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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Γενικά  
 

Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα δάση, αυτά τον προμηθεύουν με ξύλο και είναι σημαντικά 

για την  αναψυχή του, επιτελούν όμως και αξιόλογες λειτουργίες. Ενισχύουν τη 

βιοποικιλότητα και το τοπίο, ρυθμίζουν το κλίμα, εμπλουτίζουν τους υπόγειους 

υδροφόρους ορίζοντες με νερό και προστατεύουν το έδαφος. Τα δάση, πιθανώς να είναι ο 

πιο σημαντικός φυσικός πόρος.  

Συγκρινόμενα με άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, η Ελλάδα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο 

αριθμό  θηλαστικών, πουλιών, ερπετών και αμφιβίων. Οι δασικές πυρκαγιές είναι 
φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. 

Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στις 

πυρκαγιές  και αναγεννιούνται εύκολα μετά από αυτές. 

Το μεγάλο πρόβλημα μετά από μια δασική πυρκαγιά που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, 

είναι ο  κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών τα οποία έχουν χάσει το προστατευτικό τους 

κάλυμμα και οι  πλημμύρες που ακολουθούν. 

Μετά την πυρκαγιά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, το έδαφος 

δημιουργεί  ένα επιφανειακό υδρόφοβο στρώμα, μια κρούστα, πάχους 5-6mm, το οποίο 

εμποδίζει  το νερό να διηθηθεί μέσα στο έδαφος και το αναγκάζει να ρέει επιφανειακά και 

να αποκτά μεγάλη ταχύτητα και συνεπώς παρασυρτική δύναμη με αποτέλεσμα να 
αποσπάται το έδαφος και να προκαλείται  διάβρωση και ξέπλυμα του εδάφους. Επίσης ο 

συντελεστής απορροής δηλαδή το ποσοστό του ποσού της βροχής που πέφτει σε μια 

περιοχή και απορρέει επιφανειακά για δάση της μορφής της  Πεντέλης, κυμαίνεται από 

2,5%- 10%, δηλαδή αν πέφτουν 100mm βροχής, μόνο τα 2,5-10mm απορρέουν 

επιφανειακά. Το υπόλοιπο διηθείται και συγκρατείται στο πλούσιο σύστημα πόρων του 

εδάφους. Έτσι το δασικό έδαφος δρα σαν μια τεράστια ρυθμιστική δεξαμενή που 

συγκρατεί τα νερά κατά τη διάρκεια των βροχών και τα αποδίδει κατά την ξηρή περίοδο 

εφοδιάζοντας τις επιφανειακές πηγές και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Μετά την 

πυρκαγιά αυτός ο τεράστιος φυσικός ρυθμιστικός ταμιευτήρας έχει καταστραφεί και ο 

κίνδυνος πλημμυρών είναι προφανής. 

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί έως ένα βαθμό να προληφθεί. 

Όταν ωστόσο ξεσπάσει δεν πρέπει να επικρατεί πανικός, αλλά να σχεδιάζουμε με 

ψυχραιμία και γνώση τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και 

καλύτερη αποκατάσταση της καταστροφής και ιδιαίτερα την αποτροπή της διάβρωσης του 

εδάφους και των πλημμυρών. 

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ηςΜαΐου μέχρι και 

31ηςΟκτωβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.998/79.  

Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών), 

είναι σχετικά μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα 

οποία επιδιώκεται η μείωση των αιτιών που οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τα οποία μέτρα θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο 

αποτελεσματικό. 

Ο Δήμος Χανίων, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της λήψης μέτρων Πολιτικής Προστασίας 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, λόγω δασικών 

πυρκαγιών, έχει αρμοδιότητες που συνδέονται κυρίως με: 



 

 

1. προγραμματισμό έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας και μείωσης 

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς (π.χ. προληπτικό καθαρισμό βλάστησης) , λήψη 

μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από την λειτουργία 

χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, ετοιμότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου 
του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών καθώς και 

ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

Για την δρομολόγηση των ανωτέρω μέτρων και δράσεων αντιπυρικής 

προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με την πρόληψη και 

την ετοιμότητα συγκαλείται κάθε φορά το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) 

2. σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών (π.χ. οργανωμένη 

απομάκρυνση των πολιτών κλπ). 

3. συμμετοχή στην αποκατάσταση-αρωγή των πληγέντων για την κατά το δυνατόν 
αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

 

Σκοπός – περιεχόμενο  

Με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού, ο Δήμος 

Χανίων συντάσσει μνημόνιο ενεργειών για την άμεση απόκριση και διευκόλυνση του έργου 

του. Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο 

οποίο δίδονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί), 

που αναφέρονται στην παράγραφο Β του Παραρτήματος ΣΤ΄ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 

423/Β΄/2003).  

Για λόγους πληρότητας και παροχής χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με το Δήμο   στο  

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  του μνημονίου περιγράφονται εν συντομία τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής ευθύνης του Δήμου παρέχοντας πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον και 
τις υποδομές που σχετίζονται με δράσεις της αντιπυρικής περιόδου.  

Εν συνεχεία στο ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΡΟΣ αναλύονται οι δράσεις πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου όπως ασκούνται 

από τις οργανικές Μονάδες του Δήμου,   στις τέσσερις φάσεις  του συστήματος πολιτικής 

προστασίας [συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση- 

επέμβαση),βραχεία αποκατάσταση].  Οι  ενέργειες αναλύονται ανά στάδιο επιχειρήσεων, 

ακολουθώντας δηλαδή την χρονική εξέλιξη των δράσεων πολιτικής προστασίας και 

προσδιορίζοντας τις  κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών και  περιγράφεται  η   κλιμάκωσης τους σύμφωνα με το  «Ειδικό  Σχέδιο  
Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» που έχει εκδώσει η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (3η έκδοση 2013).   

Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  του Μνημονίου  ( Α-Ε)  περιγράφονται τα ακόλουθα: 

• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας 

τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ) 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  



 

 

• κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση 

των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού κλπ) ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  

• Κατάλογοι με τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια 

του Δήμου, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας με  τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ&Δ).  

• Τέλος στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε αναφέρεται  το θεσμικό πλαίσιο και κυρίως τα σχετικά 
έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας βάσει των οποίων συντάχθηκε 

το παρόν καθώς και χρήσιμες οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι δασικών πυρκαγιών. 

Η παρούσα επικαιροποίηση του “Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης -Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Πυρκαγιών Δήμου Χανίων” λαμβάνει  φορά υπόψη: 

• Τις μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Χανίων και ειδικά σε υπηρεσίες που 

θα κληθούν να συνδράμουν το έργο της πολιτικής προστασίας, 

• Τις πιθανές μεταβολές στα διαθέσιμα μηχανικά μέσα, 

• Το γενικότερο ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά σε ή σχετίζεται με θέματα 

Πολιτικής Προστασίας καθώς και τις εγκυκλίους, τις οδηγίες και τα σχέδια που εκδίδει 

κάθε φορά η Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) σχετικά με τα θέματα 
αυτά  τα οποία είναι σε ισχύ και παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Και συντάχθηκε με μέριμνα των Μηχ/κών της  Τ.Υ που παράλληλα ασκούν και τα 

καθήκοντα στης Πολιτικής Προστασίας κ. Μαρίας Δασκαλάκη και Αθηνάς Μυλωνογιάννη.  

Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 

επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους 

άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών και Αστυνομικών Αρχών, που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων. 
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Α4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ......................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Α5 . ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ .. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Α6.  ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ . Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Α7. ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ .................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 



 

 

Α8.  ΕΡΓΑΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ .... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Α9. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ & ΤΕ) .. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Α10. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ .. Σφάλμα! Δεν 

έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Α11.  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ............ Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Α12.  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ .............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΔΙΚΥΚΛ Α ............................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ....................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ....................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΦΟΡΤΗΓΑ ........................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ........................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Ε1 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Ε2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (πηγή: www: 

civilprotection.gr) ..................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Ε3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ........ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Ε4.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ....................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (κατηγορία κινδύνου 3) ................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Ε5..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ............................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ( για κατηγορία κινδύνου  4) .......... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Ε6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ .. Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ . Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Ε7 : ΕΚΕΘΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ...........................................................................................................................  

Ε8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ..................................................................................  
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ΜΕΡΟΣ Ι. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

1.Διοικητικά-Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων 
 

1.1. Όρια - Έκταση 
Ο Δήμος Χανίων βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Χανίων στην Δυτική Κρήτη. 

Αποτελείται από 7 Δημοτικές Ενότητες:  Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, Νέας 

Κυδωνίας, Κεραμειών και Θερίσου (Χάρτης 1). Καταλαμβάνει συνολική έκταση ~ 350 km2.  
 

 
Χάρτης 1: Χάρτης Δήμου Χανίων, όπου φαίνονται οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και οι κύριοι 

οικισμοί του. 
 
 

Η διοικητική του διαίρεση παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήμα 1. 

1.2. Πληθυσμός 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) του 

2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Χανίων ανέρχεται σε 108.642 άτομα (1% του συνολικού 

μόνιμου πληθυσμού της χώρας). Αυτό συνεπάγεται ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα στον Δήμο 

Χανίων είναι 309,15 άτομα / km2, η οποία είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Κρήτη (μετά το 

ΔήμοΗρακλείου:711,30άτομα/km2).
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Σχήμα 1 : Διοικητική διαίρεση Δήμου Χανίων. 
 
 
 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι ο πραγματικός πληθυσμός στο Δήμο Χανίων 

μπορεί ανά περιόδους να ανέλθει σημαντικά, λόγω: 
• Διαμονής φοιτητών – σπουδαστών, που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που εδρεύουν στο Δήμο Χανίων (Πολυτεχνείο Κρήτης 

– ΑΤΕΙ Κρήτης / Παράρτημα Χανίων)  ~ κατ’ ελάχιστο 5.000 χιλιάδες άτομα. 
• Παρουσίας τουριστών, που καταφθάνουν αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος.   
Η εν λόγω σημαντική περιοδική αύξηση του πληθυσμού, καθώς και η παρουσία μεγάλου 

αριθμού ατόμων ξενόγλωσσων, αποτελούν παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη σε όλες τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων. 
 

Η έδρα του Δήμου Χανίων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων: Κυδωνίας 29, ΤΚ 73135, 

Χανιά. Ο Οργανισμός Εσωτερικής του Λειτουργίας έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 13687/01-11-

2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2812/Β/12-12-

2011).  
Ειδικά όσον αφορά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Χανίων διαθέτει Αυτοτελές 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού, το οποίο στελεχώνεται από 5μελές 

προσωπικό.  
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Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του , ο Δήμος Χανίων έχει συγκροτήσει Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας και έχει εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του με την 

69Δ/25-10-2017 Απόφαση Δημάρχου. 
 

Τα μέλη του ΣΤΟ του Δήμου Χανίων όπως έχει συγκροτηθεί παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

του παρόντος τεύχους.  
 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων διαθέτει δικό του Πυροσβεστικό 

Σταθμό, ο οποίος λειτουργεί από το 1996, επεμβαίνοντας σε πυρκαγιές (δασικές και αστικές), σε 

διασώσεις, σε ατυχήματα, σε πλημμύρες, σε επιφυλακές για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, καθώς 

και σε ό,τι άλλο κληθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων.Ο Πυροσβεστικός Σταθμός του 

Δήμου Χανίων βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Ματθαίου σε ύψωμα πάνω από το δάσος της 

περιοχής. Από την θέση αυτή μπορεί να επιτηρεί και να προστατεύει το δάσος, που το 

περιβάλει, έχοντας παράλληλα πλήρη εικόνα περίπου του 1/3 του Νόμου. 
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2.Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων 

2.1. Χρήσεις γης – Δασικές Εκτάσεις 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ, 2001), ο Δήμος Χανίων 

διαθέτει μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενες και δασικές, οι οποίες καταλαμβάνουν περίπου το 

66% της συνολικής έκτασής του (Διάγραμμα 1) και εντοπίζονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

τους στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου, Θερίσου και Κεραμειών. Επίσης σημαντικές εκτάσεις 

καταλαμβάνουν και οι βοσκότοποι (20%). 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

Καλλιεργούµενες 

εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις

40%

Βοσκότοποι

20%

∆άση

26%

Εκτάσεις καλυπτόµενες 

από νερά

0%

Έκτασεις οικισµών 

(κτίρια, δρόµοι, κ.λ.π.) 

7%

Άλλες εκτάσεις

7%

Καλλιεργούµενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις Βοσκότοποι
∆άση Εκτάσεις καλυπτόµενες από νερά
Έκτασεις οικισµών (κτίρια, δρόµοι, κ.λ.π.) Άλλες εκτάσεις

 
Διάγραμμα 1: Κατανομή της έκτασης του Δ. Χανίων σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης  / κάλυψης               

(ΕΣΥΕ, 2001). 
Ειδικά όσον αφορά στα δάση και τις ημιφυσικές εκτάσεις (~114,1 χιλιάδες στρέμματα), 

αυτές κατά κύριο λόγω διαθέτουν συνδυασμό  θαμνώδους και / ή ποώδους βλάστησης. 

∆ΑΣΗ & ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆. ΧΑΝΙΩΝ 
∆άση

2%
Μεταβατικές δασώδεις-

θαµνώδεις εκτάσεις 

5%

Εκτάσεις µε αραιή ή 

καθόλου βλάστηση  

21%

Συνδυασµοί θαµνώδους 

και / ή ποώδους 

βλάστησης

72%

∆άση Μεταβατικές δασώδεις-θαµνώδεις εκτάσεις 

Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση  
 

Διάγραμμα 2: Κατανομή δασών - ημιφυσικών εκτάσεων του Δ. Χανίων (ΕΣΥΕ, 2001). 
 
 

Δασικές περιοχές, οι οποίες εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο από πρίνους (βελανιδιές και 

πουρνάρια), πεύκα και κυπαρίσσια απαντώνται σε διάφορα τμήματα του Δήμου Χανίων, τόσο 

κοντά στην καρδιά της πόλης (π.χ. Αγ. Ματθαίος), όσο και σε παράκτια (π.χ. Αγ. Απόστολοι) και 

ορεινά (π.χ. Θέρισος) τμήματά του. Ορισμένα από τα κυριότερα δάση του Δήμου Χανίων 

εντοπίζονται στις εξής περιοχές: 

• Αγ. Ματθαίο 
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• Προφήτη Ηλία 

• Άγιο Ιωάννη 

• Αγίους Αποστόλους 

• Καμπάνι  

• Γουβερνέτο 

• Αγία Τριάδα 

• Αγ. Ονούφριο 

• Θέρισο 

• Κεραμειά 

• Δρακώνα 

• Κάμποι 

• Ψυχρά Πηγάδια 
 

Γενικά, η προστασία αυτών των πολύτιμων «πνευμόνων» του Δήμου Χανίων εστιάζεται κατά 

κύριο λόγο στην αποτροπή και αντιμετώπιση πυρκαγιών, στον εντοπισμό και αποτροπή 

παράνομων υλοτομιών και εν συνεχεία στην πρόληψη φαινόμενων ρύπανσης. 
 

Όσον αφορά στην χλωρίδα του Δήμου Χανίων, αυτή είναι γενικά τυπική για το σύνολο της 

Κρήτης και περιλαμβάνει πολλά ενδημικά είδη, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε 

μεγάλα υψόμετρα ή σε ορισμένα φαράγγια ή περιορίζονται στα μικρά νησάκια. Ιδιαίτερη 

αναφορά αξίζει να γίνει σε βότανα που μπορούν να απαντηθούν σε τμήματα του Δήμου Χανίων, 

όπως η μαλοτήρα (Sideritis syriaca), το χαμομήλι (Marticaria chamomila), το φασκόμηλο (Salvia 

fruticosa), το δίκταμο (Origanum dictamus), η μαντζουράνα (Origanum majorana), η μέντα 

(Mentha piperita), το τίλιο (Tilia europaea) και πάρα πολλά άλλα και τα οποία διαθέτουν 

μοναδικές ιδιότητες. 
Να σημειωθεί ότι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Δήμου Χανίων, όπως και όλου του 
Νομού,  σύμφωνα με το ΠΔ575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 25 του 

N989/1979 έχουν  κηρυχθεί ως επικίνδυνα σε πυρκαγιές, όπως εικονίζεται στον  χάρτη 2. 
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Χάρτης 2: Περιοχές Δασών και δασικών εκτάσεων της Χώρας  ευαίσθητων σε πυρκαγιές που έχουν 

κηρυχθεί ως επικίνδυνες με το ΠΔ 575/19
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2.2. Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθώς σε αυτόν 

απαντώνται εκτάσεις παράκτιες, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές, επιτρέποντας την ανάπτυξη 

πολλών διαφορετικών οικοσυστημάτων, καθώς και τη διατήρηση εκατοντάδων ενδημικών και 

όχι μόνο, φυτών και ζώων. Δάση, φυσικοί και τεχνητοί βιότοποι, λίμνες, ορεινοί όγκοι, 

φαράγγια, σπήλαια, ποτάμια και φυσικά εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής συνθέτουν το 

πραγματικά ιδιαίτερα τοπίο του Δήμου Χανίων. 
 

Στο Δήμο Χανίων ανήκει μέρος του συγκροτήματος των Λευκών Ορέων, που εκτείνεται κατά 

μήκος από τα ανατολικά προς τα δυτικά του νησιού, με μεγάλο αριθμό βουνοκορφών και με 

υψηλότερη κορυφή τις Πάχνες (2.453m). Ο ορεινός αυτός όγκος αποτελεί ένα Φυσικό Μουσείο 

Διεθνούς σημασίας, καθώς περιλαμβάνει μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων και ειδών. 
 

Οι σημαντικότεροι ορεινοί όγκοι του Δήμου Χανίων είναι εκείνοι της Μαλάξας, του Θερίσου και 

των Κεραμειών. 
 

2.3. Προστατευόμενες Περιοχές 
Εντός των ορίων του Δήμου Χανίων υπάρχουν συνολικά 5 προστατευόμενες περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 (Χάρτης 2), οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση ~ 198.250 στρεμμάτων: 

• GR4340007 (ΤΚΣ):  Φαράγγι Θερίσου 

• GR4340006 (ΤΚΣ):  Λίμνη Αγιάς – Πλατανιάς – Ρέμα Εκβολής Κερίτη – Κοιλάδα 

Φάσα 

• GR4340008 (ΤΚΣ):  Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη 

• GR4340020 (ΖΕΠ):  Λίμνη Αγιάς 

• GR4340018 (ΖΕΠ):  Νησίδα Αγ. Θεοδώρων 
 

Η ποιότητα του περιβάλλοντος των συγκεκριμένων περιοχών μπορεί να κριθεί ως 

ικανοποιητική, παρόλο που οι πιέσεις, που δέχονται από διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, δεν είναι αμελητέες. 
 

Επιπλέον, στα όρια του Δήμου Χανίων βρίσκονται 7 βιότοποι, που εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν 

και χαρακτηρίστηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Corine Biotopes (1986-1996) 

(Χάρτης 3): 
1. A00010068: Λευκά Όρη 
2. A00020030: Νήσοι Άγιοι Θεόδωροι (Θοδωρού) 
3. A00050039: Παραλία Σταυρού, Ακρωτήρι 
4. A00050035: Ρέμα και εκβολή Πέρα Σούδας 
5. A00030051:  Φαράγγι Θερίσου  
6. A00040098: Χερσόνησος Ακρωτηρίου 
7. A00050034: Κοιλάδα και εκβολή Κοίλιαρη 
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Τέλος, στο Δήμο Χανίων εντοπίζονται 3 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), τα οποία 

προσδιορίστηκαν μέσω του προγράμματος "Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας 

Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999) (Χάρτης 4): 
• AT6010036: Άπτερα  
• AT6010041: Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό  
• AT6010096: Θέρισο  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η νησίδα των Αγ. Θεοδώρων είναι χαρακτηρισμένη ως Εκτροφείο 

Θηραμάτων, ενώ οι περιοχές Σταυρός-Χωρδάκι και Στύλος-Κατωχώρι έχουν χαρακτηριστεί ως 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (Χάρτης 3). 

          
Χάρτης 3: Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στο Δήμο Χανίων. 
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Χάρτης 4: Λοιπές προστατευόμενες περιοχές στο Δήμο Χανίων. 

Τον Ιούνιο 2012 με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 229/ΤΑΑΠΘ/19-6-2012) καθορίστηκαν συνολικά 4 

υγρότοποι εντός του Δήμου Χανίων, συνολικής έκτασης ~ 70 στρεμμάτων, για τους οποίους 

επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί προστασίας και ανάδειξης. Οι εν λόγω 

υγρότοποι είναι οι εξής (Χάρτης 4): 

• Υ434ΚΡΙ182: Σταυρός 

• Υ434ΚΡΙ184: Λίμνη Τερσανά 

• Υ434ΚΡΙ187: Εκβολή Καλαθορέματος 

• Υ434ΚΡΙ188: Εκβολή ποταμού Κλαδισού 
 

 

Χάρτης 5: Προστατευόμενοι υγρότοποι στο Δήμο Χανίων. 
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2.4. Υδρολογικά Χαρακτηριστικά 
Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος, ο 

Δήμος Χανίων διαθέτει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σχεδόν ολόκληρη την 

έκταση αυτού (Χάρτης 6). Το εν λόγω δίκτυο περιλαμβάνει: 
• Ποτάμια – ρέματα: με κυριότερους ίσως εκπροσώπους τον Κλαδισό (όρια Δ.Ε. Χανίων 

και Νέας Κυδωνίας) και τον Μορώνη (Δ.Ε. Σούδας), καθώς και μέρος του Κοιλιάρη. 
• Λίμνες: Αγιάς και Μαχαιρίδας 
• Πηγές : με σημαντικότατες τις πηγές της Αγιάς, των Μεσκλών, κα. (Χάρτης 6). 
• Υπόγειους υδροφορείς. 

 

Σε ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία του υδρογραφικού δικτύου του Δήμου Χανίων έχουν 

αναπτυχθεί σημαντικότατοι υγροβιότοποι, όπως του Μορώνη και της Αγιάς. 
 

 
Χάρτης 6: Υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Χανίων (Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, 

2012). 
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Χάρτης 7: Γεωλογικός χάρτης όπου φαίνονται οι κυριότερες πηγές στην ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Χανίων (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Υδατικών Πόρων, 2011). 

 

2.5. Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά Δήμου Χανίων 
Εντός του Δήμου Χανίων υπάρχουν πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί (Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας – ΕΜΥ, Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Πολυτεχνείου Κρήτης και ΑΤΕΙ Κρήτης – 

Παράρτημα Χανίων, Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων & Υδατικών Πόρων, κλπ.),  
Οι σημαντικές γεωμορφολογικές αλλαγές, που παρουσιάζει καθ΄ όλη σχεδόν την έκτασή του,  

προκαλούν εξίσου σημαντικές μεταβολές στα κλιματολογικά κατά τόπους χαρακτηριστικά του, 

καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση ενιαίων μέσων μεγεθών (π.χ. θερμοκρασίας) για το σύνολο 

του Δήμου Χανίων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται  στη συνέχεια  αφορούν στη θερμοκρασία, 

και στις βροχοπτώσεις  της περιόδου 1931-2003/2007 όπως κατεγράφησαν  στην  Α φάση της 

μελέτης του ΓΠΣ Χανίων και Περιαστικών Δήμων (Γραφείο Δοξιάδη, Ροϊκος, Αικ. Παυλάκη κά) .  
 
Θερμοκρασία 
Σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα του σταθμού Χανίων, η μέση ετήσια θερμοκρασία για 

την ευρύτερη περιοχή είναι 18,63 οC όπου η κατώτερη και η ανώτερη σημειώνονται αντίστοιχα 

στους μήνες Φεβρουάριο και Ιούλιο και είναι 8,6 οC και 30,26 οC αντίστοιχα. Οι υπερετήσιες 

μηνιαίες θερμοκρασίες παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Καφέ:  Σχιστόλιθος 
Πράσινο:  Ασβεστόλιθος 
Γαλάζιο: Τεταρτογενείς  

αποθέσεις 
Κίτρινο: Νεογενείς  

αποθέσεις 
Μπεζ: Τεταρτογενείς  

αποθέσεις  
κυρίως  
σχιστόλιθων 
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Διάγραμμα 3: Υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες Μ.Σ. Χανίων περιόδου 1961–2003 
  (πηγή : μελέτη ΓΠΣ Δήμου Χανίων και Περιστικών Δήμων, Α φάση) 

 
 

 

 Άνεμοι 
Οι άνεμοι οι  οποίοι  πνέουν στην  περιοχή , αποτελούν  έναν  από τους ςημαντικϐτερουσ 
Παράγοντες  που επιδρούν  στη   διαμόρφωση  των μακροκλιματολογιών  συνθηκών  & 
χαρακτηριστικών  και ειδικά στην ποσότητα των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.   
Η μέση ετήσια διεύθυνση των ανέμων είναι Β-ΒΔ, η δε ταχύτητα τους εξαρτάται από 
την απόσταση τους  από την πηγή τους και έχει μέση ετήσια τιμή 10 Knots. 
Το χειμώνα εκδηλώνονται φάσεις θυελλωδών ανέμων με μεγάλες ταχύτητες. 
Η μέγιστη καταγραφείσα τιμή των ανέμων είναι 54 Knots (Φεβρουάριος 1988). 
 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4, οι μέγιστες μέσες μηνιαίες ταχύτητες ανέμου παρατηρούνται 

τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιανουάριο αλλά και Ιούνιο (>13m/s), ενώ οι 

ελάχιστες τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη. 
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Διάγραμμα 4: Μηνιαία διακύμανση της ταχύτητας ανέμου (Στοιχεία Σταθμού ΕΜΥ – Σούδα / 

Περίοδος 2001-2011) [Πηγή: www.weatheronline.gr]. 
Όσον αφορά δε στις επικρατέστερες διευθύνσεις ανέμων, αυτές είναι η Δυτική και η 

Βορειοδυτική με ποσοστό εμφάνισης 32 % και 23 %, αντίστοιχα. 
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 Βροχοπτώσεις 
Το μέσο υπηρετήσου ύψος βροχής την περίοδο 1931-2007 ήταν 600mm.  (Διάγραμμα 

5).  Ο πιο βροχερός μήνας είναι ο Ιανουάριος και ακολουθούν ο Φεβρουάριος και ο Δεκέμβριος.  
 

 

 
 

Διάγραμμα 5: Υπηρετήσεις  μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις βροχής Μ.Σ. Χανίων  περιόδου 1931-2007 
 (πηγή : μελέτη ΓΠΣ Δήμου Χανίων και Περιστικών Δήμων, Α φάση) 

 

 

 

Εν γένει οι εντάσεις των βροχοπτώσεων στο Δήμο Χανίων μπορούν να θεωρηθούν υψηλές και 

ικανές να προκαλέσουν κατά τόπους προβλήματα πλημμυρών, τα οποία αντιμετωπίζονται τόσο 

προληπτικά, με την κατασκευή κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων / έργων διευθέτησης 

όμβριων υδάτων και την λήψη μέτρων πρόληψης, όσο και κατασταλτικά, με την επέμβαση 

αρμόδιων υπηρεσιών. 
 

 

3.Εγκαταστάσεις – στοιχεία – χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος 
 

3.1. Οδικό Δίκτυο 

  

Το εκτενές οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων περιλαμβάνει τόσο τμήματα Εθνικής Οδού, όσο και 

δευτερεύοντες επαρχιακούς και τοπικούς δρόμους, εντός και εκτός σχεδίων πόλεως, οι οποίοι 

διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και χρήζουν 
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διαφορετικής αντιμετώπισης. Η συντήρηση και η επέκταση του εν λόγω δικτύου είναι διαρκής, 

αντιμετωπίζοντας όμως αρκετά εμπόδια λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων και ύπαρξης πολλών 

εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων, πέραν του Δήμου Χανίων. Στον Χάρτη 8  παρουσιάζεται μια 

ενδεικτική απεικόνιση του κύριου οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων.  
Σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, στις δράσεις πρόληψης των 

δασικών πυρκαγιών προβλέπεται και η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος 

του οδικού δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους 

συντήρησης του οδικού δκτύου. 
Τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης 

σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου και 

αποσκοπούν στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών, κυρίως από αμέλεια, ατυχήματα, κλπ.  
Οι φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου  θα πρέπει να εντάξουν στις δραστηριότητές τους και 

δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.  
 

 

Χάρτης 8: Κύριο οδικό δίκτυο του Δ. Χανίων. 
 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του συντονιστικού της ρόλου 

προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης 

του οδικού δικτύου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στους χάρτες  

αυτούς απεικονίζεται το οδικό δικτύου κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας 

συντήρησης και για το Δήμο Χανίων εικονίζεται στον παρακάτω χάρτη: 
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Χάρτης 9. Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου  στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων ( πηγή: 

Δ/νση Σχεδιασμού &Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ)  
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3.2. Λοιπά Δίκτυα 

 

Δίκτυα Αποχέτευσης – Άρδευσης – Ύδρευσης – Όμβριων 
Τα εν λόγω δίκτυα, αν και θεωρούνται βασικά, έχουν αρκετά περιθώρια επέκτασης, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.  
Ηλεκτρισμός 
Εντός των ορίων του Δήμου Χανίων βρίσκεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ 

(Ξυλοκαμάρα - Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου), η οποία καλύπτει ανάγκες ολόκληρου του νησιού, μέσω ενός 

πυκνού δικτύου διανομής. Επίσης, υπάρχουν μικρές ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, οι 

οποίες αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές (κυρίως ηλιακή ενέργεια - φωτοβολταϊκά).  
 

Τηλεπικοινωνίες 
Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν δίκτυα τηλεπικοινωνιών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του 

ΟΤΕ, καθώς και άλλων εταιρειών. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον προκύψει 

πρόβλημα επικοινωνίας μέσω των προαναφερόμενων δικτύων, υπάρχει δίκτυο της Ένωσης 

Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. 

3.3. Αεροδρόμια - Ελικοδρόμια 
Στο Δήμο Χανίων υπάρχει ένας Διεθνής Αερολιμένας, Ι. Δασκαλογιάννη, ο οποίος εξυπηρετεί 

πολλές πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθημερινά και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Η θέση του είναι στο βορειοανατολικό άκρο του Δ. Χανίων στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Χάρτης 

8). Στην ίδια θέση στεγάζεται και το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 115 Πτέρυγας Μάχης, η οποία 

εδρεύει στην Σούδα - Ν. Χανίων (Στρατόπεδο Ακρωτήρι, ΤΚ 73200). 
 

Όσον αφορά σε υπάρχοντα ελικοδρόμια, αυτά εντοπίζονται στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Χανίων Αγ. Γεώργιος (Μουρνιές, Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου) και στο Ναυτικό Νοσοκομείο (Σούδα). Η 

μορφολογία όμως του Δήμου Χανίων, μπορεί να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων σε 

πολλά διαφορετικά σημεία, σε όλη την έκτασή του. 
 

 
Χάρτης 10: Αεροδρόμια και ελικοδρόμια Δ. Χανίων. 



 

∆ήµος Χανίων – Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυροσβεστικού Σταθµού 17 

3.4 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας 
Οι σημαντικότερες υγειονομικές μονάδες και μονάδες κοινωνικής πρόνοιας φαίνονται στο  
 
Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν οι εξής σημαντικές υγειονομικές μονάδες και μονάδες κοινωνικής 

πρόνοιας (Χάρτης 10): 
� Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Αγ. Γεώργιος» Μουρνιές,(2821022000-2821342000) 
� Ναυτικό Νοσοκομείο Σούδας   (28210-82000 / 82510 / 82538) 
� Περιφερειακό Ιατρείο Αερολιμένα «Ι. Δασκαλογιάννης» (28210-83800 / 83805 / 

83801) 
� ΤΟΜΥ 2η Τοπική Μονάδα Υγείας Χανίων                            (2821008351) 
� Κέντρο Υγείας (ΠΕΔΥ) (πρώην ΙΚΑ) Λ. Κ. Καραμανλή 99, (28210-24601) 
� ΕΛΕΠΑΠ            (28210-97699) 
� ΕΚΑΒ      (28210-28667 / 55666) 
� Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (28210-87100 / 87101) 
� Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (περιοχή Άγιος Ιωάννης-Πρεβαντόριο)  

                                                  (28213-41302 / 41301 / 41308) 
� Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων                  ( 28213-40500) 
� Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων           (28213-40500) 
� Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων                   (28210-23361) 
� Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός        (28210-52550) 

 

 

Επίσης, στο Δήμο Χανίων λειτουργούν οι εξής μεγάλες ιδιωτικές μονάδες: 
o Θεραπευτήριο Iasis - Γενική Κλινική Γαβριλάκη ΑΕ   (28210-87000) 
o Κλινική Καπάκης – Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων Α.Ε. (28210-52688) 
o Γενική Νέα Κλινική Τσεπέτη     (28210-27663) 
o Κλινική Αλιφιεράκη «Αγία Τριάς»     (28210-42782) 
o ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. – Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (28211-

10200-7) 
o Οίκος ευγηρίας «Αγ. Άννα»                 (28210-27944) 
o Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΝΟΣΤΟΣ    (2821023411) 
o Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ               (28210-23553) 

 

 

Πέραν αυτών, λειτουργούν περιφερειακά ιατρεία σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου Χανίων, 

όπως Κοντόπουλα, Σταλός, Αρώνι, Δαράτσο, Γαλατάς, κα.(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2) 
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Χάρτης 11: Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας – Νομάδες Πρόνοιας Δ. Χανίων 

3.5.. - ΧΑΔΑ 
Από την  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης διαβιβάζονται στο 

Δήμο  τα αποτελέσματα της επιτροπής Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης (ΧΑΔΑ) της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 
 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων έχει υποχρέωση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σε 

εφαρμογή της 9Α/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 

όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς για το Νομό Χανίων είναι  4 (πολύ υψηλός)  και 5 

(κατάσταση συναγερμού)  να μεριμνά για την παρουσία υδροφόρου οχήματος στις 

συγκεκριμένες περιοχές.  
 

3.6. Κρουνοί – Δεξαμενές 
Ο έλεγχος-επιθεώρηση της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων ενεργείται με 

ευθύνη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 210/1992 και την 

εγκύκλιο 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος . Η συντήρηση των 

πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνεται 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, Π.Δ 210/1992) και η δαπάνη βαρύνει τους φορείς των δικτύων 

ύδρευσης (Εγκύκλιος 79/03-02-2006). 
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Η Επιτροπή Ελέγχου Υδροστομίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων διαβιβάζει σχετικό 

πρακτικό για προβλήματα ή δυσλειτουργίες εφόσον τις  διαπιστώνει και υλοποιείται η 

αποκατάστασή τους από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία μεριμνεί και για την επέκταση του δικτύου 

εφόσον απαιτείται. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E)  

3.7. Πυροσβεστικοί Σταθμοί – Πυροφυλάκια 

Εντός του Δήμου Χανίων υπάρχουν οι ακόλουθοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί: 
 

1. 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Χανίων 
Γρηγορίου Ε΄ 14, 73100, Χανιά,  
Τηλ: 28210-84110 & 92410 
Fax: 28210-90433 
 

2. 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Χανίων 
Πολεμικό Αεροδρόμιο Σούδας, Σούδα, 73200, Χανιά 
Τηλ: 28210-63288 
Fax: 28210-63667 
 

3. Πυροσβεστικός Σταθμός Δήμου Χανίων 
Αγ. Ματθαίος, Οδός Αρκαδίου, 73100, Χανιά 
Τηλ.: 28213-41799 
Fax: 28213-41798 
                      

Πυροφυλάκια δεν υπάρχουν εντός του Δήμου Χανίων, πλην ενός, το οποίο βρίσκεται εντός του 

οικισμού Ναυστάθμου Κρήτης (Σούδα, 73200, Χανιά, Τηλ. 2821082000).  
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Χάρτης 12: Πυροσβεστικοί Σταθμοί εντός του Δήμου Χανίων. 

 

3.8. . Εγκαταστάσεις SEVESO 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στον 

Δήμο Χανίων υπάρχουν 4 εγκαταστάσεις, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας 

SEVESO II της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης 12). Οι εν λόγω εγκαταστάσεις έχουν 

χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν αναγκαία τη λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης μεγάλων 

ατυχημάτων, σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες, καθώς και περιορισμού των συνεπειών τους 

στον άνθρωπο και το περιβάλλον.   
 

1. SHELL HΕLLAS A.E. – Εγκ. Χανίων 
Άγ. Ονούφριος, 73100, Χανιά 
Επικοινωνία: Αγγελίδης Δ. 
Τηλ.:  2821064957 

 

2. SILK OIL A.E.E.Π.Y. – Εγκ. Χανίων 
Άγ. Ονούφριος, 73100, Χανιά 
Επικοινωνία: Σοφιανός Κ.  -  Κογχυλάκης Γεώργιος  
Τηλ.:  2821024712 
 

3. ΑΣΠΡΟΠΥΡΚΑΖ (ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ – ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) Α.Ε. – Εγκ. Χανίων 
Άγ. Κυριακή, 73134, Χανιά 
Επικοινωνία: Αναγνωστόπουλος Α. 
Τηλ.:  2821057801  
 

 

4. ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΗΣ Χανίων  
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Ξυλοκαμάρα, Νεροκούρου, 73100, Χανιά 
Επικοινωνία: Κοκκινάκης Γ. 
Τηλ.:  2821024202 
 

Η ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω ύπαρξης ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, με την οποία η εθνική 

νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) παρατίθεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  
 

 
 

 
 

Χάρτης 13: Εγκαταστάσεις SEVESO στο Δήμο Χανίων. 

 

3.9. Κατασκηνώσεις  

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων υπάρχουν οι εξής χώροι κατασκήνωσης (Χάρτης 

13): 
• Παιδική Kατασκήνωση Τσικιμπούμ (Χωραφάκια Ακρωτηρίου)   

Επικοινωνία: 28210 39270 / 28210 52940 
• Παιδική Εξοχή Καλαθά (Καλαθάς Ακρωτηρίου)    

Επικοινωνία: 28213 41690 
• Κατασκήνωση Άγιος Παύλος (Χωραφάκια Ακρωτηρίου)   

Επικοινωνία: 28210 39403  
• Παιδική Κατασκήνωσης Rea’s Fun Club (Σταυρός Ακρωτηρίου)  

Επικοινωνία: 28210 39001-4 
• Camping Αγίων Αποστόλων      

Επικοινωνία: 28210 31138 / 33700 
Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων , σύμφωνα με το 

παρ.3 ,αρθ 8 της ΚΥΑ 12030/Φ109.1/1999 προβλέπεται ότι η Αρχή που χορηγεί άδειες 
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λειτουργίας κατασκηνώσεων είναι υπεύθυνη για την λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας , 

τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. 
Αντίγραφο των σχεδίων εκκένωσης των λειτουργούντων στον Δήμο Χανίων παιδικών εξοχών-
κατασκηνώσεων πρέπει να διατίθενται από τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου ή τις Δ//νσεις 

Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην περίπτωση που 

κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρω μέτρου. Η σχετική νομοθεσία παρατίθεται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ)  όπου κωδικοποιούνται τα θέματα που αφορούν στις  

υποχρεώσεις των κατασκηνώσεων -παιδικών εξοχών 
 

 
 

 

 

Χάρτης 14: Χώροι κατασκήνωσης στο Δήμο Χανίων. 

 

 

3.10. Στρατόπεδα  

Εντός του Δήμου Χανίων, βρίσκονται τα ακόλουθα στρατόπεδα / στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

(Χάρτης 14): 
 

• 115 Πτέρυγα Μάχης (Ακρωτήρι) 
• Πεδίο Βολής Κρήτης (Ακρωτήρι) 
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• Στρατόπεδο Ραπτοπούλου (Αγυιά) 
• Στρατόπεδο Μαρκοπούλου (Χανιά) 
• 5η Μεραρχεία (Σούδα) 
• Ναύσταθμος Κρήτης  
• Ναυτική Βάση Σούδας 
• Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 
• Αμερικάνικη Βάση 
• Λέσχη Αξιωματικών 

 

 

 
 

 

 

Χάρτης 15: Στρατόπεδα / Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις στο Δήμο Χανίων. 
 

3.11.  Αρχαιολογικοί Χώροι  

Θέματα που αφορούν στην προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, καθώς 

και ζητήματα, που απαιτούν την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω 

χώρους σε περίπτωση κινδύνου από επερχόμενη Δασική Πυρκαγιά ρυθμίζονται από τις κατά 

τόπους Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (νυν Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).  
Ειδικά, όσον αφορά στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, υπάρχουν οι εξής Αρχαιολογικοί Χώροι εντός κατοικημένων περιοχών, εντός 

δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών: 

• Βυζαντινό Φρούριο στο Βαρύπετρο Δ.Ε. Θερίσου 
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Σουμερλή 24, Χανια 
Τηλ. 28210530 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
 

Ενέργειες πρόληψης- ετοιμότητας Δήμου Χανίων  για την αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών  

Οι ενέργειες πρόληψης του Δήμου Χανίων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε έτος, πριν την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Ενέργειες πρόληψης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, του Δήμου Χανίων. 

Ενέργεια 
Υπηρεσία / Υπεύθυνος 

Εκτέλεσης 
Χρόνος Εκτέλεσης 

• Επικαιροποίηση και έγκριση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ή των 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικά μέσα 

του Δήμου Χανίων2 (και του ιδιωτικού τομέα, εφόσον είναι διαθέσιμα) για δράσεις που 

αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. Κοινοποίηση σε εμπλεκόμενους / 

αρμόδιους φορείς. 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  
και Πυροσβεστικού Σταθμού 

Απρίλιος/Μάιος 

• Προγραμματισμός εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας α)προληπτικός 

καθαρισμός της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, νησίδων, πρανών , αλσών , 

πάρκων κατασκηνώσεων β)σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες  

(δασικό οδικό δίκτυο, ζώνες μίξης δασών-πόλεων, δασικών εκτάσεων κλπ) γ) μέριμνα για 

την τήρηση υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς κλπ και ενέργειες βάση 

των αρμοδιοτήτων τους.  

ΔΤΥΔΧ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας   

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

με έμφαση τους μήνες  πριν και 

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου  

• Μέριμνα για συντήρηση και επισκευή  κυριότερων πηγών νερού (πυροσβεστικών 

υδροστομίων, δεξαμενών)   καθώς και επέκταση του δικτύου τους καθ’ υπόδειξη της Π.Υ. 

που διενεργεί τον έλεγχό τους. 

ΔΕΥΑΧ Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  

• Επισκευή και συντήρηση υλικών μέσων Δήμου Χανίων (π.χ. μηχανήματα, οχήματα, κλπ.)που 

θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του Π.Σ. καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών. 

Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Καθαριότητας   
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  

• Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων 

πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με βάση τις υφιστάμενες 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο και τους διαθέσιμους για το σκοπό 

αυτό πόρους. Επίλυση ζητημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς, 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  
και Πυροσβεστικού Σταθμού 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

και κυρίως στην έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου  

                                                 
2 Στην καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού κι των υλικών μέσων σημαντικός είναι ο ρόλος των Προέδρων των Τοπικών συμβουλίων που είναι υπεύθυνοι των ομάδων 

πυρασφάλειας της Τοπικής Κοινότητας ( άρθρο 82 Ν3852/2010)  
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υπηρεσίας και όργανα σε επίπεδο Δήμου , εθελοντικές οργανώσεις, ενδεχόμενες δράσεις 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών. Κοινοποίηση πρακτικών σε αρμόδιους / 

εμπλεκόμενους φορείς. 

• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

(ΣΟΠΠ) 
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  
και Πυροσβεστικού Σταθμού 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

• Ενημέρωση του κοινού για τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας, προστασίας δασών και 

φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές, αλλά και των υποχρεώσεων ιδιοκτητών, νομέων 

οικοπεδικών εκτάσεων καθαρισμού τους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (φυλλάδια, 

δελτία τύπου, κλπ.).  

Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων  - Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας  και 

Πυροσβεστικού Σταθμού  

 

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου  

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

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών 

πυρκαγιών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο σχεδιασμού , διεξαγωγής και 

αποτίμησης ασκήσεων ΠΠ ( ΓΓΠΠ , Μάιος 2009) 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  
και Πυροσβεστικού Σταθμού 

 

Αντιπυρική περίοδο  

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής  ζημιών για τη χορήγηση οικονομικής 

ενίσχυσης σε όσους προέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  (προνοιακό  επίδομα)  

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας 

, Παιδείας, αθλητισμού και 

πολιτισμού σε συνεργασία με 

Αυτ. Γραφ. Πολ. Προστασίας  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Η ΓΓΠΠ ως αρμόδια αρχή συντονισμού δράσεων για την ετοιμότητα των φορέων πολιτικής 

προστασίας (αρθ. 6 παρ. 1 του Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σε 
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

"Ξενοκράτης", και στα πλαίσια αξιοποίησης των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και 

πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας 

της χώρας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου καταστροφών (αρθ. 6 παρ.5 του 

Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), εκδίδει κατά την διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερησία βάση για την 

υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την κατάσταση ετοιμότητας 

πολιτικής προστασίας. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς  έχει ως κύριο στόχο να 

ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για 

τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 
εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά 

μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Συντάσσεται και εκδίδεται από 1ης 

Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού 

αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική 

οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς 

και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από 

αμέλεια. Η εκπόνηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ολοκληρώνεται πριν την 

12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει και 

αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr).  
Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι 

κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες 

αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, 

εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. 

Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:  
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή) Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση 

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

καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.  
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση) Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές 

που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή 
τους.  
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί 

αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να 

αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί 

άνεμοι, κλπ).  
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των 

πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, 

κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική 

προσβολή.  
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των 
πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι 

πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις 

και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία 
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ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.  

 

1.Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητας (Κωδικός Σ) 
Κατά την παρούσα Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητα, οι ενέργειες του Δήμου Χανίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Σε σχέση με τις κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ, σε Συνήθη Ετοιμότητα (Φάση 1) βρίσκεται ο Δήμος 

Χανίων όταν η Κατηγορία Κινδύνου για τον Νομό Χανίων είναι 1 (Χαμηλή) , 2 (Μέση) ή 3 

(Υψηλή). 

Πίνακας 2: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 1: Συνήθης Ετοιμότητα. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 
 

1. Λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου Χανίων 

στον Αγ. Ματθαίο, σε δύο 8ωρες βάρδιες (7:00 –

15.00 & 15.00 –23.00),  

συμπεριλαμβανομένων ΣΚ αν η Κατηγορία Κινδύνου 

για το Νομό Χανίων είναι Υψηλή (3). 

-Πυροσβεστικός Σταθμός 

Δήμου 
Ημερησίως 

& ΣΚ όταν έχει 

δείκτη 3  

 

2. Ανάρτηση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ σε πίνακες ανακοινώσεων του 

Κεντρικού Δημαρχείου (Κυδωνίας 29) και της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών (Γρηγορίου Ε΄ 50) προς 

ενημέρωση των πολιτών και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου όταν έχει δείκτη 3.  

- Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας  και 

Δημοσίων Σχέσεων 
 

 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 
 

 

Ημερησίως 

(13:30) 
 

3. Λειτουργία συνόλου υπηρεσιών Δήμου Χανίων 

(κυρίως 7:30 – 15:30), μεταξύ των οποίων και 

του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

-Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών 
 

 

Ημερησίως 
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2.Φάση 2: Αυξημένη  Ετοιμότητα (Κωδικός Α) 
 

Κατά την παρούσα Φάση 2: Αυξημένη Ετοιμότητα, οι ενέργειες του Δήμου Χανίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Σε σχέση με τις κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ, σε Αυξημένη Ετοιμότητα (Φάση 2) βρίσκεται ο 

Δήμος Χανίων όταν η Κατηγορία Κινδύνου για τον Νομό Χανίων είναι 4 (Πολύ Υψηλή)  ή 5 

(Κατάσταση Συναγερμού). 

Πίνακας 3: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 2: Αυξημένη Ετοιμότητα. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου 

Χανίων στον Αγ. Ματθαίο, σε τρεις (3)  8ωρες 

βάρδιες (7:00 – 15.00 & 1500. – 23.00 & 23.00-

7.00), συμπεριλαμβανομένων ΣΚ. 

-Πυροσβεστικός Σταθμός Δήμου Ημερησί

ως (+ΣΚ) 

2. Ανάρτηση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ σε πίνακες 

ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημαρχείου 

(Κυδωνίας 29) και της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Γρηγορίου Ε΄ 50)   προς 

ενημέρωση των πολιτών. 

- Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας  και Δημοσίων 

Σχέσεων 
-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. Πρ 

.&Πυρ. Στ. 
 

 

 

Ημερησί

ως 

(13:30) 

3. Ανάρτηση ιδιαίτερου προειδοποιητικού 

σήματος ΚΕΠΠ στους παραπάνω πίνακες 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Χανίων. Έκδοση Δελτίου Τύπου σύμφωνα με 

την πρότυπη ανακοίνωση ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 

-Αυτοτελές Γραφείο 

Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων 
 

-Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας 

&Πυρ. Στ. 
 

- Διεύθυνση Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

4. Ενημέρωση μέσω SMS Δημάρχου, 

Αντιδημάρχων και Διευθυντών εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών Δήμου Χανίων (Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών - Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου 

και Καθαριότητας) για την προβλεπόμενη 

επικινδυνότητα και την ανάγκη ετοιμότητας 

προσωπικού & υλικών μέσων. 

 

-Πυροσβεστικός Σταθμός 

Δήμου 
 

 

Ημερη

σίως  

(+ΣΚ) 

5. Ετοιμότητα εμπλεκόμενων υπηρεσιών Δήμου 

Χανίων (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας) 

ως προς προσωπικό και υλικά μέσα.  

-  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Σοφοκλής Τσιαραντνωνάκης 

 

- Δ/νση Περ/ντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας 

Ημερη

σίως  

(+ΣΚ) 
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6. Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης 

πυρκαγιάς σε χώρους Ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

πυροσβεστική διάταξη 9Α/20053 

Δημοτικός Πυροσβεστικός 

σταθμός  

Ημερ

ησίως  

(+ΣΚ) 

7. Σύγκλιση ΣΤΟ (εφόσον κριθεί αναγκαίο) κατ΄ 

εντολή Δημάρχου. 
Δήμαρχος / Αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

Αυτοτελές Γρ. Πολ. Πρ.  

&Πυρ. Στ. 
 

Ημερ

ησίως  

(+ΣΚ) 

 

3.Φάση 3: Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση (Κωδικός Ε) 
 

Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, 

επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:  
• δράσεις που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών από τις 

κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τα σχέδια επέμβασής τους 

• δράσεις που αφορούν την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον 

έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, από τους λοιπούς επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και των 

προβλεπομένων στην ΚΥΑ.12030Φ.109.1/1999,  

• δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, από 

φορείς πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και σύμφωνα με το 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.  
Ο έλεγχος και καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού 

Σώματος και ενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. 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. 
 

Σε ότι αφορά στο Δήμο Χανίων κατά την παρούσα Φάση 3: Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση, οι 

ενέργειες του Δήμου Χανίων παρουσιάζονται στους Πίνακες 4-6. Σε Άμεση Κινητοποίηση – 

Επέμβαση (Φάση 3) βρίσκεται ο Δήμος Χανίων όταν εκδηλωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μια 

δασική πυρκαγιά, για την αντιμετώπιση της οποίας κρίνεται αναγκαία η συνδρομή του. 

 

                                                 
3 Σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής Ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που 
κοινοποιείται στο Δήμο και προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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3.1. 1ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία 
 

Πίνακας 4: Ενέργειες Δήμου Χανίων : Φάση 3 Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση / Στάδιο 1 

Αναγγελία. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεση

ς 

1. Ενημέρωση Δημάρχου-αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, σε θέματα Π.Π. μετά από 

γνωστοποίηση από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησί

ως (+ΣΚ) 

2. Ενημέρωση των εμπλεκόμενων Δ/νσεων 

(Δ.Τ.Υ./ Δ.Κ.Π&Πρ & Πυρ. Στ. .) , με στόχο την 

άμεση κινητοποίησή τους προς υποβοήθηση 

του έργου της Π.Υ., κατόπιν σχετικού 

αιτήματος.  

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος  

Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησί

ως (+ΣΚ) 

3. Επικοινωνία με την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και με το Τμήμα Π.Π. της 

Περιφερειακής Ενότητας και της Δ/νσης Π.Π. 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα 

πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 

το συμβάν 

 

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος  

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησί

ως (+ΣΚ) 

 

 

 

 

 

 

3.2. 3ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη 

Δυνάμεων – Επέμβαση 
 

 Πίνακας 5: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 3 Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση / Στάδιο 3 

Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Απόφαση διάθεσης  προσωπικού και 

εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου 

Χανίων, προς υποβοήθηση του έργου της Π.Υ., 

κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

- Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος  

-Πυρ. Σταθ.  

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

2. Διάθεση και συντονισμός δράσεων προσωπικού 

και εξοπλισμού εμπλεκόμενων Δ/νσεων Δήμου 

Χανίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας –), 

προς υποβοήθηση του έργου της Π.Υ. και της 

ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

- Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

 

Δ/νσηΤεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 
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-Δ/νσηΠερ/ντος, 

Πρασίνου& Καθαριότητας 
 

3. Αίτημα συνδρομής σε υλικά και μέσα (εφόσον 

κριθεί αναγκαίο) από όμορους Δήμους, την 

οικεία Περιφέρεια, ιδιωτικούς φορείς ή την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ, κατ' εντολή 

Δημάρχου και έπειτα από συνεννόηση με την 

Π.Υ. και ΕΛ.ΑΣ.. 

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

 
-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

4. Λήψη απόφασης από το Δήμαρχο  και συνδρομή 

από τις υπηρεσίες  στην υλοποίηση 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών (εφόσον 

κριθεί αναγκαίο). 

 

Να επισημανθεί ότι, η δράση της απομάκρυνσης  

πρέπει να υλοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται  

εγκαίρως η καλή οργάνωση  και ασφαλής  

υλοποίηση της σε συνεργασία με τους 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς( Ελληνική 

Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία.)  

 

        - 

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και 

Καθαριότητα 
  
 

Ημερησίως  

(+ΣΚ) 

5. Σύγκλιση ΣΤΟ (εφόσον κριθεί αναγκαίο) κατ΄ 

εντολή Δημάρχου. 
Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 
 

Ημερησίως  

(+ΣΚ) 

6.  Κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, 

που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους 

χώρους συγκέντρωσης και καταφυγής 

 

Σημείωση: Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για 

την ενδεχόμενη ύπαρξη αλλοδαπών 

μεταξύ των πληγέντων, τόσο όσον αφορά 

στις δυνατότητες επικοινωνίας μαζί τους 

(ενεργοποίηση προσωπικού Δήμου 

Χανίων με γνώση ξένων γλωσσών), όσο 

και παροχής δίαυλου επικοινωνίας με τα 

αντίστοιχα τουρ-ιστικά γραφεία, 

προξενεία και πρεσβείες.   

- Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και 

Πολιτισμού 
 

- Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Παιδείας 
 

-Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας 

&Πυρ. Στ. 

Δημοτικές Ενότητες- 

πρόεδροι τοπικών 

συμβουλίων  
    
              

Ημερησίως  

(+ΣΚ)  
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7. Ενημέρωση Περιφερειάρχη και Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

για την κατάσταση και εισήγηση για κήρυξη της 

περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

εφόσον συντρέχουν λόγοι 

- Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 
-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησίως  

(+ΣΚ) 

 

3.4. 5ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος - Φύλαξη 
 

   Πίνακας 6: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 3 Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση / Στάδιο 5 

Έλεγχος - Φύλαξη. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Συντονισμός δράσεων και διάθεσης 

προσωπικού και εξοπλισμού 

Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου Χανίων, 

προς υποβοήθηση του έργου της Π.Υ., 

σύμφωνα με σχετικό αίτημα. 

- Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 
Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

2. Συντονισμός δράσεων και διάθεσης 

προσωπικού και εξοπλισμού εμπλεκόμενων 

Δ/νσεων Δήμου Χανίων (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών – Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Καθαριότητας ), προς 

υποβοήθηση του έργου της Π.Υ. και της 

ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με σχετικό αίτημα. 

- Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

-Δ/νση Περ/ντος, 

Πρασίνου & 

Καθαριότητας 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

3. Αίτημα συνδρομής σε υλικά και μέσα 

(εφόσον κριθεί αναγκαίο) από όμορους 

Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, ιδιωτικούς 

φορείς ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το 

ΚΕΠΠ, κατ' εντολή Δημάρχου και έπειτα από 

συνεννόηση με την Π.Υ. και ΕΛ.ΑΣ.. 

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

4.  Εντολή Δημάρχου Χανίων για παραμονή, 

μερική αποκλιμάκωση ή ολική 

αποκλιμάκωση των πόρων, που έχουν 

διατεθεί, για την υποβοήθηση του έργου 

της Π.Υ., έπειτα από συνεννόηση με την 

Π.Υ.. 

Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας 

&Πυρ. Στ. 
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3.6. 6ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης 

Κατάσβεση 

 

Πίνακας 7: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 3 Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση / Στάδιο 6 

Πλήρης Κατάσβεση. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Εντολή Δημάρχου Χανίων για αποκλιμάκωση 

των πόρων, που έχουν διατεθεί για την 

υποβοήθηση του έργου της Π.Υ., έπειτα από 

συνεννόηση με την Π.Υ.. 

 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

2. Εντολή Δημάρχου Χανίων για παραμονή, 

μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση 

των πόρων, που έχουν διατεθεί, για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών, λόγω δασικών 

πυρκαγιών. 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

3.  Συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή πρώτης 

εκτίμησης του αριθμού των πολιτών για τους 

οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα 

καταλύματα, με βάσει των αριθμό των 

κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές 

ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους – 

Ενημέρωση οικείου Περιφερειάρχη και Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης .   

-Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού 
 

- Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 

 
-Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και 

Παιδείας 
 

-Αυτοτελές Γραφείο ΠΠ 

&ΠΣ 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

4.  Συνδρομή για την επιστροφή των πολιτών, που 

απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή, 

όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζεται μεταφορά. 

- Δ/νση Περ/ντος, Πρασίνου 

& Καθαριότητας 
 

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

-Αυτοτελές Γραφείο ΠΠ 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 
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4. Φάση 4: Αποκατάσταση – Αρωγή 

Η φάση της Αποκατάστασης –Αρωγής αναφέρεται στην περίοδο μετά την εκδήλωση και 

αντιμετώπιση  πλήρως μιας  δασικής πυρκαγιάς, οπότε ακολουθεί εκτίμηση ζημιών, 

εκτίμηση της κατάστασης, παρέχεται άμεση αρωγή στους πληγέντες και λαμβάνονται οι 

αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών. 

Στη φάση αυτή οι  ενέργειες στις οποίες εμπλέκεται περιγράφονται στον πίνακα 8  που 

ακολουθεί ενώ όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, παρακάτω περιγράφεται 

η διαδικασία που ακολουθείται, σύμφωνα τις οδηγίες της ΓΓΠΠ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 
Πίνακας 8: Ενέργειες Δήμου Χανίων – Φάση 4 Αποκατάσταση - Αρωγή. 

Ενέργεια Υπεύθυνος Εκτέλεσης 
Χρόνος 

Εκτέλεσης 

1. Επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα Π.Π. της 

Περιφερειακής Ενότητας για γνωστοποίηση 

στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.) του είδος 

συμβάντος, ακριβείς ημερομηνίες και 

πληγείσες περιοχές.  

-Αυτοτελές  Γραφείο ΠΠ 

&ΠΣ 
Με την 

εκδήλωση της 

φ. 

καταστροφής 

2. Γνωστοποίηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

καθώς και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

επικοινωνίας της προβλεπόμενης διαδικασίας 

για την παρεχόμενη κοινωνική προστασία 

στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση 

ανάγκης . 

 

 

 

-Γραφείο Τύπου 
-Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών  (Διοικητικής 

Υποστήριξης) 
-ΚΕΠ 

-Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και  

Πολιτισμού 
-Αυτοτελές  Γραφείο ΠΠ 

&ΠΣ 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

3. Αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο μεταφοράς 

πίστωσης  για την επιχορήγηση του Δήμου. 
-Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και  

Πολιτισμού 

Ημερησίως  

 

4. Απόφαση Δημάρχου συγκρότησης Επιτροπών 

για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών και την 

ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τα 

γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που 

ενδεχομένως τους αφορούν. 

-Γραφείο Δημάρχου 
-Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και  

Πολιτισμού 

Σε ετήσια 

βάση  
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Ο Δήμαρχος Χανίων  
 
 

Αναστάσιος Βάμβουκας  
 

5. Έλεγχος, ολοκλήρωση έργου επιτροπών, αίτημα 

Δήμου ακριβούς ποσού επιχορήγησης, χορήγηση 

οικονομικής ενίσχυσης  στους δικαιούχους 

πληγέντες 

 
-Μικτές Επιτροπές 
-Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και  

Πολιτισμού 

Ημερησίως  

 

6.Χορήγηση των στοιχείων καταγραφής των 

πληγέντων κατοικιών στην Περιφέρεια για 

υποβολή στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αιτήματος οριοθέτησης 

των πληγεισών περιοχών προκειμένου να 

χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή 

ανακατασκευή κτιρίων 

Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και  

Πολιτισμού 
 

-Αυτοτελές  Γραφείο ΠΠ 

&ΠΣ 

Ημερησίως  

 

7.Έλεγχος και αποκατάσταση υποδομών 

αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων, η λειτουργία 

των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε, 

λόγω δασικών πυρκαγιών 

-Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου 
- ΔΕΥΑΧ 

 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

 

 

8. Ενημέρωση Περιφερειάρχη, Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΚΕΠΠ, σχετικά 

με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης 

και διαχείρισης των συνεπειών του Δήμου. 

Δήμαρχος / αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. 

Πρ & Πυροσβεστικού 

Σταθμού 
 

Ημερησίως 

(+ΣΚ) 

9. Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης Δήμου 

για αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών όπως και δράσεων 

πρόληψης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) των αρμόδιων 

Υπουργείων  

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

 

Ημερησ

ίως 

10.  Δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου 

προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον απαιτηθεί 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 Δήμαρχος /    

αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

-Αυτοτελές Γραφείο Πολ. Πρ & 

Πυροσβεστικού Σταθμού 
-Δ/νση Προσωπικού 


