των φυτών. Η δασική καύσιμη 

ύλη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη θέση την οποία αυτή κατέχει μέσα στο δάσος σε: 

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ, η οποία περιλαμβάνει όλη την καύσιμη ύλη που βρίσκεται πάνω στην 

επιφάνεια του εδάφους μέχρι ύψος 1,5 m. Οι κυριότερες δασικές καύσιμες ύλες του εδάφους είναι η τύρφη, 

οι ρίζες των δέντρων, ο ξηροτάπητας, τα νεαρά δέντρα και οι θάμνοι, η παρεδάφια βλάστηση, καθώς 

επίσης και κλαδιά λεπτότερα ή παχύτερα, κατακείμενοι κορμοί και πρέμνα.  

ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της καύσιμης ύλης που βρίσκεται σε ύψος 1,5 

m και υψηλότερα. 

Τα καύσιμα υλικά διακρίνονται σε ελαφρού τύπου και σε βαρέως τύπου.  

Ελαφρά καύσιμα υλικά είναι μικρά σε μέγεθος, με μεγάλη σχετική επιφάνεια. Καίγονται γρήγορα και 

βοηθούν τη φωτιά να μεταδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από φυτό σε φυτό. Στα ελαφρά καύσιμα 

ανήκουν η ξερή χλόη, τα νεκρά φύλλα, οι βελόνες, οι θάμνοι και τα φρύγανα.  

Βαριά καύσιμα υλικά είναι εκείνα που καίγονται πολύ αργά. Αποτελούνται από τους κορμούς και τα 

χονδρά κλαδιά των μεγάλων δέντρων και από το χούμο (την οργανική ύλη που συγκεντρώνεται στο 

έδαφος και δεν έχει αποσυντεθεί πλήρως). Τα βαριά υλικά, όταν νεκρώνονται και ξηραίνονται, δημιουργούν 

μεγάλες φωτιές και απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες θερμικής ενέργειας. 
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2.2. Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ :  

Η φωτιά σε μία πλαγιά κινείται ταχύτερα προς την ανάντη πλευρά. 

2.3. Ο ΚΑΙΡΟΣ 

ΑΝΕΜΟΣ : Δυναμώνει τη φωτιά και συγχρόνως δημιουργεί νέες εστίες μεταφέροντας καύτρες μπροστά 

από το μέτωπο. Οι ασθενέστεροι άνεμοι κατά κανόνα παρατηρούνται τις νυχτερινές ώρες. 

ΥΓΡΑΣΙΑ: Η φωτιά σβήνεται πιο εύκολα το βράδυ, λόγω αυξημένης υγρασίας. Η καλύτερη ώρα για την 

κατάσβεση είναι μεταξύ 8 το απόγευμα και 10 το πρωί. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε μεγάλες θερμοκρασίες προκαλείται μεγαλύτερη προθέρμανση των καυσίμων υλικών 

και ταχύτερη καύση τους. Επίσης επηρεάζεται αρνητικά η φυσική κατάσταση των δασοπυροσβεστών. 

 

3. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

3.1. Η αντιπυρική ζώνη εφόσον κριθεί αναγκαία,  κατασκευάζεται  προληπτικά και έχει πλάτος από 50 – 

100 μέτρα, ανάλογα με το είδος της βλάστησης και τις κλιματεδαφικές συνθήκες της περιοχής. 

3.2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

Η αντιπυρική ζώνη που κάνουμε κατά τη διάρκεια της φωτιάς λέγεται «Γραμμή Ελέγχου». Η γραμμή 

ελέγχου γίνεται είτε: 

• Πλάγια από τη φωτιά 

• Πίσω από τη φωτιά 

• Μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς 

Αρχές κατασκευής γραμμής ελέγχου. 

• Η κατασκευή της γραμμής ελέγχου κυμαίνεται ανάλογα με την πλευρά της φωτιάς από την οποία 

γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν γίνει πλάγια ή πίσω από τη φωτιά τότε η αρχή της γίνεται σε απόσταση 2 

έως 10 μέτρα περίπου από την περίμετρο της. Μπορεί όμως να γίνει και σε μεγαλύτερη απόσταση. 

Αν γίνει μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς, τότε η αρχή της γίνεται σε μεγαλύτερη απόσταση κι 

εξαρτάται από την ένταση της φωτιάς (μήκος φλόγας), την ταχύτητα της εξάπλωσης της και την 

ταχύτητα δημιουργίας της γραμμής ελέγχου. 

• Όταν φτιάχνουμε τη γραμμή ελέγχου, το ρίψιμο των δένδρων, των κλαδιών, των θάμνων κτλ. θα 

πρέπει να γίνεται εξωτερικά της γραμμής ελέγχου της φωτιάς, δηλαδή προς την πλευρά αντίθετα 

της κατεύθυνσης της φωτιάς. Επίσης, αν δεν έχουμε τα μέσα ή το χρόνο να κόψουμε μεγάλα 

δένδρα, τότε αποκλαδώνουμε τα δένδρα αυτά , αφού πρώτα αφαιρέσουμε τον υπόροφο. 

• Το πλάτος της γραμμής ελέγχου κυμαίνεται ανάλογα με την πλευρά της φωτιάς από την οποία 

γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν γίνεται πλάγια ή πίσω από το μέτωπο της φωτιάς θα πρέπει θα πρέπει να 

έχει πλάτος περίπου 2 φορές το ύψος της βλάστησης, ενώ αν γίνεται μπροστά από το μέτωπο της 

φωτιάς θα πρέπει να έχει πλάτος περίπου 2 φορές το μήκος της φλόγας όταν φτάσει στη γραμμή 

ελέγχου. 
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4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. 

Για αποφυγή ατυχημάτων κατά την πορεία προς τη φωτιά, θα πρέπει: 

• Η τσάπα και τα φτυάρια να μην μεταφέρονται στους ώμους αλλά στα χέρια. 

• Στα μονοπάτια, να έχουμε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση μεταξύ μας. 

 

5. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ. 

5.1. Εξέταση της συμπεριφοράς της φωτιάς: 

• Κατεύθυνση της φωτιάς 

• Ταχύτητα (μέση ταχύτητα σε χαλέπιο πεύκη «ύψους 8-12μ. περίπου» 1,5-2 χλμ/ώρα· μπορεί όμως 

με άνεμο 6-7ΒΡ να αυξηθεί σε 4-6 χλμ/ώρα ή και περισσότερο σε ακραίες περιπτώσεις) 

• Μήκος φλόγας (μέχρι 1.20μ. μπορεί να σβηστεί με χειρωνακτικά εργαλεία) 

• Περίμετρος της φωτιάς. 

5.2. Τι καύσιμη ύλη θα συναντήσει στην πορεία της φωτιά. 

5.3. Εξέταση τρόπου διαφυγής από τη φωτιά. 

5.4. Τοποθέτηση μόνιμου παρατηρητή σε ψηλό σημείο για επίβλεψη της γύρω περιοχής για 

αποφυγή περικύκλωσης από τη φωτιά. 

 

6. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

6.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Πραγματοποιείται στο μέτωπο της φωτιάς, σταματάμε την επέκταση της φωτιάς με: 

νερό, χώμα, φτερό κατάσβεσης (για έρπουσα και πράσινα κλαδιά επιφανείας). 

ΕΜΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη, δηλαδή γραμμή ελέγχου μακριά από το μέτωπο 

της φωτιάς, χρησιμοποιώντας τσάπες,  πριόνια κτλ ή χωματουργικά μηχανήματα. 

6.2 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ όλων των υλικών που σιγοκαίνε κατά μήκος της περιμέτρου της φωτιάς 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ με στενή ζώνη (30-40 εκ.) της καμένης από την άκαυτη καύσιμη ύλη στο έδαφος, κατά 

μήκος της περιμέτρου της φωτιάς. 

Προσοχή να μην μεταφερθούνε καιόμενα υλικά έξω από την περίμετρο κατά τη διαδικασία αυτή. Για το 

λόγο αυτό η ζώνη γίνεται περίπου 20 εκ. εξωτερικά της ορατής περιμέτρου και το άκαυτο υλικό αυτής της 

ζώνης διασκορπίζεται προς το καμένο 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ μέσα από την περίμετρο της φωτιάς (ή την ανωτέρω στενή ζώνη των 30-40 εκ.) όλων 

εκείνων των απειλητικών εστιών, που μπορούν, να δημιουργήσουν καύτρες (π.χ. πρέμνα, ιστάμενοι νεκροί 

– από παλιά - κορμοί). Οι τελευταίοι λειτουργούν σαν καπνοδόχοι και παράγουν πολλές καύτρες καθώς 

καίγονται από μέσα.. Πρέπει να ριφθούν στο έδαφος με πολλή προσοχή, γιατί συχνά πέφτουν απότομα.4 

6.3 ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ  

                                                 
4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα καμένα δένδρα, που έχουν καεί κατά μεγάλο μέρος στη βάση τους, γιατί μπορεί να πέσουν 

απρόσμενα και να μας προξενήσουν ατύχημα. 
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Εκπέμπεται περίπολος κατά μήκος της περιμέτρου της φωτιάς ή της γραμμής ελέγχου ή της ανωτέρω 

στενής ζώνης των 30-40 εκατ.  Η περίπολος πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλα εργαλεία, για να 

σβήνει τυχόν μικροεστίες κατά μήκος των ανωτέρω. Επίσης θα πρέπει, να σβήνει εστίες που σιγοκαίνε μέσα 

από την περίμετρο της φωτιάς (αρχικά μέχρι βάθος 30μ.) και οι οποίες μπορεί να αναζωπυρωθούν μετά από 

αρκετές ώρες ή μέρες και να μεταφέρουν καύτρες έξω από την περίμετρο της φωτιάς (στο άκαυτο μέρος), 

οπότε θα ξεσπάσει νέα πυρκαγιά. 

 

7. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

7.1. ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ (θερμικό στρες) 

Μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 36,6 OC (όση είναι η κανονική θερμοκρασία του σώματος μας) το 

σώμα μας αποβάλλει θερμότητα και ψυχραίνεται. Όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει τη 

θερμοκρασία του σώματος η αποβαλλόμενη θερμότητα από τις καύσεις μας, ιδίως όταν εργαζόμαστε 

έντονα, γίνεται ανεπαρκής. Μάλιστα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ανώτερη των 36,6 OC απορροφάμε 

θερμότητα από το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας κατά την οποία η 

θερμοκρασία του σώματος μας μπορεί να ανέλθει μέχρι και τους 42 OC. Αυτό θα συμβεί όταν δεν υπάρχει 

αρκετό νερό να πιούμε για να ιδρώσουμε, με αποτέλεσμα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε 

λιποθυμία κι αν δε ληφθούν μέτρα μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.  

7.1.1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ 

• Έντονη δίψα 

• Ωχρό και ξηρό δέρμα 

• Άφθονος «κρύος» ιδρώτας 

• Πονοκέφαλος 

• Ναυτία, ζάλη 

• Δυσφορία και δύσπνοια. 

• Τάση για λιποθυμία 

7.1.2. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

• Απομακρύνουμε τον πάσχοντα από τη φωτιά και τον τοποθετούμε σε δροσερό και σκιερό μέρος. 

• Χρησιμοποιούμε κρύο νερό τόσο για να πιει ο θερμόπληκτος όσο και για να βρέξουμε το κεφάλι και 

το σώμα του. 

• Ζωηρές εντριβές στα χέρια και τα πόδια με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω. 

• Εισπνοή αμμωνίας. 

• Αν η κατάσταση του πάσχοντος είναι πολύ βαριά, μεταφέρεται κατεπειγόντως στο Νοσοκομείο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γυμναστική ενισχύει τον οργανισμό για την αποφυγή θερμοπληξίας. Το άτομο που είναι σε καλή 

φυσική κατάσταση αξιοποιεί καλύτερα τον νερό που πίνει καθώς ο προσαρμοσμένος οργανισμός του ιδρώνει 

ελεγχόμενα ανάλογα με τις ανάγκες. 

 

7.2. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (C0) 

7.2.1. ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ:  
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• Από τις φλόγες στο μέτωπο της φωτιάς  

• Από τα αποκαΐδια 

7.2.2. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

• Το χρώμα του δέρματος γίνεται σταδιακά βαθύ κόκκινο (και όχι ζεστό όπως στη θερμοπληξία),ενώ η 

θερμοκρασία του σώματος δεν ανεβαίνει σημαντικά. 

• Πονοκέφαλος. 

• Ζαλάδα 

• Αδυναμία αναπνοής 

• Έμετος 

• Διάρροια 

• Λιποθυμία 

7.2.3. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

• Απομάκρυνση του πάσχοντα από την περιοχή με το μονοξείδιο του άνθρακα, 

• Τεχνητή αναπνοή 

• Μεταφορά σε γιατρό 

Για την αποφυγή των ανωτέρω δύο κινδύνων, χρειάζεται κάθε είκοσι λεπτά, αλλαγή των ατόμων που 

σβήνουν τη φωτιά. Συγκεκριμένα κατά την κατάσβεση σε ανοικτό χώρο, μπορεί κάποιος να πάθει 

δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, σε περίπου δύο ώρες ή και λιγότερο σε ακραίες συνθήκες. 

(Κυρίως υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα κοντά στο μέτωπο και κατά την κατάσβεση των αποκαϊδιών). 

 

7.3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΑΤΩΝ (Λόγω απώλειας από τη μεγάλη εφίδρωση) 

Τα συμπτώματα είναι η εξάντληση και οι κράμπες σε πόδια και χέρια. Για την αναπλήρωση των αλάτων 

μπορούμε να έχουμε τα εξής: 

• Ξηρούς καρπούς με αλάτι (φυστίκια, αμύγδαλα) 

• Σταφίδες, ντομάτες (για το κάλιο), ντοματοχυμούς, κράκερ, πορτοκάλια, μπανάνες, αγγούρια, ελιές, 

αλμυρό τυρί, ψωμί. 

 

7.4. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (Οδηγίες για προστασία από τις φλόγες) 

• Αν αναγκαστούμε, να παραμείνουμε ή να περάσουμε μέσα από τις φλόγες, πρέπει να καλύψουμε το 

σώμα μας όσο γίνεται περισσότερο (κατέβασμα μανικιών, κράνος, μάσκα, στεγνή μπαντάνα ή κάτι 

άλλο για κάλυψη προσώπου). Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να παίρνουμε βαθιές εισπνοές, 

για να μη καούν οι αναπνευστικές οδοί. 

• Αν μας περικυκλώσει η φωτιά και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής, τότε διαλέγουμε ένα μέρος, 

όπου υπάρχει κενό (διαμέτρου περίπου 30μ.) και πέφτουμε μπρούμυτα. Τούτο δε, γιατί σε 15-20 

εκατοστά από το έδαφος υπάρχει στρώμα κρύου αέρα. Καλό είναι να βρούμε ή να σκάψουμε μία 

τρύπα για να αναπνέουμε καλύτερα, ή να πέσουμε μπρούμυτα στο κράσπεδο κάποιου δρόμου, από 
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την πλευρά του δρόμου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Επίσης, αν 

μπορούμε, να σκεπάσουμε την πλάτη μας με χώμα για να μη πάθει εγκαύματα. 

• Αν αναγκαστούμε να περάσουμε μέσα από φλόγες ή είμαστε μπρούμυτα στο έδαφος και γύρω μας 

υπάρχει φωτιά (όπως στην προηγούμενη περίπτωση) δε πρέπει να έχουμε βρεγμένο μαντήλι ή 

οτιδήποτε άλλο βρεγμένο στο στόμα μας, στην πλάτη μας ή οπουδήποτε αλλού στο σώμα μας. 

Τούτο δε, γιατί οι υδρατμοί που δημιουργούνται από το βρεγμένο μαντήλι ή οτιδήποτε άλλο, όταν 

θερμαίνονται καίνε πολύ περισσότερο τις αναπνευστικές μας οδούς κατά τις εισπνοές ή οποιοδήποτε 

άλλο μέρος του σώματος μας. Τα βρεγμένα ρούχα έχουν το 1/5 της μονωτικής αξίας των στεγνών. 

Μόνο όταν είμαστε μέσα σε καπνούς (μακριά από τις φλόγες) μπορούμε να βρέχουμε το μαντήλι 

μας, η μάσκα, τη μπαντάνα ή οτιδήποτε άλλο και να το βάλουμε στο στόμα μας, στο κεφάλι μας ή 

οπουδήποτε αλλού στο σώμα μας. 

• Αν τα ρούχα μας ή το σώμα μας πιάσουν φωτιά τότε όχι τρέξιμο (γιατί αυξάνεται η φωτιά), αλλά 

κύλισμα στο έδαφος ή κάλυψη του σώματος μας με χώμα ή ρούχα. 

 

8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΡΙΨΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ 

Όταν ενεργούν πυροσβεστικά αεροσκάφη στην πυρκαγιά, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Σε περίπτωση 

που αντιληφθούμε ότι είμαστε στη γραμμή ρίψης νερού του αεροσκάφους, τότε: 

• Αν έχουμε περιθώρια να τρέξουμε για να αποφύγουμε τη ρίψη του νερού, η πορεία μας θα πρέπει, 

να είναι κάθετα προς την πορεία του αεροπλάνου. 

• Αν δεν έχουμε περιθώρια ν' αποφύγουμε τη ρίψη του νερού, τότε: 

❖ Πετάμε αμέσως μακριά τα εργαλεία μας προς τα κάτω στην πλαγιά. 

❖ Πέφτουμε μπρούμυτα με το κεφάλι μας να έχει κατεύθυνση προς το αεροπλάνο που έρχεται (αν 

φοράμε κράνος), διαφορετικά αντίθετα. 

❖ Κρατιόμαστε από δέντρο ή θάμνο, για να μην παρασυρθούμε από το κύμα του νερού. 

 

9. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. Κράνος 

2. Γυαλιά πυρόσβεσης 

3. Μάσκα 

4. Μπαντάνα ή πετσέτα 

5. Φακός κεφαλής κι εφεδρικές μπαταρίες. 

6. Σφυρίχτρα 

7. Γάντια. 

8. Σε ξεχωριστή ζώνη (από εκείνη του παντελονιού) θα πρέπει να περαστούν: 

• Ένα πριόνι (με τη θήκη του) 

• Ένα πτυοσκάπανο (με τη θήκη του) 

• Ένα τσεκούρι (με τη θήκη του), εφ' όσον μπορεί να φέρεται κι αυτό το βάρος. 
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• Επίσης, στην ξεχωριστή αυτή ζώνη καλό είναι να περαστεί και ένα παγούρι στρατιωτικό με την θήκη 

του (όχι κρεμαστό) ενός λίτρου, επειδή πολλές φορές ενεργούμε μακριά από τα σακίδιά μας ή από 

μέρη με νερό. 

9. Ρουχισμός. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ρουχισμούς κρίνεται η στρατιωτική φόρμα δηλαδή 

παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια (με τέσσερις τσέπες) επειδή αυτός ο ρουχισμός είναι 

πολύ ανθεκτικός και τα μακριά μανίκια του πουκαμίσου μας προφυλάσσουν από τις καύτρες της 

φωτιάς και τα κλαδιά των δέντρων και θάμνων. Τέλος, οπωσδήποτε αρβύλες (που να καλύπτουν 

τους αστράγαλους) για αποφυγή ατυχημάτων. 

Εκτός από αυτόν τον στοιχειώδη ατομικό εξοπλισμό, ο δασοπυροσβέστης, ανάλογα με τις περιστάσεις 

χρησιμοποιεί τον λοιπό εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης (επινώτιο πυροσβεστήρα, φτερό κατάσβεσης, τσάπα 

κλπ.) 

 

10. ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 5 

Χρησιμοποιούνται: 

• Κατά την έναρξη της φωτιάς, όπου η έκταση και η ένταση της φλόγας είναι μικρή. 

• Κατά την περιπολία κι επίβλεψη της φωτιάς (τρίτο στάδιο κατάσβεσης) για το σβήσιμο εστιών που 

μπορεί να αναζωπυρωθούν. 

Οι βολές που κάνουμε με τους επινώτιους πυροσβεστήρες, όπως επίσης και με τις μάνικες της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι δύο ειδών: 

• Συμπαγής βολή: Κατευθύνεται στα καύσιμα στη βάση της φλόγας και χρησιμοποιείται για να μειωθεί 

η φλόγα για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε. Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα με τη βολή 

αυτή μπορούμε να κτυπήσουμε φλόγες σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 4 μ. Μειονέκτημα αυτής της 

βολής είναι, ότι απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου το 75% του νερού δε συντελεί στην ψύξη 

των υλικών αλλά ρέει στο έδαφος). 

• Διεσπαρμένη βολή: Η βολή αυτή γίνεται με ειδικό ακροφύσιο στο στόμιο του πυροσβεστήρα ή 

βάζοντας το δάκτυλο μας. Μετά από λίγες δοκιμές επιτυγχάνουμε τη δημιουργία σπρέυ. Η βολή 

αυτή κατευθύνεται στα καύσιμα με στόχο να τα ψύξει. Η αποτελεσματικότητά της για το σκοπό 

αυτό ανά λίτρο νερού είναι πολύ μεγαλύτερη της συμπαγούς βολής. 

 

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

11.1. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι καλά ακονισμένα. 

                                                 
5 Αν ένα δένδρο φλέγεται, η κατάσβεση του ξεκινάει από τη βάση προς τα επάνω. Τούτο δε επειδή πρέπει να ψυχθούν 

τα σημεία που τροφοδοτούν με καύσιμα αέρια τις φλόγες, ώστε αυτές να αδυνατίσουν σταδιακά και καθώς η βολή του 

νερού ανεβαίνει σιγά - σιγά προς τα επάνω τελικά να σβήσουν.  

Η αναλογία του δασοπυροσβεστικού αφρού (πυκνώματος) που θα βάλουμε στους επινώτιους πυροσβεστήρες είναι 

γραμμένη επάνω στο μπουκαλάκι του αφρού. 
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Ειδικά με τις τσάπες, αν είναι καλά ακονισμένες, μπορούμε να κόψουμε εύκολα από τις ρίζες τους μικρούς 

θάμνους και δέντρα (όταν δημιουργούμε τη γραμμή ελέγχου). 

11.2. Όταν κάνουμε δασοπυρόσβεση σε άγνωστη περιοχή, θα πρέπει να βάζουμε σημάδια στα μέρη που 

περνάμε (ιδιαίτερα το βράδυ), ώστε αν χρειασθεί να επιστρέψουμε από την ίδια περιοχή, να βρίσκουμε 

εύκολα το δρόμο επιστροφής. 

11.3. Κατά την κατάσβεση θα πρέπει να εργαζόμαστε σε απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων 

μεταξύ μας. Αν αντιληφθούμε, από τις 11 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.(περίπου) να μεταφέρονται καύτρες, λόγω 

του αέρα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανάψουν πολλές νέες εστίες μπροστά από το μέτωπο της 

φωτιάς με κίνδυνο εγκλωβισμού μας. Ενώ, αν οι καύτρες μεταφέρονται μετά τις 6 το απόγευμα, τότε η 

πιθανότητα εγκλωβισμού μας είναι μικρότερη, γιατί οι καύτρες ανάβουν πιο δύσκολα λόγω της υγρασίας 

που αρχίζει να αυξάνει. Οι καύτρες οι οποίες έχουν δυνατότητα να ανάψουν νέες εστίες μπορούν να 

μεταφερθούν μέχρι τα 1500 μ. Συνήθως όμως οι νέες εστίες παρατηρούνται μέχρι τα 500 έως 600 μ. 

11.4. Πορεία της φωτιάς 

• Πρέπει να προσέξουμε τι θα συναντήσει στην πορεία της η φωτιά. Έτσι λοιπόν, αν συναντήσει 

πυκνό δάσος ή πλαγιά με ανοδική πορεία, τότε θα έχουμε ταχύτερη εξάπλωσή της, οπότε θα 

πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα για να την περιορίσουμε ή να τη σβήσουμε πριν φτάσει εκεί. 

• Όταν η φωτιά είναι σε κλειστή χαράδρα, τότε δημιουργείται το φαινόμενο της «ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ» και 

αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητά της προς τα επάνω. Επίσης, στην περίπτωση αυτή εκτός από τη 

φωτιά κινδυνεύουμε να πάθουμε ασφυξία από τους καπνούς που προηγούνται της φωτιάς με 

μεγάλη ανοδική ταχύτητα. Οπότε, η κατάσβεση δεν θα γίνει ΠΟΤΕ από την επάνω μεριά της 

χαράδρας (δηλ. Αντίθετα προς την πορεία της φωτιάς) παρά μόνο από τα πλάγια ή πίσω από τη 

φωτιά. 

11.5. Θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή στην κατάσβεση των πρέμνων και ριζών που σιγοκαίνε 

στα όρια της περιμέτρου της φωτιάς, γιατί είναι δυνατόν να σιγοκαούν κάτω από τη γραμμή ελέγχου, 

μεταφέροντας τη φωτιά στο άκαυτο μέρος. 

11.6. Η έρπουσα φωτιά σε βελόνες ή φύλλα δεν σβήνεται αποτελεσματικά με κλαδιά ή με φτερό 

κατάσβεσης. Για να σβηστεί με νερό γίνεται μεγάλη σπατάλη και μπορεί πάντα να αναζωπυρωθεί γιατί 

μπορούν να μείνουν σημεία που σιγοκαίνε κάτω από την επιφάνεια του βελονοτάπητα αν δεν «πνιγεί» με 

άφθονο νερό. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η δημιουργία στενής γραμμής ελέγχου μέχρι το 

ανόργανο έδαφος, ώστε όταν φτάσει η φωτιά σε εκείνο το σημείο, να σβήσει από μόνη της. Τα κλαδιά ή το 

φτερό κατάσβεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όταν καίγονται χόρτα ή μικροί θάμνοι 

(φρύγανα). 

11.7. Όταν ένα νεκρό δέντρο κοντά στην περίμετρο της φωτιάς, σιγοκαίγεται στη βάση του, καλό είναι να 

σπάσουμε ή ξύσουμε με τσεκούρι ή με τσάπα τη φλούδα και τα υπόλοιπα μέρη του που σιγοκαίονται 

και να τα κατασβήσουμε, για να μην μεταφερθούν καύτρες έξω από τη γραμμή ελέγχου. 

11.8 Ασφάλεια Προσωπικού. 
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Στη δασοπυρόσβεση πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι προέχει η ασφάλειά μας. Η αγάπη για το δάσος, η 

υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός, δεν πρέπει να μας οδηγούν στο να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας. 

Το δάσος μπορεί να ξαναγίνει. Η ζωή και η υγεία μας όμως αν χαθούν δεν ξαναγίνονται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  
 

1.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών από καταστροφές, όπως στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζεται θεσμικά από την 

Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν.2800/2000 ΦΕΚ 41/τευχ.Α, Ν.3511/2006 ΦΕΚ258/τευχ 

Α, ΚΥΑ12030/ Φ109.1/1999, ΦΕΚ 713/τευχ Β). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια εφαρμογής 

της παρ 3 του αρθ 4 της ΚΥ.Α.12030Φ. 109.1/10-5-1999 και του αρθ. 8 του Ν 2800/2000, έχει σημαντικό 

ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών. Θέματα που συνδέονται με τον 

εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απομάκρυνση τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με 

την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και 

καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, 

αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών με σημαντική βαρύτητα. Στις περιπτώσεις 

που η δράση αυτή αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα 

υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής 

άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν 1579/85 ΦΕΚ 217/τευχ Α).  

Υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007, πέραν των άλλων, εξασφαλίζεται και η 

πληρότητα του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Έκδοση 1η, Ιούνιος 2010) που έχει συνταχθεί σε εφαρμογή της ΥΑ 

1299/7-4-2003 (Έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 

συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", ΦΕΚ 423/Β72003). 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η λήψη της απόφασης λαμβάνεται από τους αρμοδίους Δημάρχους, ο 

Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος οικείος Αντιπεριφερειάρχης συμμετέχει στην υλοποίηση της, όταν αυτό 

απαιτείται, με τα μέσα και τις υπηρεσίες που διαθέτει. 

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που 

ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από 

ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνση τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω 

σχετική (παρ. 2 άρθ. 18 Ν 3613/2007), αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων, κλπ). 

Οι αποφάσεις των ανωτέρω διοικήσεων για την απομάκρυνση ή μη των ατόμων που ευρίσκονται εντός των 

ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων, πρέπει να βασίζεται σε σχετική εισήγηση του εκάστοτε Επικεφαλής 
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Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου για 

τον έλεγχο μιας δασικής πυρκαγιάς, εξ αιτίας της οποίας ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε άτομα. 

Ειδικότερα για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την απομάκρυνση των 

ατόμων που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω 

δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσης τους, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ. 3, αρθ.  8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικήσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο 

Δήμαρχο, η περιοχή του οποίου πλήττεται, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους 

καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών και 

υποστήριξη του έργου των διοικήσεων από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το όργανο που εισηγείται και το όργανο που αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

τα εξής 

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που 

πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Ο κίνδυνος 

που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, από την έκθεση του 

ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας που παράγεται από την 

καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε παράγωγα καύσης 

(καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς, το 

σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών 

θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης 

μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, 

όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος 

της καύσιμης ύλης.  

Η έκδοση γενικών οδηγιών προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα 

σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς, αποτελεί 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκ των προτέρων έκδοση και 

κοινοποίηση των γενικών οδηγιών (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), προκειμένου να τις έχει υπόψη 

του, ο φορέας που εκτιμά και εισηγείται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και το όργανο που αποφασίζει την 

οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, κρίνεται απαραίτητη. Νοείται ότι η περαιτέρω εξειδίκευση, γύρω από 

το όλο θέμα, γίνεται μέσω της εμπλοκής του ιατρικού προσωπικού του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο. 

Η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών από μια περιοχή που 

τεκμηριωμένα απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, λαμβάνεται όταν η προσωπική 

ασφάλεια των πολιτών βρίσκεται σε κίνδυνο που εκτιμάται από τις δυνάμεις καταστολής ότι δεν μπορεί να 
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μειωθεί και υπάρχει πρόβλεψη για την εκδήλωση του χειρότερου σεναρίου. Επίσης, η απόφαση για την 

οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών λαμβάνεται και στις περιπτώσεις όπου ο 

κίνδυνος παραμονής των πολιτών πλησίον της περιοχής που λόγω της εξέλιξης του φαινομένου αναμένεται 

να πληγεί, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με  τον κίνδυνο μετακίνησης στον οποίο δύναται να εκτεθούν 

κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. 

 

Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή 

οργάνωση για την ασφαλή υλοποίηση της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να 

προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της 

οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006).  

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχείρησης διάσωσης βασίζεται στο 

γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους 

πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξης 

της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η 

προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το 

ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 

Κατά συνέπεια η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την 

προστασία τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, ενώ η διάσωση είναι δράση 

υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και 

περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς. 

 

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική 

προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωση τους για τον 

κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση 

της απομάκρυνσης. 

Η απομάκρυνση πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που 

έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη 

(ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί 

να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο. Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο 

συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης -υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται 

από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις 

περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ή και το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα 

ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη). Οι 

χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει 

να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το 
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ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνση τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται 

ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλεια των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δε 

διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και 

δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασίας των πολιτών από 

παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την 

εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς. Η έκδοση γενικών οδηγιών προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης 

αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών που έχουν μεταφερθεί στους χώρους αυτούς και ο έλεγχος της 

κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει εξ αιτίας της καταστροφής (απώλεια συγγενικών προσώπων, κλπ) 

κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα. 

 

2.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και πρακτική 

στο σχεδιασμό για την εκτέλεση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από μια περιοχή, κρίνεται 

σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα. 

Ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη 

της καταστροφής είναι ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση. Στα πλαίσια 

αυτά, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η 

δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

Το όργανο που αποφασίζει, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο 

συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των 

φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας), ή 

εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 

να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα 

κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου 

δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση. 

 

Εν συνεχεία το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωμένο από τους επικεφαλής των φορέων που 

εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής: 

• Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή 

άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην 

περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, τουρίστες, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον 

κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή 

τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ). 

• Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να 

απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητα τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της 
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δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί 

κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης. Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί 

είναι και η δυνατότητα αυτο-απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα 

δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. Στο σημείο αυτό είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την διαδικασία της επίταξης, δεν 

είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του 

Ν.3536/2007(ΦΕΚ 42, τευχ Α). Δηλαδή απαιτείται απόφαση Πρωθυπουργού μετά από σχετική 

εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού (παρ3 αρθ41 Ν.3536/2007).  Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5, 

18, 19, 22 και 23 του Ν.Δ 17/1974 δεν εφαρμόζονται εφεξής, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 

είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αρθ. 41 του Ν.3536/2007. Επισημαίνεται ότι η 

εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, 

ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ).  Στα 

πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας δια του αρμοδίου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που 

μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την 

οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη 

διαδικασία διάθεσης τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία 

διάθεσης τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία 

οργανωμένη απομάκρυνση τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 

παρουσία αλλοδαπών πολιτών που χρειάζονται μεταφορά (τουρίστες, κλπ), κρίνεται απαραίτητο, εφ 

όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για την εν συνεχεία 

απομάκρυνση τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών υποστήριξης τους. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ληφθεί η απόφαση, ο κατά 

τόπους υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το όποιο εν συνεχεία ενημερώνει το Υπ. Εξωτερικών 

(Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων) προκειμένου να ενημερώσει αρμοδίως τις Πρεσβείες των αλλοδαπών 

πολιτών. 

• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της 

περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης 

τους (πόρτα - πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ). Στις περιπτώσεις που 

υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουρίστες, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ανάλογη 

ξενόγλωσση ανακοίνωση. 

• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια 

που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
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Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση 

των πολιτών. Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες 

που αυτο- απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. Νοείται ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που 

σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

(υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ), τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, 

συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της 

πυρκαγιάς, 

• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς 

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) 

μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως 

τους πολίτες που διαμένουν στη περιοχή, 

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαβιούν στην 

περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 

 

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι 

Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει 

η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς 

υποβοήθηση του έργου τους και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προς υποβοήθηση του έργου τους. 

Εξάλλου, σημειώνεται ότι η σύγκληση των ανωτέρω οργάνων έχει ως κύριο στόχο στην περίπτωση των 

δασικών πυρκαγιών, το συντονισμό των φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών που προκαλούνται από αυτές, καθώς και τη διάθεση μέσων, προς 

ενίσχυση του έργου της καταστολής, που ενεργείται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Υπενθυμίζεται ότι η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

εξ αιτίας των δασικών πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών 

(διαμονή - διατροφή) και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των 

αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των ΟΤΑ. 

 

2.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως 

εξής: 
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1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή εξουσιοδοτημένο 

Αντιπεριφερειάρχη) 

2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 

ΕΚΑΒ) από το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης, δηλαδή το 

Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη (αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχη)  

3. Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση, εφόσον η εξέλιξη του 

φαινόμενου το επιτρέπει, των κατά τόπους αρμόδιων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ), ή 

των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

4. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή 

Περιφερειάρχη (ή αρμόδιο εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη) ή το Γενικό Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που 

αναφέρονται παραπάνω (Μέρος Δεύτερο, παράγραφος 2.1 του παρόντος). 

5. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνση του. Η δημόσια ανακοίνωση 

της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του οργάνου που 

έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες: 

• Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσης της. 

• Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να 

απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή. 

• Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή 

συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά 

προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ). 

• Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον 

χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους. 

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

• Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να 

ακολουθήσουν σε περίπτωση αυτο- απομάκρυνσης με δικά τους μέσα. 

• Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού. 

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

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μ.Μ.Ε. που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να 

επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το 

κοινό. 

Ωστόσο πέραν των Μ.Μ.Ε. τοπικής ή πανελλαδικής εμβελείας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η 

κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας 

απομάκρυνσης του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν 

σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο 
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που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα- πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο 

όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων).  

Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές 

Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί από τη Δημοτική Αστυνομία. Ένα άλλο πλεονέκτημα 

που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών 

που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση 

(ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη 

εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. 

 

6. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να 

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό 

συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της. 

7. Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά 

την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας 

των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους 

Αστυνομικών Αρχών. 

8. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική 

αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό. 

9. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας.  

 

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί 

διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις ιδιαιτερότητες της 

περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης. 

 

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος 

αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ο Δήμαρχος ή ο 

Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ' επέκταση ποιος 

έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σ.Τ.Ο.Π.Π.)6 

 
Εκπρόσωποι Δήμου Βέροιας 

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με  αναπληρωτή-του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ. 

2. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ δημοτικό σύμβουλο Βέροιας με αναπληρωτή του τον ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟ 

ΛΕΩΝΙΔΑ δημοτικό σύμβουλο Βέροιας. 

3. ΤΕΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ δημοτικό σύμβουλο Βέροιας, με αναπληρωτή του τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ 

δημοτικό σύμβουλο Βέροιας. 

 

Εκπρόσωποι Δημόσιων  Φορέων 

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ Π/νος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης, με τον νόμιμο αναπληρωτή-του. 

5. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας, 

με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

6. ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Δασαρχείου Βέροιας, με το νόμιμο αναπληρωτή της. 

7. Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του.  

8. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

9. Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

 

Υπάλληλοι Δήμου Βέροιας 

10. ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με 

το νόμιμο αναπληρωτή του.  

11. ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Επόπτης Δημοτικής Αστυνομίας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

12. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

13. ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας.  

14. ΖΙΑΚΟΣ ΑΔΑΜΟΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

15. ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

16. ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας και Ανακυκλωσίμων Υλικών, 

με το νόμιμο αναπληρωτή του. 

17. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

18. ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

19. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

20. ΣΗΜΑΝΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας, με τον νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

21. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων – 

Μηχανημάτων, με το νόμιμο αναπληρωτή του.  

 

Εθελοντικές Οργανώσεις 

22. Εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας.  

23. Εκπρόσωπος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας Αλεξάνδρειας και Νάουσας. 

24. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ). 

25. Εκπρόσωπος της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ).  

26. Εκπρόσωπος  της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας.  

                                                 
6 σύμφωνα με την με αριθμό  190/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Τα επιχειρησιακά έτοιμα μηχανήματα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του δήμου Βέροιας, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (άνοιξη 2019) είναι τα εξής: 
 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

 

 

KHY 1727 

 

 

MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ 
09-05-1990 

 

 

2 

 

 

ΚΗΙ 4087 

 

 

VOLVO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ 
01-09-2000 

 

 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΜΕ 87757 MITSUBISHI ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 2006  

2 ΜΕ 107544 O & K ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 2003  

3 ΜΕ 102782 CATERPILAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 2008  

4 ΚΗΗ 3359 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2008  

5 ΚΗΗ 3362 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2008  

6 ΚΗΗ 3367 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

7 ΚΗΗ 3373 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

8 ΚΗΥ 7353 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2001  

9 
ΜΕ 100544 

 

VOLVO 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2008 

 

10 ΜΕ 45897 
FOREDIL 

MACCHINE 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 
2000 

 

11 
ΜΕ 110352 

 

MERCEDES- 

UNIMOG U400 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

2009 

 

12 ΜΕ 110375 JCB 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
2009 

 

13 ΜΕ 118816 
DAIMLER  AG-

UNIMOG U20 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

 

2011 
 

14 
 

ΜΕ 118824 
 

JCB 
 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
2012 

 

 

15 ΚΗΙ 4081 NISSAN 1311 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2006  

16 ΚΗΥ 7364 MITSUBISHI L200 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2001  

17 ΜΕ 45804 VOLVO ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995  

18 
ΜΕ 45874 

 
KOMATSU 

 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
2000 

 

19 

 

ΜΕ 45896 

 

JCB 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

2000 

 

20 

 

ΜΕ 45911 

 

KOMATSU 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

2000 
 

21 
 

ΚΗΗ 3609 NISSAN 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 

2009 
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22 ΚΗΗ 3615 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

      

ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μηχανικά μέσα 

1 Αλυσοπρίονα Husqvarna  
(2 τεμάχια 435 – 1 τεμάχιο 732 – 1 τεμάχιο πολύστροφο)  

4 τεμάχια 

2 Τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα Husqvarna 1 τεμάχια 

3 Χορτοκοπτικά (μισινέσες) Husqvarna 4 τεμάχια  

4 Ψαλίδια μπορντούρας Husqvarna 2 τεμάχια 

Λοιπά μέσα 

1 Τηλεσκοπικά κλαδευτήρια 4 τεμάχια 

2 Χειροπρίονα 10 τεμάχια 

Πτυοσκάπανα 

1 Τσάπες, κασμάδες, φτυάρια 10 τεμάχια από κάθε είδος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ’ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ7 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 
Δήμαρχος Βέροιας Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος 

23313 50506 
FAX: 23310 22330  dimarhos @ veria.gr 

2 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας 
Παπαδόπουλος Βασίλειος 

23313 50618  
FAX: 23313 50590 vasilis@veroia.gr 

3 Διευθύντρια Περιβάλλοντος – 
Καθαριότητας και Πολιτικής  

Προστασίας 
Μαυροματίδου Βηθλεέμ 

23313 50575 
FAX: 23313 50590 

mavromatidou@veria.gr 

4 Προϊστάμενος  
Τμήματος Περιβάλλοντος - Υπάλληλος 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
Σημανίκας Ιωάννης 

23313 50530 
FAX: 23313 50590 simanikas@veria.gr 

5 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 

Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας 

Αναστασόπουλος Θωμάς  

6 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Βαϊνάς Δημήτριος  

7 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Γιαγτζόγλου Συμεών  

8 Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Γκαβανάς Ευθύμιος  

9 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Ζιάκος Αδάμος  

10 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 

Ζιούζιος Κων/νος  

11 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Καραγαβριηλίδης Συμεών  

12 Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Κηριμκηρίδης Ιορδάνης  

13 Υπάλληλος Τμήματος Πρασίνου 
Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Κολιόπουλος Ηλίας  

14 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Κορομπίλης Παναγιώτης  

15 Υπάλληλος Τμήματος Πρασίνου 
Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Κορυτσαίος Στέφανος  

16 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Κουτσαντάς Χρήστος  

17 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Κουτσούκης Νικόλαος  

18 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Κραντάς Ιωάννης  

19 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Λιανίδης Δημήτριος  

                                                 
7 Επειδή το μνημόνιο ενεργειών, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΓΓΠΠ, αποτελεί έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν αναγράφονται οι 

αριθμοί των προσωπικών κινητών τηλεφώνων. Οι αριθμοί κλήσης των κινητών τους, αναγράφονται στα έγγραφα, που αποστέλλονται στις 
συναρμόδιες Υπηρεσίες. 
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20 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Λιάτσος Γεώργιος  

21 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Μανωλόπουλος Φώτιος  

22 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Ναβροζίδης Ευστάθιος  

23 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Πρυμίδης Θεόδωρος  

24 Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Έργων 
/ Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Σαχινίδης Κων/νος  

25 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Σιδέρης Νικόλαος  

26 Υπάλληλος Τμήματος Πρασίνου 

Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας 

Σκράπας Κων/νος  

27 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Ταχτατζής Ιωάννης  

28 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Φωστηρόπουλος Χαράλαμπος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 8 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΔΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ  

2 ΔΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  

3 ΤΚ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

4 ΤΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5 ΤΚ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

6 ΤΚ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

7 ΤΚ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

8 ΤΚ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  

9 ΤΚ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

10 ΤΚ ΣΥΚΙΑΣ ΤΕΤΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ  

11 ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

12 ΤΚ ΑΜΜΟΥ ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

13 ΤΚ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

14 ΤΚ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

15 ΤΚ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

16 ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

17 ΤΚ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΤΖΗΜΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

18 ΤΚ ΡΑΧΗΣ ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ  

19 ΤΚ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  

20 ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

21 ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

22 ΤΚ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23 ΤΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

24 ΤΚ ΦΥΤΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

25 ΤΚ ΔΑΣΚΙΟΥ ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

26 ΤΚ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ  ΗΛΙΑΣ  

27 ΤΚ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

28 ΤΚ ΣΦΗΚΙΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                 
8 Επειδή το μνημόνιο ενεργειών, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΓΓΠΠ, αποτελεί έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν αναγράφονται οι 

αριθμοί των προσωπικών κινητών τηλεφώνων. Οι αριθμοί κλήσης των κινητών, αναγράφονται στα έγγραφα, που αποστέλλονται στις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ9 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Δ.Ε.  ΔΟΒΡΑ 

Τ.Κ.  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ 

1 Ράλλης  Νικόλαος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Στογιάννης Βασίλειος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Τσιτινίδης Χρήστος   Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Τ.Κ.  ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

1 Ασλανίδης  Αναστάσιος  - 

2 Ασλανίδης  Λάζαρος  - 

3 Δαμιανίδης  Σάββας  - 

4 Καγκελίδης Ιωάννης  - 

5 Καγκελίδης Κων/νος  - 

6 Κοτζαπαρασίδης Νικόλαος  - 

7 Κουπίδης Θεόφιλος  - 

8 Κουπίδης Ιωάννης  - 

9 Κουπίδης  Κων/νος  - 

10 Κωνσταντινίδης  Ιωάννης  - 

11 Ορφανίδης  Μιχαήλ  - 

12 Παπαδόπουλος  Αχιλλέας - Γεώργιος  - 

13 Προυσανίδης  Χρυσοβαλάντης  - 

14 Σαμψωνίδης  Ιωάννης  - 

15 Σιδηρόπουλος  Ιορδάνης  - 

16 Κουπίδης Βασίλειος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

17 Κουπίδης Γρηγόριος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

18 Κουπίδης Δημοσθένης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

19 Κουπίδης Ελευθέριος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

20 Κουπίδης Σάββας  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

21 Παπαδόπουλος Αλέξιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

22 Πίσσας Ιωάννης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

                                                 
9 Το σύνολο των στοιχείων του συγκεκριμένου πίνακα παρατίθεται με αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου κάθε ΤΚ. Αναμένουμε την αποστολή των 

σχετικών καταλόγων και από τις υπόλοιπες ΤΚ. Επίσης οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων αναγράφονται μόνο στα έγγραφα που στέλνονται στις 
συναρμόδιες υπηρεσίες.   
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23 Ραφαηλίδης Θεόφιλος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

24 Σιδηρόπουλος Ιωάννης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

25 Στεφάτος Παναγιώτης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

26 Τσαχουρίδης Αναστάσιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

27 Χρυσοστομίδης Δημήτριος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

28 Χρυσοστομίδης Ευστάθιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Τ.Κ.  ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

1 Βλάχος   Ευθύμιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Καραγιάννης  Αντώνιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Μπέλλας  Γεώργιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Τ.Κ.  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1 Παραστατίδης  Βασίλειος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Καρυπίδης  Παύλος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Ορφανίδης  Παύλος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Τ.Κ.  ΦΥΤΕΙΑΣ 

1 Βύζας  Κων/νος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Μάστορας  Θωμάς  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Στογιάννος  Δημήτριος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

4 Τότσκας  Νικόλαος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

5 Τότσκας  Στέφανος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

6 Χαλατζιούκας  Γεώργιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

7 Χαλατζιούκας  Στέφανος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Δ.Ε.  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Τ.Κ.  ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 

1 Πιτούλιας Αντώνιος  - 

2 Πιτούλιας Σωτήριος  - 

3 Ντέλας Στέργιος  - 

4 Γεωργιάδης Κων/νος  - 

5 Τσιαμήτρος Απόστολος  - 

Τ.Κ.  ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 

1 Σοφιανίδης Ηρακλής  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

και ημιφορτηγό 4Χ2. 

2 Τζιμούρτος Γεώργιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

και ημιφορτηγό 4Χ4. 

3 Αντωνιάδης Ισαάκ  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

4 Θεοφυλακτίδης Ισαάκ  - 

5 Τσαρτιλίδης Ηλίας  - 

6 Αλεξίου Μιχαήλ  Ημιφορτηγό 4Χ4. 

Τ.Κ.  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 

1 Τζήμας Κων/νος – Πρόεδρος ΤΚ  - 

2 Ζήσης Νικόλαος  - 
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3 Τζήμας Δημοσθένης  - 

4 Τζήμας Γεώργιος  - 

5 Τζήμας Δημήτριος  - 

Δ.Ε.  ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

Τ.Κ.  ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

1 Εμμανουηλίδης Εμμ. – Πρόεδρος ΤΚ  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Πεκιαρίδης Λάζαρος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Εμμανουηλίδης Θωμάς   

4 Baltimir Stinga   

T.K.  METOXIOY 

1 Λαμπριανίδης Μιλτιάδης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Λαμπριανίδης Σωκράτης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Λαμπριανίδης Δημοσθενης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

Τ.Κ.  ΣΥΚΕΑΣ 

1 Τέτος Μιχαήλ  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Βήτος Χρήστος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Καραμήτσος Ηλίας  - 

Τ.Κ.  ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 

1 Κακαγιάννης  Αντ. Απ. – Πρόεδρος ΤΚ  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

2 Κακαγιάννης Νικ. Απόστολος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

3 Βαλκάνος Αθανάσιος  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

4 Σαββίδης Σάββας   

5 Τσιρογιάννης Δημήτριος   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΜΑΘΙΑΣ10 

 
ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  -  ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

«Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» 
AM: 20/2006 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  -  59200 ΝΑΟΥΣΑ 
Τηλ. : 23320 23804 

Fax  23320 28204 
Διαθέτει: 30 ζώα (άλογα) 

& το κάθε μέλος έχει το δικό του εξοπλισμό 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΟΜΙΧΑΣ 
 

 

ΜΕΛΗ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΜΑΣ 
ΣΙΟΥΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΜΠΑΜΙΧΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 
AM: 082/2001 

 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 2   -   59100 ΒΕΡΟΙΑ 

 

Τηλ. :    23310 27495 
Fax    23310  77495 

Δεν  διαθέτει υλικά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΠΑΪΣΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΖΙΑΚΟΣ  ΑΔΑΜΟΣ 
 

ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΤΥΦΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Π. 

ΛΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΝΩΣΗ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ 
(Ε.Ρ.Β.Α.Ν) 

AM: 26/2012 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

59100 ΒΕΡΟΙΑ 

Τηλ. :23310 74014 
Fax  :  23310  23333 

Διαθέτει: 
ασυρμάτουςVHF-UHF–μεσαίων-βραχέων 

κυμάτων και μία ηλεκτρογεννήτρια 

 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

 
Sz2van@gmail.com 

 
 

 

 

 

ΜΕΛΗ 
 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ZΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 
 

 

 

ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΛΕΦΕΔ)   
AM: 21/2007 

 
Διαθέτει: Ένα όχημα 4χ4, 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2331044046 

 

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΛΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

                                                 
10 Επειδή το μνημόνιο ενεργειών, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΓΓΠΠ, αποτελεί έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν αναγράφονται οι 

αριθμοί των προσωπικών κινητών τηλεφώνων. Οι αριθμοί κλήσης των κινητών, αναγράφονται στα έγγραφα, που αποστέλλονται στις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες. 
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ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 

AM: 8/2009 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 8 -   59200 ΝΑΟΥΣΑ 

Τηλ. : 23320  28797 

Fax : 23320 26264 
 

Διαθέτει: μία ηλεκτρογεννήτρια, ένα 
σιδηροπρίονο βενζινοκίνητο, ένα 

αλυσοπρίονο, 10 πτυοσκάπανα, 10 

κασμάδες,150 μέτρα σχοινί καταρρίχησης, 
κράνη καταρίχησης 

2 φορεία, 10 φακοί,2 κιάλια, 10 αντίσκηνα 
δύο ατόμων, 10 αδιάβροχα, 10 φόρμες του 

ΣΚΙ, 10 υπνόσακους, 10 παντελόνια – 

Χιτώνια – αρβύλες, φαρμακείο, 
χιονοβατίδες. 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  ΘΩΜΑΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΛΟΥΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΜΕΛΗ 
ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΜΠΑΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

 
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 
 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
AM:  04/2006 

ΕΜΠΟΡ.  ΚΕΝΤΡ. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 25 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ 
 

Διαθέτει:Ένα όχημα 4χ4, 
5 σκηνές, 5 υπνόσακους, 

5 πτυοσκάπανα, 1 αλυσοπρίονο και διάφορα 
μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και 

ασύρματους πομποδέκτες με κεραία 

VHF/UHF. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΚΟΓΚΕΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2331023310 

2331076200 
 

 
ΜΕΛΗ 

ΚΟΥΚΟΛΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 
ΧΡΗΣΤΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    

ΗΜΙΕΝΕΡΓΕΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΕΣΕΠΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ  Ν.  ΗΜΑΘΙΑΣ 

AM:   04/2001 

Η Ομάδα δήλωσε ότι πιθανόν να 
συμμετάσχει στη φετινή Αντιπυρική 

Προστασία, αφού εκκρεμεί συνεννόηση   
της με τη ΓΓΠΠ για το θέμα της δαπάνης 

ασφαλιστικής κάλυψης όλων των 
πυροσβεστικών οχημάτων  της, με πιθανή 

βάση  τα Ριζώματα Ημαθίας, για την 

καλοκαιρινή περίοδο. Διαθέτει πλήρη 
εξοπλισμό διαβίωσης και  επεμβάσεων 

πολιτικής προστασίας, καθώς και 
πυροσβεστικά οχήματα στην αποθήκη της 

στα Ριζώματα Πιερίων Ημαθίας. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

 

 

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ 

ΛΕΜΟΒ (ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 



 

Μνημόνιο Ενεργειών για Δασικές Πυρκαγιές – Έκδοση 4η / 2019 39 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΤΟ  ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

 
 

 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 
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ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ 
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ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
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ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 
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Εγκύκλιοι – Διατάξεις. 

1. Το µε αριθμό πρωτοκόλλου 3752/25-5-2018, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) µε θέµα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έτους 2018». 
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