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ΜΕΡΟΣ 1 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορικό προηγούμενων εκδόσεων – Νομοθεσία. 

Το ανά χείρας Σχέδιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών εξαιτίας  δασικών πυρκαγιών στον 

Δήμο Βέροιας, είναι το πρώτο που εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Σχεδίου  

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «Ιόλαος».   

Εκπονήθηκε δε αφού λήφθηκαν υπόψη μια σειρά εγγράφων της διοικήσεως και αντίστοιχες προβλέψεις 

της Ελληνικής Νομοθεσίας:  

• Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «Ιόλαος», της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ), μα βάση το οποίο καλούνται 

οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τον παρόντα σχεδιασμό μέχρι τέλος Μαρτίου 2020. 

• 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». 

• Η 4η έκδοση του  «Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση 

των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο δήμο Βεροίας»1 2 3 

 

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:  ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 
1 Απόφαση έγκρισης Εκτελεστικής Επιτροπής: 2/2019 
2 Απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου: 439/2019 
3 Τα Σχέδια των Δήμων μετά την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς περαιτέρω έγκριση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το Γενικό Σχέδιο στο οποίο στηρίζονται έχει τύχει της εγκρίσεως του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
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1.3 Πίνακας Διανομής:   

• Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

• Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας. 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας. 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ημαθίας. 

• Δασαρχείο Βέροιας. 

• Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Βέροιας (ΔΕΥΑΒ)   

• Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού 

• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας 

• Δημοτική Αστυνομία Βέροιας 

• Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τουρισμού  

• Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων Υλικών 

• Τμήμα Πρασίνου  

• Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων. 

 

1.4 Έναρξη ισχύος: Αμέσως μετά την έγκριση του από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο Βέροιας. 

 

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου: 

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των 

πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται 

από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014). Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής νοείται η 

οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, 

του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει 

ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η 

άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών (έλεγχος και καταστολή 

δασικής πυρκαγιάς) πραγματοποιούνται καταρχήν σε τοπικό επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες 

υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών. 

Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται 

στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του 

ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων 

καταστολής.  

Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και 

την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

ΠΣ, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Ο 
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συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και 

την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής 

Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3013/2002 όπως ισχύει, 

της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) για την λήψη μέτρων και 

την υλοποίηση δράσεων όπως: 

• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

• υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών 

• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών  

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώματα Ασφαλείας που 

διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο 

πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις 

της φυσικής ηγεσίας τους και δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης 

μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του 

Ν.3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των 

διαφόρων οργανικών μονάδων μιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή μιας δομής διοίκησης, καθώς και μεταξύ 

φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την 

εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης. 

Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες ενός εκάστου φορέα και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα 

που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του δομή, το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του. 

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες 

δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού 

φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων 

αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, που αποτελεί ευθύνη 

του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 
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ΜΕΡΟΣ 2 – ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Σκοπός 

Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η 

άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό 

επίπεδο. 

• Για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. 

• Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και 

της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα 

των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 

 

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι 

• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας. 

• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του 

έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, 

συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο 

τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο. 

• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους. 

• Εναρμόνιση του σχεδιασμού όλων των εμπλεκομένων φορέων με το παρόν σχέδιο. 

 

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού 

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου 

• Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές 

εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον α\ντίστοιχο χάρτη του 

Χαρτογραφικού Παραρτήματος. 

• Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που 

αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων αντιμετώπισης 
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των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η 

περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 

 

2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", καθώς και του εγκεκριμένου "Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών", συντάσσεται και εκδίδεται  κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς4 έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 

μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν 

προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. 

Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, 

που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των 

εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών 

πυρκαγιών από αμέλεια. 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς. Σχετικοί χάρτες παρουσιάζονται στο Χαρτογραφικό Παράρτημα. 

Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου ως εξής: 

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

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

μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της. 

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

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

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

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

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

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

πυρκαγιών 

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

μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. 

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

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

 

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση συναγερμού, 

(κατηγορία 5), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Προώθηση του 

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα 

Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 

2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού 

Κατάσταση: 

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες 

δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά τους θερινούς 

μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος 

εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι 

μεγάλος. 

Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην 

παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων 

πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες 

σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε 

περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, 

παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών. 

Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη 

ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και 

συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των 

ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών 

Παραδοχές: 

Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν: 

• Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη. 

• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον 

πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας 

(δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον 

τουρισμό εν γένει. 

• Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας. 

Προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες: 
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• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής 

προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων 

φορέων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων 

ενεργειών. 

• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Κεντρικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. 

• Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε κάθε στάδιο 

επιχειρήσεων 

• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή 

πληροφοριών. 

Παράμετροι Σχεδιασμού: 

Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης. Με τον όρο δασικές 

πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν έχει περιορισθεί η πυρκαγιά στο 

αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι 

που θα διατεθούν από όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

 

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

• Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών. 

• Δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών. 

• Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών 

Βασική αρχή εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η συντονισμένη δράση τους, όπως 

αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση 

του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση 

κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση). 
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ΜΕΡΟΣ  3 – ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, 

δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

• Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας υπό τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Ν. 4662/2020, αμέσως μετά την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ.  και ορισμός 

υπευθύνων υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ 

Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, βάσει των δράσεων 

που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω σχεδίων και μνημονίων ενεργειών, αυτά  κρίνεται 

σκόπιμο για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Δήμου. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω Οι κύριες προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων είναι οι 

ακόλουθες: 

• 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.  Επίσης  το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, 

στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, σε συνεργασία με τους Προέδρους 

Τοπικών Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας. 

•  Κοινοποίηση των καταλόγων αυτών στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και στην Π.Υ. Βέροιας. 

• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της 

καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών. 

• Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
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συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής 

ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό 

επίδομα). 

• 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 

• Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 13.2.1 του παρόντος). 

• 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 εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστησης σε δημοτικές περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (πάρκα) 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 (μέσω της 

εργολαβίας κοπής αγριόχορτων) και από το Γραφείο Δασών (μέσω της εργολαβίας καθαρισμού 

αλσυλλίων).  

• 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 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.  

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

δασικές πυρκαγιές,  είναι αρμοδιότητα  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & 

Πολιτικής Προστασίας. 
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• 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. 

 

Επίσης επιπλέον δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού 

πολιτικής  προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 

είναι οι ακόλουθες: 

• 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, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (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 
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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. 

Ο συντονισμός τους γίνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ή το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας. 

 

Οι Τέλος, οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του 

Ν.4029/2011 εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 
 

3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για 

την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση 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. 

Επίσης συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με: 

• Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

• Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

• Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε 

επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. 

• Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των 

συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 

• Τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 

του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
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ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών. 

• Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε 

επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

 

Ακόμα στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται 

με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως 

• Η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της  βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, 

σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους. 

• Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους 

λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 

4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων. 

• Η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' 

υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης 

δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους 

συγκροτημάτων. 

• Στα Σ.Τ.Ο. θα πρέπει να καλούνται και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση και 

συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς τους. 

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. διαβιβάζονται, με ευθύνη των γραμματέων των 

ΣΤΟ, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, στη 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι Δήμαρχοι, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

(ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, 

των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα. 

Τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, μετά τη λήψη των πρακτικών των οικείων Συντονιστικών 

Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στα 

ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για 

πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οικείων Δημάρχων. 

Οι εκπροσωπούμενοι στα ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των 

μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα. 
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3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι 

μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. 

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το άρθρο 2, 

παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η 

επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η αυξημένη ετοιμότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω 

δράσεις: 

• Υποστήριξη στο έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές 

εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. 

• Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από 

πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή 

ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

• Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 

απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. 

• Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για 

τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης 

πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο. 

• Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το 

έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών. 

• Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 

3.4 Δράσεις των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την 

εκδήλωσή τους. 

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους 

ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη 

του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο 

Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά. 

Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, 

το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να 

δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με: 

• Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., 

ΕΛ.ΑΣ, κλπ.). 
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• Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και 

τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά 

τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β. 

• Την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του 

Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.). 

Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, 

θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

• Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού 

και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

• Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί 

σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των 

στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε 

ασφαλή χώρο. 

• Την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, στις 

περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό 

του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη σύμφωνα με το 

άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

• Την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 

και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. 

• Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το 

αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο 

Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

• Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 

την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

• Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη 

λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που 
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αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ. 

• Την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου. 

• Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου. 

• Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 

3.5  Δράσεις των Δήμων στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν: 

• Την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να 

απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή 

διαμονή. 

• Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η 

παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

• Την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη 

διαπίστωση ζημιών 

• Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να 

χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, 

για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 

1669/Β΄/2019). 

• Την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή 

αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. 

• Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και 

ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

• Ότι  άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως 

αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε 

πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 
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3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) μετά την εκδήλωση 

δασικής πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία 

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού 

Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, οι Δήμαρχοι 

δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με 

σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης 

του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς 

και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα 

σχετικά: 

• με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους αφορά και 

εμπλέκονται. 

• με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που 

εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για 

την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των 

δασικών πυρκαγιών με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ.. 

• με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές 

καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. με τη συνδρομή των 

συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο η εφαρμογή του 

μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών. 

• με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

• με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η 

παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

• με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου. 

• με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων. 

• ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 
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ΜΕΡΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  

Στη συνέχεια θα προσδιορίσουμε τα διοικητικά όργανα του Δήμου Βέροιας που λαμβάνουν 

αποφάσεις με βάση την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως και το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου 

που εμπλέκονται ανά δράση Πολιτικής Προστασίας. 

4.1 Δήμαρχος.   

Ο κ. Δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιος για: 

• Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας υπό τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Ν. 4662/2020, αμέσως μετά την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ.  και ορισμός 

υπευθύνων υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης και των  Μνημονίων Ενεργειών για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από τα Γραφεία Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται 

στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του. 

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής 

ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό 

επίδομα). 

• Προγραμματισμό και υλοποίηση έργων και δράσεων 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). 

 

4.2 Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Περιβάλλοντος – 

Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας. 

Ο Π/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας συνεπικουρούμενος από το 

νόμιμο αναπληρωτή-του, τον Π/νο Τμήματος Περιβάλλοντος και τον υπεύθυνο του Γραφείου Εκτάκτων 

Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας, είναι αρμόδιοι για τα παρακάτω: 

• 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 για τη διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.  Επίσης σε συνεργασία με τους Προέδρους Τοπικών 

Κοινοτήτων τηρείται κατάλογος  των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας. 

•  Κοινοποίηση των καταλόγων αυτών στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και στην Π.Υ. Βέροιας. 

• Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
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συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

• Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 13.2.1 του παρόντος). 

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

και δάση. (μέσω της εργολαβίας καθαρισμού αλσυλλίων).  

• 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, σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.  

• Η εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων και η ετήσια  επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. 

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

(επομένως και δράσεων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών) σε καθημερινή βάση. 

 

4.3 Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Καθαριότητας. 

• Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που ενεργείται από τα συνεργεία 

του Δήμου σε πάρκα, άλση, παιδικές χαρές καθώς και από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους 

κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των ορίων του Δήμου.  

 

4.4 Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Πρασίνου. 

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

οικισμών (για λόγους αντιπυρικής προστασίας,  μέσω της εργολαβίας κοπής αγριόχορτων) .  

• Η εκτέλεση προγράμματος προληπτικού καθαρισμού βλάστησης σε δημοτικές περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (πάρκα). 

 

4.5 Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Κίνησης & 

Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων. 

• Η συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του 

έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω 

δασικών πυρκαγιών. 
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4.6 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 

• Η συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και υδροστομίων, ενώ η εγκατάσταση νέων 

υδροστομίων γίνεται επίσης  από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, η οποία επιβαρύνεται το σχετικό κόστος, 

μετά από υπόδειξη της Π.Υ. Βέροιας.  

 

4.7  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 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. (Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ). 

 

4.8  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

• Παροχή βοήθειας στους πληγέντες.  

• Καταγραφή εκτίμησης ζημιών από την αρμόδια επιτροπή.  

• Καταβολή οικονομικής  ενίσχυσης πληγέντων.  

• Μέριμνα για προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. 

 

4.9 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ΑΔΜΗΕ Α.Ε 

• Το κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας,  και η αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης,  σε συνεργασία με 

το Δασαρχείο Βέροιας, την Δ/νση Περιβάλλοντος  και τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου. 

 

4.10 Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. 

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

 

4.11 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

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

εγκαταστάσεις. 

• Η συνδρομή του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με διάθεση μέσων και προσωπικού για την 

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, γίνεται με εντολή του ΓΕΕΘΑ, κατόπιν υποβολής σχετικού 

αιτήματος διαμέσου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

• Στις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 

δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμει, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων-του, στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 

 

4.12 Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

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

πυροσβεστικών κρουνών και υδροστομίων εντός των ορίων του Δήμου Βέροιας. 
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• Η εισήγηση για εγκατάσταση νέων πυροσβεστικών κρουνών και υδροστομίων. 

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

περίοδο και ο σχετικός έλεγχος. 

• Η ενημέρωση του κοινού για την  λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. 

 

4.13 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

• Η εκτέλεση προγράμματος καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων. 

 

4.14 Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

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

παιδικών κατασκηνώσεων και εξοχών, καθώς και η λήψη από αυτούς τους φορείς των 

αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας των ως άνω εγκαταστάσεων. 

 

4.15 Προσωπικό Δήμου Βέροιας. 

Ως προσωπικό του Δήμου Βέροιας που θα εμπλακεί σε περιπτώσεις αυξημένης επιφυλακής για 

λόγους πυροπροστασίας ή έναρξης δασικών πυρκαγιών προς υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, νοείται το προσωπικό που έχει τοποθετηθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος, στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος και στο  Γραφείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για 

συνολικά είκοσι δύο (22) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικοί ΠΕ – ΤΕ, Δασολόγοι, 

Δασοφύλακες, Δενδροκηπουροί – εργάτες κήπων, χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγοί αυτοκινήτων κ.α.). 

 

4.16  Διατιθέμενα Μέσα του Δήμου Βέροιας. 

Τα μέσα (οχήματα & μηχανήματα έργου) του Δήμου Βέροιας που θα επιχειρήσουν, σε περίπτωση 

ανάγκης είναι δυο (2) βυτιοφόρα ύδατος, τρεις (3) ισοπεδωτές γαιών – grader, τέσσερεις (4) εκσκαφείς – 

φορτωτές – JCB, ένας (1) φορτωτής, δυο (2) πολυμηχανήματα, εννέα (9) ημιφορτηγά και τρία (3) μικρά 

λεωφορεία για επιχειρήσεις εκκένωσης.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Αναλυτική παρουσίαση (καταστάσεις προσωπικού και μέσων) παρατίθεται στο Μνημόνιο Ενεργειών της παρούσης – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
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ΜΕΡΟΣ 5 -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Μέρος 5.1  Προσδιορισμός Μέσων Επικοινωνίας. 

 Οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου Βέροιας, αλλά και μεταξύ του Δήμου 

και των λοιπών φορέων της διοίκησης, γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω των σταθερών τηλεφώνων των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ κινητών τηλεφώνων των υπαλλήλων του Δήμου, 

όπως αυτοί προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 4.15 του παρόντος.  

 Ασύρματες επικοινωνίες δεν διατίθενται, εκτός  των έξι (6) φορητών πομποδεκτών 

(ασυρμάτων) τύπου BAOFENG UV – 5R, που έχουν διατεθεί σε υπαλλήλους του Τμήματος Πρασίνου και 

του Γραφείου Προστασίας Δασών και χρησιμοποιούνται είτε για ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων, κατά την 

διάρκεια εργασιών κοπής μεγάλων δένδρων, είτε για συνομιλίες σε κοντινές αποστάσεις κατά την διάρκεια 

εργασιών στο δάσος. Εξυπακούεται ότι οι ασύρματοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε 

επιχειρήσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον το επιτρέπουν η απόσταση και η 

μορφολογία του εδάφους. 

 

Μέρος 5.2  Ροή Πληροφοριών. 

 Η ροή της πληροφορίας, κατά την διάρκεια συμβάντων Πολιτικής Προστασίας περιγράφεται στο 

ΔΥ/Ε/1271/12-11-2019, έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας και 

είναι η ακόλουθη: 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
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ΜΕΡΟΣ 6 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

6.1 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός Επιχειρήσεων. 

Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού 

Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση 

των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας 

αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας αποτελεί ευθύνη 

των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως 

της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, 

ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

 

6.2 Στάδια Επιχειρήσεων. 

Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινομένου ως και 

τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-06-2008 έγγραφό μας): 

• Αναγγελία 

• Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης 

• Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση 

• Μερικός Έλεγχος 

• Έλεγχος - Φύλαξη 

• Πλήρης Κατάσβεση 

• Αποτίμηση. 

 

6.3 Αρχική Ειδοποίηση - Αναγγελία 

Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας 

Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων 

(ΠΕ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο ενεργειών της αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και 

ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς: 

• Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ 

• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας 

• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων 

• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή 

• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ 

• Αρμοδία Δασική Υπηρεσία 

• Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ. 

+(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) 
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6.4 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο. 

Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την 

εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του 

Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 5.4 και 5.5 

του παρόντος.  Επίσης οι Δήμαρχοι, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση 

του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό 

των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.4 και 5.5 του παρόντος. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την ενημέρωσή τους από την οικεία Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια 

των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής 

προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις 

παραγράφους 6.4 και 6.5 του παρόντος. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων εντός δασών, 

δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά 

βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα 

σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που 

προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι 

λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών 

αρχών. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων εντός δασών, δασικών 

εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται 

σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους εφόσον 

συντρέχουν λόγοι. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους και εφόσον συντρέχουν λόγοι 

κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 
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6.5  Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων 

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών 

καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κλπ), πρέπει να 

συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας 

κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών πυρκαγιών. 

 

6.6 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων. 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσή δασικής 

πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και 

δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους με την συνδρομή των  οικείων 

Περιφερειαρχών / Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της 

κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινομένου. Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των 

πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η 

κατοικία τους έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και 

με την μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί 

από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την 

προστασία της ζωής και της υγείας τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007. 

 

6.7  Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την 

Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού 

οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία 

με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να 

διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, 

δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης.   ΔΕΥΑΒ 

 

6.8 Αποκλιμάκωση. 

Τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το 

συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση 

δυναμικού και μέσων.  Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
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εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών είναι υπεύθυνος για την 

αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει 

 

6.9 Ενημέρωση Κοινού. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη 

διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που 

έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου. 

 

6.10  Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από 

σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 

ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος). 

Ο οικείος Δήμαρχος μετά από συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το 

Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας που του έχει ανατεθεί ο συντονισμός, μεριμνά εφόσον 

συντρέχουν λόγοι για:  

1. Τη διάθεση χώρων ταφής ή/και προσωρινής απόθεσης των σορών . 

2. Την εξασφάλιση μέσων μεταφοράς των σορών . 

3. Την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων παραμονής ή/και φιλοξενίας των συγγενών των θανόντων που 

θα μεταβούν για ενημέρωση και αναγνώριση  

4. Τη διάθεση μεταφορικών μέσων για μεταφορά των συγγενών των θανόντων. 

5. Ότι άλλο ενδέχεται να απαιτηθεί και δύναται να υλοποιηθεί με τη συνδρομή του Δήμου, στα πλαίσια 

εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.  
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ΜΕΡΟΣ 7 – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται η 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. 

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η 

οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. 

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του 

άρθ. 18 του Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν 

ενσωματώσει τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του 

Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι: 

• Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά 

τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή 

μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, 

ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. 

• Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' 

του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και 

Δημάρχους. 

• Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την 

ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών 

πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα: 

• Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 

τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό 

επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να 

πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε 

οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο 

μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο 

• Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, από την 

έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της θερμότητας που 

παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση του ανθρωπίνου 

οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία 

διαχέονται στην ατμόσφαιρα. 
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Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που 

στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της 

φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης. 

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

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

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

της απομάκρυνσης. Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης 

των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε 

τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη 

συμπεριφορά της πυρκαγιάς22, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα 

όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση. 

Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται 

εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα 

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

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

όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει). 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και 

διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας 

της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από 

την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του 

φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την 

παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 

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

πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν 

το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. 

Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι 

οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των 

πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην 

ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς. 

Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η 

χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). 
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7.1  Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης 

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις 

περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού 

έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό 

επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να 

υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο 

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

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

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

προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών 

με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για 

την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική 

απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. 

 

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει 

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

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

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

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

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

ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ). 

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

απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της 

δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί 

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

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

δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι η 

εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας 

που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 

τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος 4.6 του παρόντος - μνημόνια 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών). 
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7.2  Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών (ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κλπ.), όπως αυτή περιγράφεται στο 

Μέρος ΧΙ του παρόντος. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι Δήμοι των όποιων τα πολεοδομικά τους 

συγκροτήματα περιβάλλονται από πολεοδομικά συγκροτήματα άλλων Δήμων. Τα ανωτέρω μνημόνια θα 

χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένη 

απομάκρυνση των πολιτών. 

 

7.3 Σχέδιο Δράσης. 

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σχεδιάζεται με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

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

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

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

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

ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).  

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

απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της 

δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί 

κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης2. Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί 

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

δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.  

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

οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

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

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

ειδοποίησής τους (πόρτα – πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).  

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

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

λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του 

πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.  
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• Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή 

πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.  

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

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

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

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

τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.  

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή 

προσωρινά στην περιοχή.  

 

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται 

ως εξής: 

• Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή εξουσιοδοτημένο 

Αντιπεριφερειάρχη) 

• 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).  

• 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. 

• 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).  

• 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 της εκκένωσης πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες: 

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

• Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής 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). 
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• Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον 

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

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

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

ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα. 

• Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού. 

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

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 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 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. 

 

7.4 Μνημόνιο Ενεργειών Δήμου Βέροιας για την εκκένωση. 

 Παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία του «Σχεδίου Ενεργειών για την οργανωμένη Απομάκρυνση 

Πολιτών για λόγους Προστασίας από Φυσικές ή Τεχνολογικές Καταστροφές» του Δήμου μας, που 

εκπονήθηκε το Νοέμβριο του 2019 και εγκρίθηκε με: 

• Την απόφαση 5/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

• Την απόφαση 786/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

 

7.4.1 Σημαντικά Σημεία.   

❖ 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. 

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

Αστυνομικών Αρχών. 

❖ Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική 

αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό. 

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

 

7.4.2 Μέσα Απομάκρυνσης  Πολιτών. 

Με το 24952/10-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πολιτικής 

Προστασίας, ζητήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, την 

1η Μεραρχία πεζικού που εδρεύει στην Βέροια, τα Αστικά Βέροιας, τα ΚΤΕΛ Ημαθίας και το Σωματείο 

Τουριστικών Πρακτόρων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Ημαθίας, να μας γνωρίσουν το είδος 

των μέσων με τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση δράσης οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε μέχρι σήμερα, από τους δημόσιους φορείς: 

• Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να μας διαθέσει ένα λεωφορείο χωρητικότητας τριάντα πέντε (35) 

θέσεων.  

• Η Ι Μεραρχία Πεζικού που εδρεύει στην Βέροια μας ενημερώνει ότι έχει την δυνατότητα να 

μεταφέρει, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έως 323 άτομα ή 32 τόνους υλικών σε μια διαδρομή. 

• Οι ιδιωτικοί φορείς (ΚΤΕΛ, Αστικά και Σωματείο Τουριστικών Πρακτόρων), δεν έχουν στείλει μέχρι 

σήμερα απάντηση στο παραπάνω αίτημα της Υπηρεσίας-μας. 

Επομένως σε περίπτωση απομάκρυνσης πολιτών, αυτοί θα μετακινηθούν: 

1. Με τα ιδιωτικά μέσα που διαθέτουν, με ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό 

με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στον χώρο του συμβάντος.  

2. Με ίδια μέσα του Δήμου Βέροιας, όπως επιβατικά και ημιφορτηγά αυτοκίνητα που κινητοποιηθούν 

με απόφαση του Δημάρχου και βέβαια με  τα μικρά λεωφορεία που διαθέτει ο Δήμος Βέροιας. 

3. Με μεταφορικά μέσα του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την 

παραπάνω παράγραφο. 

 

7.4.3. Χώροι καταφυγής και χώροι καταυλισμού στο Δήμο Βέροιας 

 Οι χώροι καταφυγής του πληθυσμού καλύπτουν διάστημα παραμονής πολιτών (έως 2 ημέρες ) 

μετά το σεισμό ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα του Δήμου Βέροιας. Ο Δήμαρχος Βέροιας έχει 

συγκροτήσει Επιτροπή Προσδιορισμού & Ελέγχου Χώρων Καταφυγής για σεισμό, η οποία ολοκλήρωσε τον 

προσδιορισμό , συνολικά για το Δήμο Βέροιας. Εξυπακούεται ότι οι χώροι αυτοί θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κινδύνων από εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 

 Ο κατάλογος χώρων καταφυγής έχει ως εξής: 

→ Σαράντα τρεις ( 43 ) χώροι καταφυγής για τη Δημοτική κοινότητα Βέροιας 

→ Πενήντα επτά ( 57 ) χώροι καταφυγής για τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του 

Δήμου Βέροιας. 
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→ Τέσσερις ( 4 ) χώροι παροχής Α΄ βοηθειών. 

 Ο κατάλογος αυτός των Χώρων Καταφυγής και των Χώρων Παροχής Α΄ Βοηθειών , παρατίθεται 

παρακάτω και έχει αποσταλεί, υπηρεσιακά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία στις υπηρεσίες Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Π.Ε. Ημαθίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης. Το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας, αναμένει την κατάλληλη 

σήμανση των χώρων αυτών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ θα αποτυπώσει τα σημεία αυτά 

σε χάρτη. 

 Επίσης η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας , είναι αρμόδιες για: 

• τον προσδιορισμό των χώρων καταυλισμού 

• τον έλεγχο των χώρων καταυλισμού  

• τη σήμανση των χώρων καταυλισμού και 

• τις υποδομές των χώρων καταυλισμού 

 

7.4.4.Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Χώρων Καταφυγής Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας 

α/α Σημεία Χ ψ 

1.1 Δημοτικό Γήπεδο Μακροχωρίου 350500,194 4489959,280 

1.2 Ε.Α.Κ. Μακροχωρίου 350289,850 4489328,247 

1.3 Πλατεία Ηρώου Μακροχώρι 351242,617 4490047,254 

1.4 Γυμνάσιο – Λύκειο Μακροχωρίου 351590,133 4490226,261 

2.1 Δημοτικό Γήπεδο Διαβατού 353786,061 4489751,978 

3.1 Δημοτικό Γήπεδο Κουλούρας 357398,293 4489059,430 

4.1 Δημοτικό Γήπεδο Νέας Λυκογιάννης 350711,597 4492525,479 

4.2 Αύλειος χώρος εκκλησίας Π.Λυκογιάννης 350946,415 4495211,005 

5.1 Δημοτικό Γήπεδο Νέας Νικομήδειας 352130,428 4494398,733 

6.1 Δημοτικό Γήπεδο Βεργίνας 356946,305 4482644,622 

6.2 Χώρος στάθμευσης Οχημάτων Βεργίνας 357642,822 4482611,549 

7.1 Ολατεία Μετοχίου 354300,015 4483876,232 

8.1 Πλατεία Συκιάς 362121,656 4479193,882 

8.2 Αύλειος χώριος εκκλησίας Συκιάς 362193,214 4479292,317 

9.1 Δημοτικό Σχολείο Παλατιτσίων 359451,199 4482663,115 

9.2 Δημοτικό Γήπεδο Παλατιτσίων 359239,267 4482964,609 

10.1 Δημοτικό Γήπεδο Αγίας Βαρβάρας 350853,811 4483923,857 

10.2 Πλατεία – εκκλησία Αγίας Βαρβάρας 351091,275 4483891,314 

11.1 Δημοτικό Γήπεδο Άμμου 351699,288 4484548,804 

12.1 Δημοτικό γήπεδο Ασωμάτων 349875,644 4482941,061 

12.2 Πλατεία Ασωμάτων 350125,279 4483225,885 

12.3 Αυλή Σχολείου – Εκκλησίας Ασωμάτων 350057,594 4483246,027 
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13.1 Δημοτικό Γήπεδο Γεωργιανών 345071,992 4480994,253 

13.2 Αύλειος χώρος εκκλησίας Λευκόπετρας 345328,540 4476817,119 

14.1 Πάρκιγκ Πλατεία Κάτω Βερμίου 332928,823 4490557,692 

15.1 Δημοτικό Σχολείο Καστανιάς 340429,171 4474449,539 

15.2 Αύλειος χώρος Εκκλησίας Μικρής Σάντας 343281,719 4473581,386 

16.1 Δημοτικό Γήπεδο Κουμαριάς 338106,464 4486337,610 

16.2 Πλατεία Ξηρολίβαδου 337421,225 4481084,317 

17.1 Δημοτικό Γήπεδο Ράχης 348469,910 4483303,408 

17.2 Πλατεία Ράχης 348423,608 4482886,027 

18.1 Δημοτικό Γήπεδο Τριποτάμου 345333,798 4483735,077 

18.2 Αθλητικές εγκαταστάσεις Κομνηνίου 344331,723 4486657,651 

19.1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου 347068,012 4495628,915 

19.2 Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Γεωργίου 347185,091 4496810,944 

20.1 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας 348819,558 4495351,102 

20.2 Δημοτικό Γήπεδο Αγίας Μαρίνας 348773,255 4495029,633 

21.1 Δημοτικό Γήπεδο Πατρίδας 346549,428 4491506,699 

21.2 Αύλειος χώρος εκκλ. – Σχολείου Πατρίδας 345975,281 4491336,042 

21.3 Πλατεία – Παιδική χαρά Πατρίδας 346452,855 4491039,708 

21.4 Χώρος Πρασίνου Καλής Παναγίας 345417,881 4489670,928 

22.1 Δημοτικό Γήπεδο Τριλόφου 343682,133 4493360,638 

22.2 Σχολείο – Παιδική χαρά Τριλόφου 343445,330 4492552,995 

23.1 Δημοτικό Γήπεδο Φυτειάς 340172,153 4491663,295 

23.2 Δημοτικό Σχολείο Κωστοχωρίου 341587,456 4488674,440 

24.1 Δημοτικό Γήπεδο Δασκίου 344536,112 4466138,304 

24.2 Αύλειος χώρος εκκλ. – Σχολείου Δασκίου 344700,815 4466416,117 

25.1 Δημοτικό Γήπεδο Πολυδενδρίου 350402,068 4475643,479 

25.2 Πλατεία Πολυδενδρίου 350413,974 4475597,177 

25.3 Δημοτικό Σχολείο Χαράδρας 352588,589 4477885,431 

25.4 Αύλειος χώρος εκκλησία Ελαφίνας 356361,157 4474542,359 

26.1 Πλατεία Ριζομάτων 347771,289 4467867,708 

26.2 Δημοτικό Γήπεδο Ριζωμάτων 347776,602 4468176,261 

26.3 Αύλειος χώρος εκκλησίας Ριζωμάτων 348235,655 4468213,303 

26.4 Αύλειος χώρος Σχολείου Ριζωμάτων 347828,196 4468054,553 

27.1 Δημοτικό Γήπεδο Σφηκιάς 347927,415 4471536,476 

27.2 Γήπεδο Μπάσκετ Σφηκιάς 347917,096 4472131,525 
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7.4.5  Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Χώρων Παροχής Α΄ Βοηθειών Δήμου Βέροιας 

α/α Σημεία Χ Ψ 

1 Ακροπόλεως ( Προμηθέας) 347199,168 4487681,637 

2 Κουντουριώτη (Μπάσκετ) 348046,101 4486959,984 

3 Στρατού(Εργατικές κατοικίες) 348146,643 4487782,576 

4 Πλατεία Κόρακα 347564,294 4487659,147 
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ΜΕΡΟΣ 8 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

8.1  Εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις 

του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού 

Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση 

μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Για τους υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας 

είναι δυνατή η εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς 

με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.2  Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας. 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την 

τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, 

αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με εντολή των Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση 

ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 

για τον έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου. 

Ομοίως, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου. 

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και 

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση της 

διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων, 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών. 

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση 

των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών ή των Δήμων, για τη βελτίωση του σχεδιασμού 

τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
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εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για 

τον έλεγχο και την καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ). 

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι 

φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και 

διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς 

και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον 

σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας και Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.3  Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση του Σχεδίου. 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον 

συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους: 

• Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο 

Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται. 

• Ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης. 

• Νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, 

• Νέα ανάλυση κινδύνου, 

• Αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων 

στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι: 

• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης. 

• Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο. 

• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων. 

• Στοιχεία τυχόν νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων). 

 

8.4  Τήρηση Στοιχείων Ειδικού Φακέλου Καταστροφής. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 

(ΦΕΚ 102/Α΄/2002) όπως ισχύει, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, 

περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και 

του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 
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φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού 

δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση 

αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με 

χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης 

πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον. 

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων-Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο 

καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ 

αιτίας δασικών πυρκαγιών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο 

δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που 

συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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ΜΕΡΟΣ 9 – ΠΕΡΙΒΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, 

δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές 

φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά 

απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα 

πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

 

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 
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Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής 

Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. 

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της 

καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα 

εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019). 

 

 

ΜΕΡΟΣ 10 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Έναρξη από την ημερομηνία έγκρισης-του από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί ή έγκριση 

από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Το Σχέδιο αναθεωρείται ή επικαιροποιείται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου 8.3 του 

παρόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

 

Με έγχρωμη επισήμανση της επικινδυνότητας 
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Με αριθμητική επισήμανση της επικινδυνότητας 
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ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ  ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ – ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Α.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Βέροιας θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες: 

 

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 

• 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. 
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• 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 

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 
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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 Βέροιας5 

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 

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 

 
5 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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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). 

 

Β. 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 
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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  (τη θερινή περίοδο για δασοπροστασία) 

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

 

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) 
 
Εκπρόσωποι Δήμου Βέροιας 

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

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ. 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  δημοτικός σύμβουλος Βέροιας με αναπληρωτή του τον ΗΛΙΑ ΤΣΙΦΛΙΔΗ, 

δημοτικό σύμβουλο Βέροιας. 

3. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ δημοτικός σύμβουλος Βέροιας με αναπληρωτή του τον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΕΛΕΣΙΔΗ, 

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, Προϊστάμενος 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.  
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Δ.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

 
 

KHY 1727 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ 1990 

 

2 

 
 

ΚΗΙ 4087 VOLVO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ 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  

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 

 

 

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 ΜΕ 139437 
JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
2019 

 

22 ΜΕ 139441 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019  

23 ΜΕ 139442 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 2019  

 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ46 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΗΗ 3359 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2008  

 ΚΗΗ 3362 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2008  

 ΚΗΗ 3367 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

 ΚΗΗ 3373 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

 ΚΗΥ 7353 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2001  

 ΚΗΙ 4081 NISSAN 1311 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2006  

 ΚΗΥ 7364 MITSUBISHI L200 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2001  

 ΚΗΗ 3609 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

 ΚΗΗ 3615 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2009  

 
6 Τα ημιφορτηγά, όπως και τα λεωφορεία του Δήμου, θα χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση για την απομάκρυνση κινδυνευόντων 

ατόμων, όπως προβλέπει το Σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών για λόγους προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές. 
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ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΗΙ  4077 HYUNDAI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9 ΘΕΣΕΩΝ 2006  

2 ΚΗΥ  1742 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – 12 ΘΕΣΕΩΝ 1988  

3 ΚΗΥ  7337 ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – 24 ΘΕΣΕΩΝ 2014  

 
 

 

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

 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 
Δήμαρχος Βέροιας Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος 

23313 50506 - 6977440744 
FAX: 23310 22330  dimarhos @ veria.gr 

2 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – 

Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
23313 50618 - 6976222220  

FAX: 23313 50590 vasilis@veroia.gr 

3 Διευθύντρια Περιβάλλοντος – 
Καθαριότητας και Πολιτικής  

Προστασίας 
Μαυροματίδου Βηθλεέμ 

23313 50575 - 6948495311 
FAX: 23313 50590 

mavromatidou@veria.gr 

4 Προϊστάμενος Τμήματος 
Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης/Αναπληρωτής Π/νος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Κηριμκηρίδης Ιορδάνης 6973738538 

5 Προϊστάμενος  
Τμήματος Περιβάλλοντος - 

Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας 

Σημανίκας Ιωάννης 
23313 50530 - 6973248507 

FAX: 23313 50590 simanikas@veria.gr 

6 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Αναστασόπουλος Θωμάς  

7 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Βαϊνάς Δημήτριος  

8 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Γιαγτζόγλου Συμεών  

9 Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Γκαβανάς Ευθύμιος  

10 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Ζιάκος Αδάμος  

11 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Ζιούζιος Κων/νος  

12 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Καραγαβριηλίδης Συμεών  

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 

Κουτσούκης Νικόλαος  
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Πολιτικής Προστασίας 

18 Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης/Υπάλληλος Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας 
Κραντάς Ιωάννης  

19 Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος 
/Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας 
Λιανίδης Δημήτριος  

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  

 
 

ΣΤ.  ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 7 

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΙΝΗΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρόεδρος ΔΚ Βέροιας ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6978639921 23313 50526 

Πρόεδρος ΔΚ Μακροχωρίου ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 6982200260 23313 51901 

Πρόεδρος ΤΚ Διαβατού ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6971989552 23310 41343 

Πρόεδρος ΤΚ Κουλούρας ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944774042 23310 97217 

Πρόεδρος ΤΚ Λυκόγιαννης ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6940533332 23310 42725 

Πρόεδρος ΤΚ Ν. Νικομήδειας ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6976427832 23310 90200 

Πρόεδρος ΤΚ Βεργίνας ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΙΟΣ 6977074773 

23313 52000 Πρόεδρος ΤΚ Μετοχιού ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6973017215 

Πρόεδρος ΤΚ Παλατιτσίων ΤΣΑΠΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6973759443 

Πρόεδρος ΤΚ Συκιάς ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 6978242694 23310 43519 

Πρόεδρος ΤΚ Αγίας 

Βαρβάρας 
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6978894339 23310 91203 

Πρόεδρος ΤΚ Άμμου ΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6970879356  

 
7 Τα κινητά τηλέφωνα των Προέδρων των Κοινοτήτων, δημοσιοποιούνται κατόπιν έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης τους.  
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Πρόεδρος ΤΚ Ασωμάτων 
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
6972190211 23310 91400 

Πρόεδρος ΤΚ Γεωργιανών ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6976000300 23310 98073 

Πρόεδρος ΤΚ Κάτω Βερμίου ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6947438130 23310 49241 

Πρόεδρος ΤΚ Καστανιάς ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  6978442451 23310 88188 

Πρόεδρος ΤΚ Κουμαριάς ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6946562792 23310 44030 

Πρόεδρος ΤΚ Ράχης ΒΕΝΕΤΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6936553664 23310 75484 

Πρόεδρος ΤΚ Τριποτάμου ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6942985966 23310 75168 

Πρόεδρος ΤΚ Αγίου Γεωργίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6974848772 

23313 52100 

Πρόεδρος ΤΚ Αγίας Μαρίνας ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ 6971731944 

Πρόεδρος ΤΚ Πατρίδας ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6973348056 

Πρόεδρος ΤΚ Τριλόφου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6979083842 

Πρόεδρος ΤΚ Φυτείας ΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6970516446 

Πρόεδρος ΤΚ Δασκιού ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6947306946 

2331351700 
Πρόεδρος ΤΚ Πολυδενδρίου ΚΕΦΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6976655713 

Πρόεδρος ΤΚ Ριζωμάτων ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6980319690 

Πρόεδρος ΤΚ Σφηκιάς ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6945398205 

 
 

Ζ. ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ8 

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 

 
8 Οι Ομάδες Πυρασφαλείας των Κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λόγω των μηχανημάτων παντοδαπού εδάφους (τρακτέρ) 

και της γνώσης των τοπικών συνθηκών, εκτός από την πυρασφάλεια και  στην αντιμετώπιση κινδύνων από διάφορες φυσικές ή 

τεχνολογικές καταστροφές). 
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22 Πίσσας Ιωάννης  Γεωργικός ελκυστήρας και ραντιστικό βυτίο 

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  - 

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 
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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   
 
 
 
 
 

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

   

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(24ωρη λειτουργία) 
210 3359002-3 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 213 1510932 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

210 6728000 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2310 476081-4 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.ΔΜ-Θ 
2313 309409-609 

6948759994 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 23313 50114 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310 68400/199 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310 766453/100 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 23313 51100/166 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

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 
 

 

 

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 
 

 

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 
 

 

 

 
ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

(ΛΕΦΕΔ)   
AM: 21/2007 

 

Διαθέτει: Ένα όχημα 4χ4, 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
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 

 
 

 
 

ΛΕΜΟΒ (ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 

ΒΕΡΟΙΑΣ) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

 

 Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την σύνταξη Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα το Γραφείο Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής 

Προστασίας εκπόνησε την Τεχνική Έκθεση για την παροχή εργασιών  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

πολιτική προστασίας και την αντίστοιχη Συγγραφή Υποχρεώσεων.  Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση «Διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την 

Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου - Οχημάτων, για εργασίες που αφορούν 

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας μέχρι 31/12/2021 και καθορισμός 

μέγιστης τιμής μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσης». 

 Οι πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας καθυστερούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών και για τον 

λόγο αυτό το παρόν Σχέδιο εισάγεται προς έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, χωρίς το Μητρώο Εργοληπτών, το οποίο αμέσως μετά την ολοκλήρωση-του, θα αποτελέσει 

Παράρτημα του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 
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