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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα   21 - 03 - 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                 Αριθ. Πρωτ. 1521 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ       
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Πληροφορίες:  Φ. Θεοδώρου,  Δ. Αλεξανδρής 
Ταχ Δ/νση :          Ευαγγελιστρίας  2,  Αθήνα  105 63         
Τηλέφωνο :   2131510138 - 2131510975 
 

 
 
 
Προς :   Πίνακας αποδεκτών  
                   

                    
Κοιν :    Πίνακας αποδεκτών 
 

E-mail       :   ftheo@gscp .gr&da lex@gscp.gr

FAX          :   2131510935 
 

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών 

πυρκαγιών  

ΣΧΕΤ. :     1.    Ο Ν.3013/2002  "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄) 

2. Ο Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α) 

3. Ο Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α). 
4. Το Π.Δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης". (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄) 
5. Ο Ν. 3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού" (ΦΕΚ 195, 

τεύχ. Α΄) 
6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄) 
7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄) 
8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 258, 

τεύχ. Α΄) 
9. Ο Ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄) 
10. Ο Ν. 3208/2003 "Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί 

δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄) 
11. O N. 998/1979 "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας" (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄). 
12. Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" 

(ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).  
13. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄) 
14. Ο Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)  
15. Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την 

Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών" (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄). 

16. Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό 
μας. 

17. Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" 
(ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄) 

18. Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών "Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική 
λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» " (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄) 

19. Το Π.Δ 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄). 
20. Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. 
21. Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας. 
22. Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας "Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» " 
23. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, 

που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (ΦΕΚ 1356, τεύχ. Β΄) 
24. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και 

αγροτικές εκτάσεις".(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄) 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
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25. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης 
"Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις" (ΦΕΚ 1554, τεύχ. 
Β΄) 

26. Οι "Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)  
27. Η "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής" ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄) 
28. Ο Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ" (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄). 
29. Ο Ν. 1481/1987 "Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης" (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄) 
30. Το Π.Δ. 210/1992 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 

Σώματος" (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄) 
31. Το Ν.Δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον 

θεσμόν της απορίας διατάξεων" (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)  
32. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής 

Προστασίας" (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄). 
33. Το Ν.2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 

41, τεύχ. Α΄). 
34. O N 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ" (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄) 
35. Ο Ν 3613/2007 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ" (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄) 
36. Ο Ν. 3585/2007 "Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄) 
37. Το Π.Δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄) 
38. Ο Ν. 3481/2007 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και 

μελετών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄) 
39. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των 

αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. " (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄) 
40. Το. Π.Δ. 242/1999, "Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ 201, τεύχ. Α΄) 
41. Το Π.Δ. 4/2008 "Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης 

(ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄) 
42. Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός 

Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχέιριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης" (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄) 
43. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄) 
44. To 4044/7-6-2010 έγγραφό μας «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα 

πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" 
45. To 4795/8-7-2011 έγγραφό μας «2η Αναθεωρημένη Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".» 
46. Η ΚΥΑ 23111/2010 «Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών) (ΦΕΚ 855, τευχ. Β΄) 
47. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ 

Α΄) 
48. Το ΓΓ3/13-1-2011 έγγραφό μας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης» 
49. Το 2795/29-4-2011 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας  από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» 
50. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - … - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24, τευχ Α΄) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών (Σχέδιο 

Ξενοκράτης ΦΕΚ 423/ 10-4-2003/ τεύχ. Β). 

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν. 998/79. Την περίοδο αυτή ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται έτσι ώστε να 

υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές 

της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο Π.Δ. 575/1980.  

Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά μικρή στη 

χώρα μας, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η άρση των 

αιτίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να καταστήσουν το έργο της 

καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.  
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Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.  

1. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των προκατασταλτικών έργων (βελτίωση - συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, 

συντήρηση/εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς 

διευκόλυνση του έργου της καταστολής. 

2. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά με 

απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας 

(αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων.  

3. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων 9/2000, 

9Α/2005. 

4. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών 

περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 

δασικές πυρκαγιές. 

6. Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως μέτρο που συμβάλει στην προληπτική 

οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με την 

άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, σε περιοχές στις οποίες προβλέπεται υψηλός 

κίνδυνος, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. 

7. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση 

και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται 

υψηλός. 

8. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών. 

9. Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και 

Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για 

την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.  

Οι στρατηγικές επιλογές της κεντρικής διοίκησης καθώς και οι πόροι που θα διατεθούν σε κεντρικό επίπεδο από 

τους φορείς για την πρόληψη και ετοιμότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών θα ιεραρχήσουν και 

δρομολογήσουν τα έργα και τις δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων για την 

αντιμετώπιση των πυρκαγιών.  Tα έργα και οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα με βάση τις 

υφιστάμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους πόρους που έχουν ήδη διατεθεί, 

ή θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

δασικών πυρκαγιών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων. Βασική προϋπόθεση στο σχεδιασμό 

για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων, αποτελεί η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που 

εμπλέκονται ανά δράση.  
 

1.1 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας δασών 

και δασικών εκτάσεων και η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας τους από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, αποτελεί 

αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Ν. 

2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Δ. 402/1988, ΚΥΑ 23111/2010). 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Κλιματικής Αλλαγής για την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων έργων και εργασιών που 

κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, με 

έμφαση στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου σε περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. 

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που έχουν την ευθύνη 

συντονισμού και  εποπτείας της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο Νομού καθώς και 

την εποπτεία εκτέλεσης τούτων (Ν. 2503/1997, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν3852/2010), παρακαλούμε να υποβάλουν 

πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ολοκληρωμένη 

πρόταση για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, έχοντας 

υπόψη:  

 τα εγκεκριμένα προγράμματα των Δ/νσεων Δασών των Νομών για έργα και εργασίες αντιπυρικής 

προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται σε αυτές, καθώς και τις χορηγούμενες πιστώσεις 

που διατίθενται για την υλοποίησή τους 

 την έγγραφη γνώμη των Περιφερειακών Διοικητών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ 2 του άρθρ. 1του Ν. 2612/1998 

 τη συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, με τις 

κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 τα έργα που έχουν αναλάβει ή προτίθενται στο άμεσο μέλλον να αναλάβουν οι Δήμοι ή οι Σύνδεσμοι Δήμων 

σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση ή άλλη 

πηγή, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής τους 

 τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 

που θα συγκληθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πριν την έναρξη της αντιπυρικής 

περιόδου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών 
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Η πρόταση αυτή μετά την οριστική της διαμόρφωση από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα 

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των οικείων 

Περιφερειών και Δήμων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 

Θέματα που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν3852/2010) από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (καθαρισμοί δασικής 

βλάστησης, κλπ) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 

4042/2012    (ΦΕΚ 24/Α΄/2012). 

Ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει με ευθύνη των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 210/1992. Η συντήρηση των πυροσβεστικών 

υδροστομίων θα γίνει από τους φορείς των δικτύων ύδρευσης, μετά από υπόδειξη της οικείας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους. Τυχόν εγκατάσταση νέων υδροστομίων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Ν. 1590/1986) και η δαπάνη βαρύνει τους φορείς των δικτύων ύδρευσης 

(Εγκύκλιος 79/03-02-2006 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος). 
 

1.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης 

(εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, 

κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται λόγω της φύσεώς τους 

υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι 

εναπόθεσης απορριμμάτων, κλπ) αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους ανήκει ο χώρος (Πυρ. Διατάξεις 

4/2012, 9/2000, 9Α/2005, Ν. 998/1979, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1). Η εκτέλεση αυτών των 

προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. 

Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων θα δρομολογηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά 

την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Για την κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων θα ληφθεί υπόψη η κατ΄  

άρθρ. 8 Ν. 3013/2002 σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα έργα αυτά αφορούν κατά 

προτεραιότητα: 

 την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ),  

 την 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),  

 την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και 

συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και 

οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, 
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Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση της υπόροφης βλάστησης σε δάση, ως μέτρο πρόληψης, εφαρμόζεται κατά 

κανόνα εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, επαρχιακό και εθνικό) σε επικίνδυνα σημεία, σε αντιπυρικές ζώνες, 

στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, καθώς και σε τεχνητά άλση και πάρκα.  

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της βλάστησης 

εντός και γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. (άρθρ. 7 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999)  

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποτελεί υποχρέωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτέλεση 

εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων (άρθρ. 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).  

Για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί υποχρέωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτέλεση εργασιών 

καθαρισμού της βλάστησης για την προστασία των αεροδρομίων ή και ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές 

εκτάσεις (άρθρ. 24 Ν. 998/ 1979). 

Για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ)  και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων που αφορούν προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε 

περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, αποψίλωση χώρων που 

βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, N 4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α΄/2011). Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.  και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Δήμους. 

Για τον ΟΣΕ αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικών παράπλευρων καθαρισμών της 

βλάστησης σε επικίνδυνες περιοχές από τις οποίες διέρχονται σιδηροδρομικές γραμμές από συνεργεία του, καθώς 

και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 24 Ν. 998/79, άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). Οι 

εργασίες καθαρισμού της βλάστησης απαιτούν τη συνεργασία του ΟΣΕ με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές 

Υπηρεσίες. 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών, Δικτύων (Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων, κλπ.) για την εφαρμογή της παρ 7 του άρθρ. 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 οφείλει για λόγους πρόληψης δασικών πυρκαγιών με έγγραφό της να δώσει κατευθυντήριες 

οδηγίες προς τις υπηρεσίες της που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης των ολοκληρωμένων τμημάτων των 

αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητάς της, για την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, 

σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης. Σημειώνεται ότι στην έννοια της συντήρησης των οδών, 

περιλαμβάνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός των φυτεμένων νησίδων και πρανών των οδών. (ΥΑ 

Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007, ΦΕΚ 398/Β΄/2007). 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ), της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία έχει την 

αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, 
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παρακαλείται να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παραχωρησιούχους για την εκτέλεση των ανάλογων έργων 

και εργασιών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους. 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., κατά την κρίση της και εφόσον συντρέχουν λόγοι, να προχωρήσει στην εκτέλεση έργων 

και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης, 

του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της (ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994, Ν.3212/2003), στα πλαίσια πρόληψης 

των δασικών πυρκαγιών. 

Περαιτέρω προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των Περιφερειαρχών 

και των Δημάρχων κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις 

των Γενικών Γραμματέων των πρώην Κρατικών Περιφερειών της χώρας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρ. 7 

του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 132/ τεύχ. Α΄).  

Νοείται ότι η εκτέλεση τέτοιων έργων, που εντάσσονται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων 

στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συντελείται σε θέσεις όπου 

το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από δάση περιοχών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για εκδήλωση 

πυρκαγιών (Π.Δ. 575/1980). 

Πέραν των προβλεπομένων είναι αυτονόητο ότι η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με έργα 

προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις κρατικών φορέων ή ΟΤΑ 

όταν βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων αποτελεί, για λόγους ασφάλειας, υποχρέωση των 

διοικήσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, δεξαμενές καυσίμων, κατασκηνώσεις, κλπ, σε 

δάση και δασικές εκτάσεις, κινδύνευσαν κατά το παρελθόν από την έλλειψη έργων προληπτικού καθαρισμού της 

βλάστησης γύρω από τις υποδομές τους. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των διοικήσεών τους με τις κατά 

τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για εξασφάλιση άδειας, όταν αυτό απαιτείται. 

Σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι έχουν την μέριμνα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και 

επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και 

οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου 

καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.  
 

1.3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στα 

πλαίσια εφαρμογής της παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 για την υλοποίηση προληπτικών 

μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 

απορριμμάτων, έχει ήδη δρομολογήσει με το 186/11-01-2013 έγγραφό της τη συγκρότηση των προβλεπομένων από 

την ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων. 
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Οι έλεγχοι των ανωτέρω επιτροπών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθούν μέχρι την 19η Απριλίου 2013 και οι 

εκθέσεις να υποβληθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2013 για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες 

στα πλαίσια εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005. 

Ειδικότερα, η Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα υποβληθούν οι 

εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιήσει άμεσα στους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητάς της, τις εκθέσεις 

για τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της περιοχής ευθύνης τους, για την υλοποίηση 

προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία τους.  

Αντίγραφα επίσης όλων των εκθέσεων των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιηθούν μέχρι την 17η Μαΐου 2013, με 

ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς ενημέρωσή της. 
 

1.4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ  
 

Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων 

καλλιεργειών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄) και από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ 142/ Β΄/29-1-2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, 

ΦΕΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αρμόδιες για την εφαρμογή τους είναι οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια 

που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη 

επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. 

Ο δείκτης επικινδυνότητας προσδιορίζεται από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται 

από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 
 

1.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές 

πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πυροπροστασία του, 

γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Ειδική 

Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος (Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Ν.3511/2006).  

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, αποτελεί υποχρέωση 

των κατά τόπους Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και των αρμοδίων κατά τόπους οργανικών 

μονάδων Πολιτικής Προστασίας. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και 

εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  
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1.6 ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη θα ρυθμισθούν με νεότερο έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Σημειώνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του 

κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ. 575/1980.  
 

1.7 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με απόφαση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετά από σχετική απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), μπορεί να ορίζονται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας, όπως με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους 

αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και 

ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης 

τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου θα 

καθοριστούν σε συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’όλη τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.  
 

1.8 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων 

στην επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για επισήμανση πυρκαγιών, προσδιορίζονται σε 

συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων που 

πραγματοποιούνται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από το Πυροσβεστικό 

Σώμα και γίνονται για λόγους υποστήριξης του έργου του.  

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τους Διοικητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Νομών να υποβάλουν στον 

αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη πρόταση ανά Δήμο, για δράσεις σχετικές με τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών 

και των δασικών εκτάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στόχο την άμεση αναγγελία πυρκαγιάς.  

Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να 

αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων.  

Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η 

προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που 
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καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα 

Συντονιστικά Τοπικά Όργανα ( ΣΤΟ) των Δήμων. 
 

1.9 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, ο προσδιορισμός των οποίων θα γίνει όπως έχει 

ήδη αναφερθεί με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στα πλαίσια αυτά και με την εποπτεία του Περιφερειάρχη θα συγκληθούν από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες 

ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων  Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, που 

θα πραγματοποιηθούν το αργότερο εντός του πρώτου 10ημέρου του μηνός Απριλίου 2013. 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν τυχόν συνέργειες μεταξύ τους καθώς και ο χρόνος 

υλοποίησης έργων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Βασικός στόχος των 

συνεδριάσεων θα είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων 

πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των 

δασικών πυρκαγιών.  

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων 

Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα κοινοποιήσουν άμεσα στην οικεία Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας τα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μετά τη λήψη των πρακτικών των Συντονιστικών Οργάνων 

Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των έργων και 

δράσεων που αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα και θα αποστείλει άμεσα στον Περιφερειάρχη 

συγκεντρωτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις έργων και δράσεων της Περιφέρειας.  

Μετά την  υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Περιφερειάρχη, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα 

για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του. 

Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί εντός του δεύτερου 10ημέρου του μηνός 

Απριλίου 2013 και στο γραφείο του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Περιφερειακή 

Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό σχεδιασμό και την 

ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένη Διοίκησης για την 

εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας, θα προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων σχετικών με 

το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης  τους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρίτου 10ημέρου του μηνός 

Απριλίου 2013. 

 

1.10 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΤΟ) 

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται 

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

πυρκαγιών, θα συγκληθούν το αργότερο εντός του δεύτερου 10ημέρου του μηνός Απριλίου 2013 τα Συντονιστικά 

Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ).  

Στις συσκέψεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

• την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 

• την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 

στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (4795/8-7-2011 έγγραφό μας) 

• το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, 

με ειδική αναφορά στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του 

άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών που εξέδωσε η ΓΓΠΠ (2795/29-04-2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ) 

• τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου 

πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο στην πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων 

που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Οι Σύνδεσμοι Δήμων που θα αναλάβουν έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών οφείλουν να 

υλοποιήσουν, κατά προτεραιότητα, τα έργα και τις δράσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

H ΓΓΠΠ, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003 / 

ΦΕΚ 423 τ. Β΄) προχώρησε στη σύνταξη Σχεδίου με τίτλο «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών» σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο. Στόχος του ανωτέρω 

σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου 

του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους, 

Αρχικά, η 1η έκδοση του ανωτέρω σχεδίου στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το 2010 με το 4044/7-6-

2010 έγγραφό μας. Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρησή του. Μετά την ενσωμάτωση 
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όλων των απαραίτητων τροποποιήσεων, εκδόθηκε το 2011 την 2η αναθεωρημένη έκδοση, η οποία βρίσκεται σήμερα 

σε ισχύ και η οποία στάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 4795/8-7-2011 έγγραφό μας, 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου για την αντιπυρική περίοδο του 2013, κρίνεται απαραίτητο να 

διευκρινιστούν τα ακόλουθα: 

 Ενεργοποίηση σχεδίου 

To Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ενεργοποιείται και εφαρμόζεται 

σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής 

περιόδου) με κριτήρια κλιμάκωσης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4.3.1 (Μέρος ΙΙ. Κύριο Μέρος παρ. 4.3.1  

σελ 21-22). 

Για την ενεργοποίηση του ανωτέρω σχεδίου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται 

εκτός της αντιπυρικής περιόδου) δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης ή άλλης σχετικής απόφασης των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά από 

εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠΠ, κλπ).  

 Επικαιροποίηση του Ειδικού Παραρτήματος Ι΄  

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

αντίστοιχα και η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ του ανθρώπινου δυναμικού 

και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια 

εφαρμογής του σχεδίου.  

Στα πλαίσια αυτά και στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, και τους πόρους 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων 

πολιτικής προστασίας, επιβάλλεται η επικαιροποίηση του ειδικού Παραρτήματος Ι΄ και η εν συνεχεία κοινοποίησή 

του σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατήματος Ε΄ του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών (2η Αναθεωρημένη έκδοση). 

Η ανωτέρω επικαιροποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 30-4-2013. Νοείται ότι στις περιπτώσεις 

επικαιροποίησης του Παραρτήματος Ι΄, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 

Περιφερειών καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα κοινοποιήσουν άμεσα αντίγραφό του στις 

αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης 

κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση ως την 30-4-2013 θα πρέπει εγγράφως να 

ενημερώσουν ότι ισχύει το υφιστάμενο. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του αρθ.6 παρ. 2 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713/Β΄/1999). 
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα ενημερωθεί από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους, όπως προβλέπεται από την παρούσα, καθώς και για τυχόν 

προβλήματα και δυσκολίες στην υλοποίησή του. 

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλούνται να 

συμβάλουν στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες, κατά το 

μέρος που τα αφορά και εμπλέκονται (συμμετοχή στα ΣΟΠΠ,  ΣΤΟ, κλπ). 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με κατά 

την κρίση του ενέργειες.  

Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρακαλείται να 

συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση της, σχετικών οδηγιών προς όλες τις Δασικές 

Αρχές, κατά το μέρος που τις αφορά και εμπλέκονται. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, παρακαλείται να κοινοποιήσει το παρόν προς ενημέρωση όλων των 

Εφοριών, στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται Αρχαιολογικοί Χώροι που βρίσκονται εντός δασών ή δασικών 

εκτάσεων, ή και πλησίον αυτών και κατά την κρίση του να εκδώσει σχετικές οδηγίες κατά το μέρος που τις αφορά και 

εμπλέκονται. 

Το Υπουργείο Υγείας παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση 

του, σχετικών οδηγιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από υποδομές του (νοσοκομεία, κέντρα 

υγείας, κατασκηνώσεις, κλπ) που βρίσκονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, κατά το μέρος που τις αφορά και 

εμπλέκονται. 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, 

Δικτύων παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση της, σχετικών 

οδηγιών  σε εφαρμογή της παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 

Οι διοικήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε.  παρακαλούνται να συμβάλουν στην υλοποίηση 

της παρούσας, με την έκδοση κατά την κρίση της, σχετικών οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες, κατά το μέρος 

που τις αφορά και εμπλέκονται. 

Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων της παρούσας, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις περί ευθυνών 

διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρας σχετικής. 

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. http://www.civilprotection.gr. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους 

α.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
β.  Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή της παρούσας   
     και την αποστολή της σε  όλους τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
γ.  Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  

2. Περιφέρειες του Κράτους 
α.  Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών  
β.  Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους 

αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες 
γ.  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 
δ.  Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
ε.  Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων 
στ. ΔΕΣΕ Περιφέρειας Αττικής 
ζ.  ΔΚΕΣΟ Περιφέρειας Αττικής 

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
α.  Γραφείο κ. Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ 
β.  ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων 
α.  Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) 
β.  ΕΥΔΕ/Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) 

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής 
α.  Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Δασών 
β.   Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

6. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 

7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) 
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης 

8. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
Δ/νση Δασοπυρόσβεσης 

9. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) 
10. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 

Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου  
11. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου  
12. Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου 
β. Υπηρεσία ΠΣΕΑ 

13. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Δ/νση Υποστήριξης Δικτύου/Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης  
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ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 

α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Υφυπουργού 
γ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών 
δ.  Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ε.  Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
α.  Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας  
β.  Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 

3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
γ.  Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής 
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων & Ειδικών Μονάδων ΛΣ (ΔΕΜΕΜ) 

4. Υπουργείο Εξωτερικών 
α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα 
γ. Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
α. Γραφείο κ. Υπουργού  
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Γραφείο κ. Υπουργού 

7. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
γ.  Γραφείο κας Γενικής Γραμματέας Πολιτισμού 

8. Υπουργείο Υγείας  
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
γ.  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)/Γραφείο κ. Προέδρου 

9. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κας Γενικής Γραμματέας Πρόνοιας 
γ.  Γενική Δ/νση Πρόνοιας 

10. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων 
α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Υφυπουργού Δημοσίων Έργων 
γ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων 
δ.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
ε.  ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ) 
στ.ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ/ΣΑ) 

11. Υπουργείο Επικρατείας 
α. Γραφείο κ. Υπουργού 
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  
γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης 

12. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) 
13. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)  
14. Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
15. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 
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16. Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΠΑΕ) 
17. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
18. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 
19. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
20. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) 
21. Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) 
22. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 

α. Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου  
β. Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Τομέας Ασφάλειας Εγκ/σεων/ΠΣΕΑ 

23. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
24. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
25.  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη 
26. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
27. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 
28. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 
29. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
30. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
4. Κ.Ε.Π.Π.   
5. Δ/νσεις Γ.Γ.Π.Π. 
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