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Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  

επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για 

την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» χάριν συντομίας και 

διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, 

βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του 
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Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου 

 

 

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

του Δήμου Χανίων  αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν. 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

01/07/2020 

 

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΧΑΝΙΩΝ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΣΗΜΝΑΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η επιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης των πυρκαγιών στα δάση των 

μεσογειακών χωρών στις οποίες υπάγεται και η χώρα μας, έχει καταλήξει ότι οι δασικές πυρκαγιές 

αποτελούν μέρος της οικολογίας τους και η πλήρης εξάλειψή τους είναι αδύνατη έστω και αν υπήρχε 

ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν κατά 

την διάρκεια των θερινών μηνών σε συνδυασμό με την ευφλεκτικότητα διαφόρων ειδών της φυσικής 

βλάστησης συνθέτουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

στον Ελλαδικό χώρο που χαρακτηρίζεται κύρια από το ξηροθερμικό κλίμα μεσογειακού τύπου. 

Το μεσογειακό τύπου κλίμα προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές από καλοκαιρινή ξηρασία, 

χειμωνιάτικες κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο, 

ήπια μέχρι θερμά ή και πολύ θερμά καλοκαίρια, ήπιους μέχρι ψυχρούς χειμώνες και εκτεταμένες 

περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους 

Οι οργανισμοί (φυτικοί και ζωικοί) κάτω από αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνει το 

μεσογειακό κλίμα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς απόκρισης στις περιβαλλοντικές πιέσεις ώστε να 

επιβιώνουν. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν κυρίως στην έλλειψη νερού, που συνδυάζεται με 

υψηλές θερμοκρασίες, στην απαιτούμενη οικονομία στα θρεπτικά στοιχεία, στο χειμερινό ψύχος και 

τέλος στην περιοδική δράση της φωτιάς. Σε όλα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η 

μακροχρόνια επίδραση παρόμοιων κλιματικών παραγόντων πάνω στους φυτικούς οργανισμούς έχει 

διαμορφώσει φυσιογνωμικά όμοιους τύπους βλάστησης, με μια διαδικασία που ονομάζεται 

συγκλίνουσα εξέλιξη. Η συγκλίνουσα εξέλιξη επεκτείνεται όχι μόνο στη φυσιογνωμία της βλάστησης 

αλλά και στη φυσιολογία των φυτών όπου διαφορετικά μεταξύ τους φυτά παρουσιάζουν ενιαία 

"οικολογική συμπεριφορά", αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλιματικούς παράγοντες. 

Με την παραδοχή ότι οι φυτοκοινωνίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς το συγκεκριμένο 

κλιματεδαφικό περιβάλλον, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες 

ευνοούν ή όχι τις πυρκαγιές1 και από παρατηρήσεις και μελέτες βασιζόμενες στην επεξεργασία 

στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που τηρούνται από την Δασική Υπηρεσία 

των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών εκδηλώνεται στη 

χώρα μας κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις 

φρύγανων, θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και δάση θερμόφιλων κωνοφόρων. Οι περιοχές 

αυτές με χαμηλό (μηδενικό) υψόμετρο μέχρι και των εξακόσιων περίπου μέτρων (0-600μ.) 

θεωρούνται ζώνες των περισσότερων σημείων έναρξης δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η 

εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών. 

Στο χάρτη που εμφανίζεται στη συνέχεια του κειμένου (Χάρτης 1) απεικονίζεται η κάλυψη σε 

ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές 

 
1 Δ Καιλίδης, Δ Θεοδωροπούλου, Γ. Παπάζογλου, «Επικίνδυνες στις πυρκαγιές ζώνες βλαστήσεως», Δελτίο Ερευνών υπ αρθ. 83. 

Θεσσαλονίκη 1977,  Ντάφης Σ. 1973. «Ταξινόμηση της δασικής βλάστησης της Ελλάδας» . Επιστημ  Επετηρίδα Γεωπονικής και 

Δασολογικής Σχολής τομ ΙΕ τευχ. Β., Γ. Μαυρομάτης 1978. Χάρτης Βλαστήσεως 
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εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από την Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες 

βλαστήσεως2) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με κόκκινο χρωματισμό, από 601-900 μ. με 

κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο των 900 μ. με πράσινο χρωματισμό. Με γκρι 

χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες μορφές χρήσεων γης (γεωργικές εκτάσεις, δομημένο 

περιβάλλον κλπ).  

 

 
 

Χάρτης 1. Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται η κάλυψη σε ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων 

(δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από την 

Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες βλαστήσεων) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με κόκκινο 

χρωματισμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο των 900 μ. με 

πράσινο χρωματισμό. Με γκρι χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες μορφές χρήσεων γης 

(γεωργικές εκτάσεις, δομημένο περιβάλλον κλπ).  

 
2 Σχετικό  το υπ  αρθ 165636/435/16-1/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς ΓΓΠΠ 
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Οι περιοχές με υψόμετρο 0-600 μ. που καλύπτονται από δασικά οικοσυστήματα (με κόκκινο 

χρωματισμό) αποδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών 

πυρκαγιών στη χώρα μας. χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα 

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

ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών 

 

Η προσέγγιση αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και καταρτίστηκε ως χρήσιμη πρόσθετη 

πληροφορία από την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών της ΓΓΠΠ στο πλαίσιο 

έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς ως πρώτη χωρική προσέγγιση του προβλήματος 

των δασικών πυρκαγιών με βάση το υψόμετρο. 

Από την μελέτη και ανάλυση στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που 

εκδηλώνονται στη χώρα μας, προκύπτει ότι ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι σημαντικά υψηλότερος 

στα δάση κωνοφόρων από ότι σε αυτά των πλατυφύλλων. Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει 

επίσης ότι από τα δάση που ανήκουν στην κατηγορία των κωνοφόρων, τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης 

(Pinus halepensis) και της Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) που έχουν σημαντική εξάπλωση σε όλη 

σχεδόν την Ελληνική επικράτεια, περιλαμβανομένου και του ιδιαίτερα ευαίσθητου νησιωτικού 

χώρου, κατέχουν την πρώτη θέση από πλευράς δυσκολίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών σε αυτά3. 

Χαρακτηριστικό αυτών των δασών είναι ότι συγκροτούν αραιές σχετικώς συστάδες με 

αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πλούσιας υποβλάστησης από θαμνώδη, ημιθαμνώδη και 

ποώδη φυτά. Η συσσώρευση αυτή της βιομάζας στον υπόροφο, διευκολύνει την πυρκαγιά να 

περάσει από το έδαφος στη κόμη των δένδρων και να ακολουθήσει επικόρυφη πορεία (πυρκαγιές 

κόμης), η οποία δύσκολα ελέγχεται. 

Ωστόσο και τα δύο είδη είναι προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές γιατί έχουν μηχανισμούς 

αναγέννησής τους ύστερα από μια πυρκαγιά και μάλιστα επωφελούμενα από τις ευνοϊκές συνθήκες 

που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά επεκτείνουν την επικράτεια τους. Ο ρυθμός όμως 

καταστροφής από πυρκαγιές αυτών των δασών στη χώρα μας σε πολλές περιοχές έφθασε σε 

ποσοστά που ξεπερνούν τις δυνατότητες της φύσης για φυσική αναγέννηση γιατί σε πολλές 

περιπτώσεις καίγονται για δεύτερη φορά πριν τα δένδρα φθάσουν σε ηλικία παραγωγής σπόρου 

(δεκαπενταετία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες 

απλούστερες μορφές (θαμνώνες ή φρυγανότοπους) όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε 

μικρά σχετικά διαστήματα στον αυτό τόπο. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα 

οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε ξηροθερμικές συνθήκες περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα 

τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η ανακύκλωση της οργανικής φυτικής ύλης μέσω της 

αποσύνθεσης συντελείται αργά και χρειάζεται τη δράση της φωτιάς. 

Στα οικοσυστήματα αυτά η φωτιά επανέρχεται ως οικολογικός παράγοντας για να συμβάλει στη 

διάσπαση της συσσωρευμένης οργανικής ύλης στα ανόργανα θρεπτικά συστατικά της, λόγω του ότι η 

έλλειψη υγρασίας περιορίζει την αποσύνθεση (σήψη) και την ανακύκλωση των οργανικών υλικών 

που συσσωρεύεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα κατακείμενα νεκρά 

κλαδιά, κλπ. Η συχνή επανεμφάνιση της φωτιάς σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα έχει ως 

αποτέλεσμα την μικρή συσσώρευση οργανικής ύλης και οι συστάδες των δένδρων που 

 
3 Λ. Λιάκος. Οικολογικές διαστάσεις δασικών πυρκαγιών.  Επιστημ Επετηρίδα  Λιβαδοπονικής Εταιρείας,  δημοσίευση Νο 3 Θεσσαλονίκη 

1996 
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αναπτύσσονται μετά την πυρκαγιά έχουν ομήλικες μορφές, δηλαδή έχουν την ίδια ηλικία και 

διάπλαση κατά θέσεις. 

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι οι πυρκαγιές ως οικολογικός παράγοντας των 

χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας μας είναι μια φυσική δύναμη που επηρεάζει ανθρώπους, 

βλάστηση και ζωικούς οργανισμούς. Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν τραυματισμούς 

και απώλειες ανθρώπινων ζωών, απώλειες στις περιουσίες των πολιτών, άμεσες και έμμεσες 

απώλειες στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), καταστροφές σε 

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

τον τουρισμό εν γένει. 

Οι πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στην φυσική ανανέωση και αύξηση της 

βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων μας και αρνητικά προκαλώντας την 

αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες απλούστερες μορφές (θαμνώνες, φρυγανότοπους, 

κλπ), ή ακόμα και την πλήρη κατάρρευση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε μικρά 

σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.  

Είναι συνεπώς εύλογη η ανησυχία που υπάρχει και η σημασία που δίνεται στη διαχείριση του 

προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, με δεδομένο ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και συμβάλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη 

παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη ζώνη μίξεως δασών –πόλεων εκεί δηλαδή που ο οικιστικός ιστός 

έχει μεγάλη εγγύτητα ή επεκτείνεται εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, όπως επίσης και σε 

μεμονωμένα κτίρια πλησίον ή εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, η προστασία των κτιρίων 

καθώς και των πάσης φύσεως υποδομών από επερχόμενη πυρκαγιά  προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο 

από την εγγύτητα τους στην πυρκαγιά. Δηλαδή ποσό κοντά  δύνανται να έρθουν οι φλόγες και τα 

παραγόμενα θερμικά φορτία μιας δασικής πυρκαγιάς (η διάδοση της θερμότητας γίνεται με αγωγή, 

με μεταφορά και με ακτινοβολία) με επιμέρους δομικά υλικά  ενός κτιρίου ή μιας υποδομής  

προκαλώντας  την ανάφλεξη τους. 

Η διάδοση μιας πυρκαγιάς αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται και εξαπλώνεται στο χώρο, 

μόνον όταν οι απαιτήσεις για καύση ικανοποιούνται, δηλαδή όταν συνυπάρχουν οι τρεις παράγοντες: 

καύσιμα, οξυγόνο και θερμότητα. Εάν ένας από τους τρεις παράγοντες παύει να υπάρχει, η πυρκαγιά 

σταμάτα και διακόπτεται η εξέλιξη της. 

Είναι συνεπώς προφανές ότι μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε κτίρια, όταν ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις σε δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα και θερμικά φορτία τα οποία, παρουσία οξυγόνου, 

πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάφλεξη και συνέχιση της καύσης. 

Στα δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα που θα επιτρέψουν σε μια δασική πυρκαγιά να εξελιχθεί και σε 

δομημένο περιβάλλον, περιλαμβάνονται εκτός από τα καύσιμα φυτικής προέλευσης και τα επιμέρους 

δομικά υλικά ενός κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων και γειτονικών υλικών προς το κτίριο, μη φυτικής 

προέλευσης, η αναφλεξιμότητα των οποίων σε συνδυασμό με την έκθεσή τους σε θερμότητα 

προκαλούμενη από επερχόμενη πυρκαγιά, θα εξασφαλίσει ή θα διακόψει  την συνέχειά της. 

Συνεπώς οι ενδεχόμενες απώλειες σε κτίρια και υποδομές που οφείλονται σε δασικές πυρκαγιές 

συνδέονται κατά κύριο λόγο με την απόσταση τους από το φλεγόμενο  μέτωπο της πυρκαγιάς που 

παράγει μια ροή θερμότητας η οποία επαρκεί ή δεν επαρκεί για  να προκαλέσει ανάφλεξη  σε δομικά 

υλικά ενός κτιρίου ή μιας υποδομής 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Ο Δήμο Χανίων έχει έδρα στην πόλη των Χανίων  και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  

της Περιφέρειας Κρήτης.  

Έχει έκταση  350.961km2  και συνορεύει με τους ακόλουθους Δήμους: 

• Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

• Δήμος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

• Δήμος ΣΦΑΚΙΩΝ  

O Δήμος ΧΑΝΙΩΝ διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, με τον 

αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327/Β΄/2019): 

Κωδικός 
(NUTS1+NUTS2+1

0 
ψήφιος) 

Περιγραφή 
ΜΟΝΙΜΟΣ  
πληθυσμός 

Αστικότητα 
(1=Αστικά, 

2=Αγροτικά) 

Ορεινότητα 
(Π=Πεδινά 

,Η=Ημειορεινά 
Ο=Ορεινά) 

Έκταση 
(τχ)* 

471 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 
  

8.341.510 

47174 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
156.585   2.376.947 

4717401 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 108.642   350.961 

471740101 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΝΙΩΝ 
53.910  Π 12.525 

47174010101 
Δημοτική Κοινότητα 

Χανίων 
53.910 1 Π 12.525 

471740102 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
13.100  Π 112.755 

47174010201 
Δημοτική Κοινότητα 

Αρωνίου 
3.003 2 Π 17.602 

47174010202 
Δημοτική Κοινότητα 

Κουνουπιδιανών 
8.620 1 Π 28.920 

47174010203 
Τοπική Κοινότητα 

Μουζουρά 
268 2 Π 19.538 

47174010204 
Τοπική Κοινότητα 

Στερνών 
943 2 Π 13.642 

47174010205 
Τοπική Κοινότητα 

Χωρδακίου 
266 2 Η 33.053 

471740103 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
13.145  Π 18.859 

47174010301 
Δημοτική Κοινότητα 

Μουρνιών 
7.614 1 Π 7.302 
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47174010302 
Δημοτική Κοινότητα 

Νεροκούρου 
5.531 1 Π 11.557 

471740104 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΙΣΟΥ 
8.596  Η 74.235 

47174010401 
Τοπική Κοινότητα 
Βαμβακοπούλου 

2.300 1 Π 2.615 

47174010402 Τοπική Κοινότητα Αγιάς 590 2 Π 7.912 

47174010403 
Τοπική Κοινότητα 

Βαρύπετρου 
1.607 2 Π 9.715 

47174010404 
Τοπική Κοινότητα 

Θερίσου 
113 2 Ο 40.750 

47174010405 
Δημοτική Κοινότητα 

Περιβολίων Κυδωνίας 
3.986 1 Π 13.243 

471740105 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
678  Ο 89.910 

47174010501 
Τοπική Κοινότητα 

Παππαδιανών 
186 2 Η 19.024 

47174010502 
Τοπική Κοινότητα 

Δρακόνας 
60 2 Ο 12.989 

47174010503 
Τοπική Κοινότητα 

Κάμπων 
92 2 Ο 22.846 

47174010504 
Τοπική Κοινότητα 

Κοντοπούλων 
204 2 Η 9.939 

47174010505 
Τοπική Κοινότητα 

Μαλάξας 
115 2 Η 13.517 

47174010506 
Τοπική Κοινότητα 

Πλατυβόλας 
21 2 Ο 11.595 

471740106 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
10.771  Π 21.602 

47174010601 
Δημοτική Κοινότητα 

Δαράτσου 
4.732 1 Π 4.318 

47174010602 
Τοπική Κοινότητα Αγίας 

Μαρίνης 
2.005 2 Π 5.290 

47174010603 
Δημοτική Κοινότητα 

Γαλατά 
3.166 1 Π 6.843 

47174010604 
Τοπική Κοινότητα 

Σταλού 
868 2 Π 5.151 

471740107 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΔΑΣ 
8.442  Π 21.075 

47174010701 
Δημοτική Κοινότητα 

Σούδας 
6.418 1 Π 7.986 
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47174010702 
Τοπική Κοινότητα 

Απτέρων 
479 2 Π 7.214 

47174010703 
Τοπική Κοινότητα 

Τσικαλαριών 
1.545 2 Η 5.875 

Στο Παράρτημα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισμών του Δήμου Χανίων  

με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Ο Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου εγκρίθηκε  με την 13678/12-12-2011( ΦΕΚ2812 

Β/2011) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τροποποιήθηκε με τις 

ακόλουθες αποφάσεις α)10102/06-08-2015 (ΦΕΚ1688/Β/2015) β)14675/30-10-2017 

(ΦΕΚ3827/Β/2017), γ)1192/11-01-2019 (ΦΕΚ415/Β/2019) και δ)5058/25-04-2019 (ΦΕΚ4338/Β/2019).  

Το Δήμαρχο ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  επικουρούν δυνάμει της 358/02-09-

2019 Απόφασης του «περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημαρχών» (ΑΔΑ :ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3)  οι 

ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι: 

• Αντιδήμαρχος ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και 

του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.  

• Αντιδήμαρχος ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  με αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος,  Πρασίνου. Και 

Καθαριότητας. 

• Αντιδήμαρχος  ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

• Αντιδήμαρχος ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ με αρμοδιότητες σε θέματα  Κοινωνικής Πολιτικής και 

εθελοντισμού.  

• Αντιδήμαρχος  ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αρμοδιότητες της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης  

• Αντιδήμαρχος ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης.  

• Αντιδήμαρχος    ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ   με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού  

• Αντιδήμαρχος ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού  

• Αντιδήμαρχος ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με αρμοδιότητες σε θέματα της Δ/νσης Τοπικής  

Οικονομικής  Ανάπτυξης και του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. 

 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: 

• Αστυνομική Δ/νση Χανίων  

• Αστυνομικό Τμήμα Χανίων  

• Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων / 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Χανίων  

• Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος  / Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου (ΤΟΜΜΥ) 

• Λιμεναρχείο  

• Αρμόδια Δασική Υπηρεσία 

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος 
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ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων 

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των 

σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και 

περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-

4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (σελ 5822, και Προσθήκη 2 στο Παράρτημα Α σελ 

5835) οι Δήμοι της χώρας συντάσσουν μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Επιπλέον, στο άρθρο 63 του Ν.3852/2010, 

αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου είναι να εισηγείται τα 

σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα 

σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Το 2010, 2011 και 2013 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε και αναθεώρησε το 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, όπου προβλέφθηκε η 

σύνταξη από τον Δήμο Χανίων  ενός παραρτήματος (Παράρτημα Ι΄) το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά 

μνημονίου ενεργειών και στο οποίο περιγράφονταν τα κάτωθι: 

• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου Χανίων  για την υλοποίηση των δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, καθώς και των αναπληρωτών τους,  με τα στοιχεία 

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

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

των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού, κλπ) 

Το ανωτέρω Παράρτημα Ι΄ υποβάλλονταν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χανίων  

προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθ. 62 και 63 του  

Ν.3852/2010. 

 

ΜΕΡΟΣ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Συνεπώς, το σχέδιο του Δήμου Χανίων  αποτελούνταν από τον κορμό και τα παραρτήματα του 

Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών – που είναι κοινά για 

όλους τους Δήμους και διασφαλίζουν την εναρμόνισή τους με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας 

και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – με την προσθήκη του Παραρτήματος Ι΄, ξεχωριστού για 

κάθε Δήμο, που περιέχει το μνημόνιο ενεργειών και το ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, που θα 

χρησιμοποιήσει ο Δήμος Χανίων  για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας α) για την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος 

διενεργείται με βάση τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό  και β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους 

Μετά την προσθήκη και έγκριση του Παρατήματος Ι΄ από τον Δήμαρχο, το σχέδιο του Δήμου 

Χανίων θεωρούνταν άμεσα εκτελεστό και δεν έχρηζε περαιτέρω εγκρίσεως, δεδομένου ότι το Γενικό 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είχε τύχει της εγκρίσεως του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με υπ’ αριθ. 8797/06-

12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και για λόγους 

εναρμόνισης του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας των Δήμων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων 

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), καθώς και με τα Σχέδια 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερών (άρθρο 63, παρ.θ΄του 

Ν3852/2010), ο σχεδιασμός των Δήμων συντάσσεται πλέον υπό τη μορφή σχεδίου σε επίπεδο Δήμου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 

15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την 

κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ») 

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού 

Σταθμού του Δήμου Χανίων  ( Δασκαλάκη Μαρία, 2821341738, g-pprostasia@chania.gr) σύμφωνα με 

τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του 

Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική 

ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με υπ’ αριθ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της  καθώς και τον  πρότυπο οδηγό  εκπόνησης του   λόγω σχεδίου που 

εκδόθηκε για τους Δήμους από τη ΓΓΠΠ  και διαβιβάστηκε με το  3480/11-05-2020 έγγραφο της.  

Νοείται ότι η εξειδίκευση των δράσεων στο παρόν σχέδιο και η απόδοση ενεργειών και δράσεων 

στα όργανα του Δήμου Χανίων ( Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος κλπ) καθώς και στις οργανικές μονάδες του 

Δήμου  ( Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ)  πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων, το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και τις 

εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.  

Μετά την ψήφιση του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27 Α/7-2-2020): «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωστης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 

και άλλες διατάξεις» το παρόν Σχέδιο θα αναθεωρηθεί κατόπιν των προβλεπόμενων στον εν λόγω 

νόμο Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας που πρόκειται να εκδοθούν. 

 

mailto:g-pprostasia@chania.gr
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1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας: 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

1.3 Πίνακας Διανομής 

Παρατίθεται στο Παράρτημα Θ  

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου 

Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Χανίων  υποβλήθηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού  του Δήμου   

την   24/06/2020 στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή  εισηγήθηκε την 29/06/2020 το 

παρόν σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου  Χανίων στην συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της  01/07/2020. 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  ορίζεται η    01/07/2020 

 

1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου 

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

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

απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014).  

Ως επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο 

συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των 

άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που 

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

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

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

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

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

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

προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων 

φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής 

Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής. 

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

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

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

οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). 

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων του Δήμου Χανίων  για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ 

για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3013/2002 όπως ισχύει, της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του 

Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
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Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της 

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

και την υλοποίηση δράσεων: 

• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών 

• υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών  

• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

Το παρόν σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Χανίων  δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγγελία, τον 

έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι η συντονισμένη απόκριση 

όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο α) για την υποστήριξη του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, ο οποίος διενεργείται με 

βάση τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό και β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.  

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

πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος 

σχεδίου. 

Ως συντονισμός στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

του Δήμου Χανίων  νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

οργανικών μονάδων του Δήμου Χανίων, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου 

εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την εξασφάλιση 

ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης. 

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

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

καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά 

το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 

πυρκαγιών, που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
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ΜΕΡΟΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2.1 Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων   

επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο 

▪ για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών  

▪ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την 

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

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

των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας 

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

διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.  

2.2 Αντικειμενικοί  Στόχοι  

▪ Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο 

και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. 

▪ Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην 

υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του 

Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη 

κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε 

αρχικό στάδιο. 

▪ Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους. 
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2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι 

Σχεδιασμού 

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου 

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

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

αρθ. 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον ακόλουθο Χάρτης 2. 

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

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

των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να 

υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου 

μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 

12030Φ.109.1/1999).  
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Χάρτης 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και 

δασικές εκτάσεις 

 

Με βάση το ΠΔ 575/1980,  ο Νομός Χανίων και επομένως και ο   Δήμος Χανίων  ανήκει  στις 

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

εκτάσεις 

2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

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

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου 

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

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών", συντάσσεται και εκδίδεται 
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κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας. 

Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με την 

ανάλυση κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.1 του παρόντος. 

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

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

είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία 

περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.  

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

πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την 

ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. 

Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα έκδοσης 

του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις 

(Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

Γ.Γ.Π.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση του Χάρτη 

ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός ισχύει. 

Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την 

ημέρα έκδοσής του.  

Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, δεδομένου ότι 

συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη, 

έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Δ/νση Σχεδιασμού & 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει αποτυπώσει χαρτογραφικά τα όρια των Δασικών 

Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων, σε επίπεδο 

Περιφέρειας (3389/20-06-2013 έγγραφο ΓΓΠΠ). 

Ειδικότερα για τον Δήμο Χανίων  παρατίθεται στη συνέχεια ο Χάρτης της Περιφέρειας Κρήτης  με 

χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά 

όρια των Καλλικρατικών Δήμων (Χάρτης 3) 

 

 

 

 

 
4 Τονίζεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται 

στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).  
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Χάρτης 3 Χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα 

διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων για την Περιφέρεια Κρήτης  

 

 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Χάρτης 4) στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από όπου 

μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (www.civilprotection.gr).  

Επίσης, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε κατάλληλη 

έντυπη μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ) (Χάρτης 4). 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), μετά την παραλαβή του Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ομάδας 

έκδοσης, είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω προώθησή του μέσω FAX σε όλους τους επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς (Διάγραμμα 1). 
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Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ Ε.Κ.Ε.Ε. 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

• Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 

• Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./Σ.ΚΕ.Δ. 
 

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο 

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε 

εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.  

Η προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων   

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ. 

• ΕΛ.ΑΣ./ Δ.Γ.Α.  

• ΕΛ.ΑΣ./ Ε.Σ.Κ.Ε.Δι.Κ.  

Υπουργείο Υγείας / Γενική Δ/νση Δημόσιας 

Υγείας & Ποιότητας Ζωής 

Υπουργείο Υγείας / Ε.Κ.Α.Β. 

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.  / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / Κ.Π.Δ. 

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Γεν. Δ/νση Δασών & Δασ. Περιβάλλοντος 
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Διάγραμμα 1. Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή 

προειδοποιητικού σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 4 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

 

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 κινδύνου 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η 

κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. 

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

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

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

και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία 

ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από 

τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές. 

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

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

Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να 

αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και 

έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού 

κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Για την πλήρη αξιοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι διαφορετικές 

κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους 

τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους 

αφορά και εμπλέκονται. Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των 

κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο 

σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Ημερήσιου Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και 

ενδεχομένως να οδηγήσει τους φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επιπέδου ετοιμότητας. 

Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και δράσεων με βάση 

την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων φορέων, κατά το μέρος που τους 

αφορά και εμπλέκονται. 

Η ομάδα έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια 

έκδοσης, αποστέλλει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων 

Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) προκειμένου να τον προωθήσει στους εμπλεκόμενους φορείς, 

σύμφωνα με το Διάγραμμα 1. Νοείται ότι οι ανωτέρω φορείς θα ενημερώνουν άμεσα τις 

υφιστάμενες μονάδες τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους. Επίσης, μετά την 

έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η ομάδα έκδοσης ενημερώνει σχετικά τον 

Διοικητή του ΕΣΚΕ για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς της επόμενης ημέρας, στο πλαίσιο της 

επιστημονικής και γνωμοδοτικής υποστήριξης του Ε.Σ.Κ.Ε.  

Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου 

Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο 

κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.  

Ειδικότερα το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.  

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως 

κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 

Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση 

ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002.  

Το ανωτέρω ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στο πλαίσιο της 

αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας 
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πολιτικής προστασίας (άρθρο 8, παρ 1δ΄ του Ν.3013/2002), αποτελεί επί σειρά ετών πάγια διοικητική 

πρακτική, αποδεκτή από το σύνολο της διοίκησης, σε όλες τις περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένου 

κινδύνου (λόγω δασικών πυρκαγιών, έντονων καιρικών φαινομένων, κλπ), και εκδίδεται σύμφωνα με 

το άρθρο 27, παρ. 4 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014). 

Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του ιδιαίτερου 

προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη 

των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του 

Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε 

κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη και προϊόν συνεργασίας της Διεύθυνσης 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της 

ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Ειδικότερα για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 

4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει 

κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του 

κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να 

προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που 

αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με 

ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να ζητήσει από τους 

φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη 

επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. 

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν 

(παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ), καθώς και αυτές που αναμένεται να 

επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών 

που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την αρχική προσβολή ή να 

αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους (κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά 

ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. 

 

2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού 

Κατάσταση:  

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

καταστροφών.  

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

δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά τους 

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

κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί 

στατιστικά ότι είναι μεγάλος. 

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

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

αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα 
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θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η 

εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών. 

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

ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές 

και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη 

παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών. 
 

Παραδοχές:  

Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν: 

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

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

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

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

αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει. 

▪ Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας. 
 

Προϋποθέσεις:  

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  είναι οι ακόλουθες: 

▪ Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων 

πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

▪ Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκομένων φορέων 

σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των 

αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών 

▪ Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε Τοπικό 

επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ και την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. 

▪ Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό 

επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων  

▪ Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο 

για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  
 

Παράμετροι Σχεδιασμού:  

Η ύπαρξη επεισοδίου δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης.  

Με τον όρο δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης θεωρούνται τα επεισόδια αυτά, στα οποία δεν 

έχει περιορισθεί η πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που έχουν λάβει, για τη 

διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν από όλα τα επίπεδα διοίκησης. 
 

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

Α] Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών 
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Β] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών  

Γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε τοπικό 

επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Ο Δήμος Χανίων  ως φορέας πολιτικής προστασίας (αρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά 

την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κινητοποιεί και δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής 

αρμοδιότητάς του που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που 

συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από 

καταστροφές, στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές αρμοδιότητάς του, καθώς και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών που 

διενεργείται υπό την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό του. 

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Χανίων  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο 

λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της 

Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), 

σύμφωνα με τα οποία τους έχουν αποδοθεί σημαντικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, ετοιμότητα, 

αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.  

Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς 

δράσεων που δρομολογούνται από το Δήμο Χανίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, 

οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την ένταση και την έκταση της 

καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.  

Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων, δράσεις και έργα πρόληψης, όπως η 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ   
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εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, η 

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

αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτό. 

 

3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ  

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος  για την αντιμετώπιση 

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

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

καταστολή τους, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχου και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω 

ενότητες: 

3.1.1 Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

3.1.2 Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου  με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 

του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με 

την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), 

3.1.3 Σύνταξη ή επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Χανίων , βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων. Το ανωτέρω 

μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.  

3.1.4 Κοινοποίηση του μνημονίου ενεργειών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων  και  στην 

Αστυνομική Δ/νση Χανίων .  

3.1.5 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο 

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

Τοπικών Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που 

μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Τοπικής 

Κοινότητας. 

3.1.6 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του 

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

καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 

των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

3.1.7 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του 

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

3.1.8 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 
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3.1.9 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για την χορήγηση 

οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών 

πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα) 

3.1.10 Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή 

πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ του Δήμου Χανίων.  

3.1.11 Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύνη 

του Δημάρχου , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. 

3.1.12 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ 

των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών 

3.1.13 Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του 

παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού 

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

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

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

 

 

3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου 

Χανίων  (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών 

Με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων 

που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου Χανίων στην αντιμετώπιση κινδύνων που 

προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συγκαλείται ετησίως με ευθύνη του Δημάρχου 

και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ). 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με: 

3.2.1. την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής 

του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

του Δήμου Χανίων.  

3.2.2. τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του 

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

αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

3.2.3. τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 

οργάνων σε επίπεδο Δήμου Χανίων  για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

3.2.4. το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης 

των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής 
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του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

του Δήμου Χανίων.  

3.2.5. τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 

108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού 

& Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση 

πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών (Μέρος 7 του παρόντος) 

3.2.6. Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στον Δήμο σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου,  

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται 

από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Επίσης, στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που συνδέονται 

με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως 

3.2.7. η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του 

κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) 

αρμοδιότητας του Δήμου.  

3.2.8. η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους 

ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές 

εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου. 

3.2.9. η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από του Δήμο 

καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως 

στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των 

πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, 

Στα Σ.Τ.Ο. θα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης) 

του Δήμου Χανίων,  προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση 

πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς του. 

Στην συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέα του ΣΤΟ, στο 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  στους εκπροσωπούμενους στο Σ.Τ.Ο φορείς, στη Δ/νση 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Κρήτης  και του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Ο Δήμαρχος  βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

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

των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μετά τη λήψη των πρακτικών του Συντονιστικού 

Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο 

ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του 
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Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου.  

Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

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

μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο. 

 

3.3 Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου Χανίων για τις περιοχές που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών 

πυρκαγιών  

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το 

άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη 

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

Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η αυξημένη ετοιμότητα του Δήμου Χανίων αφορά κατά 

κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:  

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

δασικές  εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. 

3.3.2 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από 

τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του 

κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού 

(κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά 

από αμέλεια. 

3.3.3 Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική 

Διάταξη 9Α/2005 

3.3.4 Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και 

μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς 

αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην 

ύπαιθρο. 

3.3.5 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου  προκειμένου να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

3.3.6 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

3.3.7 Τροποποιείται η συνήθη λειτουργία του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού ( 7.00-15.00 

& 15.00-23.00 καθημερινά, πλην ΣΚ) ανάλογα το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς ως εξής: (α) 

Αν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 τότε προστίθεται 2 βάρδιες τα Σαβ/κα  και ( β) 

αν ο δείκτης είναι 4 ή 5 λειτουργεί σε  τρεις (3) 8ωρες βάρδιες( 7.00-15.00 & 15.00-23.00 

& 23.00-07.00)  καθημερινά και τα Σαβ/κα  
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3.4 Δράσεις του Δήμου Χανίων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 

μετά την εκδήλωσή τους 

Ο Δήμαρχος Χανίων  ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του 

θεσμικού του ρόλου, όταν ενημερωθεί για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από το Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογεί δράσεις για την 

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

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία 

με τον Περιφερειάρχη  Κρήτης  ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Χανίων στα διοικητικά όρια του 

οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά. 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Χανίων κινητοποιεί δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, 

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

να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με: 

3.4.1 την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.) 

3.4.2 την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού 

φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε 

επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., 

3.4.3 την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με 

ευθύνη του Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος Χανίων (υδροφόρα 

οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.). Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του 

έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την 

αποστολή σχετικού εγγράφου. 

3.4.4 την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Κρήτης   και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη 

Χανίων  στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

3.4.5 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν 

σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού 

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

καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά 

απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο  

3.4.6 την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, 

στις περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης   ή τον Περιφερειάρχη Κρήτης  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και  

3.4.7 την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς 

φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

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

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

σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  

3.4.8 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου Χανίων 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
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πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για 

τον έλεγχο και την καταστολή τους 

3.4.9 την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του 

Δήμου Χανίων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής 

διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια 

του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

3.4.10 την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχ Κρήτης  ή τον Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κήρυξη του Δήμου Χανίων ή περιοχών αυτού 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

3.4.11 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το 

Δήμο Χανίων  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι 

η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την 

καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης 

λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ. 

3.4.12 την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του 

Δημάρχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος 

3.4.13 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Χανίων.  

3.4.14 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 

 

3.5 Δράσεις του Δήμου  Χανίων στην Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών 

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο Χανίων  συνδέεται με δράσεις που 

αφορούν: 

3.5.1 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 

και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία 

μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και 

χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή 

3.5.2 την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Κρήτης.  

3.5.3 την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς 

τους για τη διαπίστωση ζημιών 

3.5.4 τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, 

προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη 

των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

(ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669/Β΄/2019), 
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3.5.5 την αποστολή στην Περιφέρεια Κρήτης  καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων 

κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής 

3.5.6 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , στο πλαίσιο 

συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

3.5.7 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω 

δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως :  

(α) εντολή  για ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς για την άμεση / βραχεία διαχέιριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών 

 (β) εντολή για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την 

πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά  

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

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

ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές 

αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου Χανίων  (Σ.Τ.Ο.) μετά την 

εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

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

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

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

έργου, ο Δήμαρχος Χανίων  δύναται προς υποβοήθηση του έργου του να συγκαλεί το Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο 

Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

Ειδικότερα, στο ανωτέρω Σ.Τ.Ο. του Δήμου Χανίων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως 

θέματα σχετικά  

3.6.1 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την 

πορεία  εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το 

μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται 

3.6.2 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων 

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

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

των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 

για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών 

3.6.3 με την διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το Π.Σ. για την 

υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών 
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3.6.4 με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου Χανίων με βάση τις 

ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο 

Σ.Τ.Ο. 

3.6.5 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον 

Δήμαρχο Χανίων  η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης 

πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

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

πληγέντες  

3.6.7 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη 

3.6.8 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χανίων   για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου 

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

εμπλεκομένων φορέων  

3.6.10 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 
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ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

4.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου Χανίων  

 

Οι οργανικές μονάδες του Δήμου Χανίων που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα  ( Διάγραμμα 4.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
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Διάγραμμα 4.1 : Οργανικές Μονάδες Δήμου Χανίων που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας  

 
Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων για τις δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ανωτέρω στα σημεία 3.1.1. έως 3.6.10  στις 
οργανικές μονάδες του Δήμου Χανίων  (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1) καταγράφεται συνοπτικά στον 

παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1. 

 Αναλυτική ονομαστική κατάσταση υπευθύνων και υπηρεσιακά εμπλεκόμενων στον Δήμο 

Χανίων  καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 Αναλυτική κατάσταση επιχειρησιακά έτοιμων τεχνικών μέσων, καταγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Επίσης στο παράρτημα Η καταγράφεται τηλεφωνικός κατάλογος φορέων και υπηρεσιών σε 
επίπεδο Δήμου Χανίων και ΠΕ Χανίων που εμπλέκονται με δράσεις πολιτικής προστασίας.  

 

Α/Α 

ΔΡΑΣΗ 

/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ/ 

ΕΝΕΡΓΕΙΣΑ/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ5 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 3.1.1 Ορισμός υπευθύνων Γραφείου ΠΠ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2 3.1.2 Σύνταξη / επικαιροποίηση Σχεδίου  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

3 3.1.3 Σύνταξη / επικαιροποιηση ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

 
5 Αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο 3 του παρόντος  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ  ΔΕ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  

ΔΕ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
ΔΕ 

ΘΕΡΙΣΣΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤ. 

ΠΡΟΣΤ. &ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΠΥΡ.ΣΤΑΘΜ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΡ.ΠΡΑΣ&ΚΑΘΑΡ.  
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤ. 

&ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚ.&ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΔΕ ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΔΕ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Μνημονίου Υπηρεσιών Δήμου ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

4 3.1.4 Συντήρηση εξοπλισμού & μέσων 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ& 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 3.1.5 
Μνημόνια Συνεργασίας με Ιδιωτικούς 

φορείς 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ, ΠΑΙΔ.ΑΘΛΗΤ.&ΠΟΛΙΤ.  

6 3.1.6 
Ενημέρωση Κοινού για πρόληψη& 

αυτοπροστασία  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜΟΥ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 

7 3.1.7 
Σύσταση Επιτροπών για προνοιακού 

επίδομα  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣ., ΠΑΙΔΙΕΑΣ, ΑΘΛΗΤ.& 

ΠΟΛΙΤ.  

8 3.1.8 
Συντήρηση & εγκατάσταση 

υδροστομίων  
ΔΕΥΑΧ 

9 3.1.9 Σύγκλιση Σ.Τ.Ο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤ. & 

ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

10 3.1.10 Συμμέτοχή στο ΣΟΠΠ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ 

11 3.1.11 
Διενέργεια άσκησης ελέγχου σχεδίου 

με υπηρεσίες Δήμου  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Σ.Τ.Ο. 

12 3.2.1. Ετοιμότητα δυναμικού και μέσων 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./ 

Δ.Κ.ΠΡΑΣ.& ΠΕΡ./  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ  

13 3.2.2 
Μέτρα πρόληψης & ετοιμότητας τις 

μέρες αυξημένης ετοιμότητας 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ/  Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒ. , ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.  

14 3.2.3 
Διασφάλιση επικοινωνίας εντός 

Δήμου 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡ. ΣΤΑΘ. 

15 3.2.4 
Συντονισμό σε τοπικό επίπεδο 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

Σ.Τ.Ο./ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ   

16 3.2.5. 

Σχεδιασμός υλοποίησης δράσης 

οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών  

Σ.Τ.Ο./ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑ.&ΠΥΡ. ΣΤΑΘ.  

17 3.2.6 
Αξιοποίηση εθελοντικών 

οργανώσεων 

Σ.Τ.Ο./ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ /ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /  ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΠ & 

ΠΥΡ. ΣΤΑΘ. 

18 3.2.7 
Εκτέλεση προγραμμάτων  

προληπτικού καθαρισμού βλάστησης 

Σ.Τ.Ο6./ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ. /Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. 

 

19 3.2.8. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ.  

 
6 Από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συνεργασία με το Δασαρχείο για τον καθαρισμό των περιαστικών 

δασών  
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καθαρισμού της βλάστησης 

20 3.2.9. 
Εκτέλεση έργων & εργασιών 

προληπτικού καθαρισμού βλάστησης  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. /Δ.Ο.Υ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

21 3.3.1. 
Υποστήριξη στο έργο του ΠΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΓΡΑφ. ΠΠ& 

ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘ/ Δ.Τ.ΥΔ.Χ./ Δ..ΠΕΡ.,ΠΡΑΣ.& ΚΑΘ. 

22 3.3.2. 

Ενημέρωση κοινού για αυξημένο 

κίνδυνο πυρκαγιάς( κατηγορία 

κινδύνου 3, 4 και 5)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜΟΥ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦ. ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 

23 3.3.3 

Λήψη μέτρων για αποφυγή 

πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 

αποριμμάτων  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.& 

ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ  

24 3.3.4. 

Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό 

επίπεδο αγροτών/ κτηνοτρόφων/ 

μελισσοκόμων  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

&ΠΥΡΟΣΒ.ΣΤΑΘΜΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣ. ΕΠΙΚΟΙΝ& 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

25 3.3.5. 

Ετοιμότητα προσωπικού και μέσων 

για υποστήριξη ΠΣ στην καταστολή  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜ. ΠΠ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤ.&ΠΥΡ. ΣΤΑΘ/ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./Δ. ΠΕΡΙΒ. 

ΠΡΑΣ.&ΚΑΘΑΡ.  

26 3.3.6 

Ετοιμότητα προσωπικού και μέσων 

στην  διαχείριση  Εκτάκτων 

καταστάσεων  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜ. ΠΠ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤ.&ΠΥΡ. ΣΤΑΘ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡ. 

ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./Δ. ΠΕΡΙΒ. 

ΠΡΑΣ.&ΚΑΘΑΡ/ ΤΜΗΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

27 3.3.7 

Λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού 

Αγίου Ματθαίου σε τρεις (3) 8ωρες 

βάρδιες ( καθημερινά & ΣΚ) όταν ο 

δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 

5 και λειτουργία του τα ΣΚ σε 2 

βάρδιες όταν ο δείκτης είναι 3.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

28 
3.4.1 

Εξασφάλιση επικοινωνίας με λοιπούς 

επιχειρησιακά φορείς ( ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ.)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΑΥΤ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡΟΣΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

29 

3.4.2 

Συλλογή πληροφοριών σχετικά  με 

την εξέλιξη του καταστροφικού 

γεγονότος  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜ.  

30 

3.4.3 

Υποστήριξη έργου καταστολής ΠΣ.( 

υδροφόρες, μηχ/τα έργου, 

πυροσβεστικά) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜ./ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΠΡ.&ΚΑΘ. 
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31 3.4.4 
Ενημέρωση περιφερειάρχη/ 

αντιπεριφερειάρχη  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ   

32 3.4.5 
Λήψη απόφασης για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

33 3.4.6 

Εκτέλεση απόφασης για την 

οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΑΣ.& ΚΑΘΑΡ./ 

ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ./ 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./ Δ/ΠΕΡ.ΠΡ.&ΚΑΘ. 

34 3.4.7 

Ενεργοποίηση μνημονίων με 

ιδιωτικούς φορείς για επιπλέον 

πόρους  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ & Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. / ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. 

ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ/Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. 

35 3.4.8 
Ενημέρωση ΚΕΠΠ/ ΕΣΚΕ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ. 

36 3.4.9 
Αίτημα συνδρομής  με υλικά και μέσα  ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΑΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ. 

37 3.4.10 

Αίτημα προς Αντιπεριφερειάρχη για 

κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

38 3.4.11 

Ενημέρωση κοινού για δράσεις 

δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων  

ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ./ ΑΥΤ. 

ΓΡΑΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.& ΔΗΜ. ΣΧΕΣ.  

39 3.4.12 
Σύγκληση ΣΤΟ εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

40 3.4.13 

Ενεργοποίηση εθελοντικών 

οργανώσεων για υποστηρικτικές 

δράσεις στο έργο του Δήμου  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ ΑΝΤΙΔ. ΚΟΙΝ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ& ΠΥΡ. 

ΣΤΑΘΜ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ /ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ  

41 3.5.1. Γνωστοποίηση τηλεφωνικής γραμμής 

για μέριμνα πληγέντων  

ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. ΕΠΙΚ.& ΔΗΜ. ΣΧΕΣ/ΑΥΤ. ΓΡΑΦ. ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜ. 

42 3.5.2. Παροχή βοήθειας σε πληγέντες- 

προσωρινή διαμονή  

ΑΝΤΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛ./ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΠ/ 

Δ//ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ., ΠΑΙΔ,ΑΘΛΗΤ.&ΠΟΛ./ 

ΑΥΤΟΤ. ΓΡΑΦ.ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘ. 

43 3.5.3. Έλεγχος υποδομών και τεχνικών 

έργων αρμοδιότητας  Δήμου 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./Δ. ΠΕΡΙΒ. ΠΡΑΣ.&ΚΑΘΑΡ/ΔΕΥΑΧ  

44 3.5.4. Καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 

οικίες από αρμόδια επιτροπή  

Δ//ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ., ΠΑΙΔ,ΑΘΛΗΤ.&ΠΟΛ 

/Δ.Τ.Υ.Δ.Χ./ Δ.Ο.Υ.  

45 3.5.5. Αποστολή στην περιφέρεια αυτοψιών 

πληγέντων κτηρίων - 

Δ//ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ., ΠΑΙΔ,ΑΘΛΗΤ.&ΠΟΛ/ 

ΑΥΤ.ΓΡΑΦ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ.& ΠΥΡ. ΣΤΑΘ. 

46 3.5.6. Αίτημα οριοθέτησης πληγείσας 

περιοχή  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΜΕΡΟΣ 5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

5.1 Μέσα επικοινωνίας 

Στον Δήμο Χανίων  χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας: 

5.1.1.)  Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. 

  Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις 

πολιτικής προστασίας   

5.1.2.) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας.  

Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις 

πολιτικής προστασίας  

5.1.3.) Ασύρματη επικοινωνία. Σταθμός βάσης ασυρμάτου στον Δημοτικό Πυροσβεστικό Σταθμό του 

Αγίου Ματθαίου με φορητές  ασύρματες συσκευές τις οποίες χειρίζονται οι  υπαλλήλους του 

Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού.   Με ασύρματες συσκευές είναι εφοδιασμένα τα οχήματα 

του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού του Αγίου Ματθαίου  

Οι ασύρματη επικοινωνία πραγματοποιείται στην συχνότητα του Πυροσβεστικού Σώματος  

 

5.1.4) Δίκτυο ΤΕΤΡΑ. Ασύρματη συσκευή που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος του Δημοτικού πυρ. Σταθμού 

του Αγίου Ματθαίου.  

5.1.5.) Ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά οι διευθύνσεις 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των 

εμπλεκόμενων διευθύνσεων.  

5.1.6.) Τηλεομοιότυπο ( fax) , ομοίως αναφέρονται οι αριθμοί τους.  

5.1.7.) αλληλογραφία  

5.1.8.) προφορικά ( δια ζώσης ή διαδικτυακά)  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 5 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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9) Στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιείται η Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών 

Κρήτης ( rasc@rasc.gr)  η οποία  δύναται, κατόπιν ενεργοποίησής της από το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας να συνδράμει στις επικοινωνίες του Δήμου με άλλους φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό 

επίπεδο. 

  

 

5.2 Ροή πληροφοριών 

 

 

5.2.1 Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή προειδοποιητικού 

σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε..  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΓΠΠ → ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ → Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ → 

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου   → Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  Δήμου Χανίων    

                                               →Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας  

 

Όταν ο Δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 ,4 ή 5  αποστολή ενημερωτικού sms  

 

Γραφείο ΠΠ & Πυρ. Σταθμού  Δήμου Χανίων → Δήμαρχο 

      → Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

      → Αντ/ρχο  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

→ Αντ/ρχο  Κοινωνικής Πολιτικής 

                                                                                  → Προϊστάμενο Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. 

                                                                                  → Προϊστάμενο Τμήματος Επιβλέψεων Δ.Τ.Υ.Δ.Χ 

                                                                                 → Προϊστάμενο τμημ. Πρασίνου Δ.Κ.Π&Πρ.  

                                                                         → Προϊστάμενο τμημ. Αποκομιδής Καθαρ/τας  Δ.Κ.Π&Πρ 

      → Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

 

 

5.2.2 Αναγγελία – αρχική ειδοποίηση 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ → ΠΕΚΕ → Γραφείο ΠΠ  & Πυρ. Σταθμού Δήμου Χανίων  

                                                              → Δήμαρχο 

       → Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

 

Γραφείο ΠΠ &Πυρ. Σταθμού    → Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας, Περ/ντος  και Πρασίνου 

 & Αντιδήμαρχος ΠΠ    → Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

      → Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χανίων  

      → Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 

      → ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 

mailto:rasc@rasc.gr
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5.2.3 Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

 

Ο επικεφαλής αξιωματικός του ΠΣ αιτείται τη συνδρομή του Δήμου κυρίως  μέσω,  του Δημάρχου ή 

Αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής προστασίας ή του Υπεύθυνου του Πυροσβεστικού Σταθμού του 

Αγίου Ματθαίου.  

Στη συνέχεια ενημερώνονται οι προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων επιχειρησιακά μονάδων 

→ Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών & προϊστ. Τμήματος Επιβλέψεων  → Δ/ντη Περιβ.,Πρασ. & καθαρ. & 

προϊστάμενοι τμημάτων αυτής → Πρόεδρο και Γενικό Δ/ντή Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ → Εθελοντικές οργανώσεις 

πολιτικής προστασίας 

 

 

5.2.4 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές 

πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης). 

 

Δήμαρχος → Αντιδήμαρχος ΠΠ → 

→Γραφείο ΠΠ Δήμου & Πυρ. Σταθμού  →Προϊστ. Δ.Τ.Υ.Δ. & προϊστ. Τμήμ. Επιβλέψεων  

→Δ/ντη Καθ/τας, Περ/ντος και Πρασίνου &  

Προϊστάμενοι τμημάτων  αυτής 

      → Αντιδήμαρχο Κοιν. Πολιτικής &Υπηρεσία Πρόνοιας  

→ Πρόεδρο & Δ/ντη Τ.Υ.ΔΕΥΑ Χανίων  

      → Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

      → Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 
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ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

Μετά την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την υποστήριξη του 

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

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

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η 

συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. 

Στο Μέρος 6 που ακολουθεί δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και 

την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και 

συγχρονισμένης δράσης. 

 

6.1 Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων 

Για τις επιχειρήσεις καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των 

επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το 

επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα επιχειρησιακά του Σχέδια. 

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

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

διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της 

άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των δράσεων πολιτικής 

προστασίας αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 

Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/ αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των 

 

ΜΕΡΟΣ 6 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο 

διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη και τον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. β του 

άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, κλπ., 

έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και η συνδρομή στο έργο του 

Π.Σ. (ΚΥΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΕΚ 713/Β΄/1999) πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. 

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από 

τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς. 

• Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενίσχυσης σε 

προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον 

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής 

του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος. 

• Δράσεις μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής. 

• Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από 

τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

• Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά 

τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από 

το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ). 

 

6.2 Στάδια Επιχειρήσεων 

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

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

• Αναγγελία 

• Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης  

• Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση  

• Μερικός Έλεγχος 

• Έλεγχος - Φύλαξη 

• Πλήρης Κατάσβεση 

• Αποτίμηση 

Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φάσεις εξέλιξης 

του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια επιχειρήσεων. 
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Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία ακολούθως 

οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών και 

περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών. 

Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της 

Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της εξακριβωμένης 

πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η ώρα που έγινε 

αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. 

Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης» συνδέεται με 

την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που απαιτείται, σύμφωνα με την 

πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον 

τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του 

αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα 

οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων. 

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα αρμόδια 

όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου δράσεως και υλοποιείται με 

την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι 

Φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το 

μέρος που τους αφορά λόγω αρμοδιότητας. 

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλήρως κατασβεστεί το 

μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της 

περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η 

περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο 

έργο της από εδάφους κατάσβεσης. 

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος - Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει 

πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν αναζωπυρώσεις και μερική 

αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το 

χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα 

με το είδος της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της 

πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. 

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξει και 

πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για τη φύλαξη 

δυναμικού και μέσων μετά τη σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξιωματικού του 

Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν. 

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς-υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 

προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση εκ μέρους των φορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων 

στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. Νοείται ότι για να είναι 

δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να καταγράφουν με χρονολογική σειρά 

τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και τους αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν, σε κάθε 

Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.  
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Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η 

οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, 

όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του. 

 

6.3 Αρχική Ειδοποίηση - Αναγγελία 

Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη 

δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε 

επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί 

χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων. 

Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των δασών και 

δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και της συλλογής πληροφοριών για την 

αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του 

Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και 

άλλες διατάξεις»). 

Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια 

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

οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) 

Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο ενεργειών της αρχικής 

ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες/Φορείς: 

• Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ 

• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας 

• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων  

• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή  

• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ 

• Αρμοδία Δασική Υπηρεσία 

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

(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) 

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις 

αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του.  

Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη και τον οικείο Δήμαρχο αντίστοιχα, προκειμένου να υπάρξει εκ μέρους της 

Περιφέρειας ή του Δήμου, κινητοποίηση προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του 

Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Στο ακόλουθο Διάγραμμα 2 δίνεται σχηματικά η ροή πληροφοριών για την αναγγελία – αρχική 

ειδοποίηση. 
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Διάγραμμα 2. Ροή πληροφοριών για την αρχική ειδοποίηση - αναγγελία. 

 

ΠΕΚΕ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 

Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ

  

ΕΣΚΕ/199 

ΣΕΚΥΠΣ 

 

ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ  

(ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ  Ή ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) 

 

 

ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ.) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Π. 
 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

Περιφερειακής Ενότητας 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π. 
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6.4 Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην καταστολή 

δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και 

διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.  

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα 

ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.  

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω 

τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν 

αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. 

Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού 

Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους Φορείς που εμπλέκονται 

υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, 

παρ.4, αρθ.3, παρ.2). 

 

6.5 Κινητοποίηση  

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και καταστολή του 

φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του ΠΣ. 

Οι φορείς που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το οικείο Περιφερειακό 

Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης 

τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την 

υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν: 

• την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του 

οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, (Διάγραμμα 3) 

• την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών 

(συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν 

προκληθεί από δασικές πυρκαγιές) (Διάγραμμα 4)  

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων 

δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων 

που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης 

θεωρούνται: 

• η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω 

ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων  

• η έκταση της καταστροφής 

• το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής) 

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η 

οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, 

όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.  
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 
Π.Σ. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ
ΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας 

ΔΗΜΟΣ 
Γραφείο 

Πολιτικής 
Προστασίας 

       

      ΠΕΚΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΠΙΧ 
ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ 

ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ 

ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ 

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΔΑΣΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ
Ν ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΚΑΒ 

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

(Μόνο σε 
περιπτώσεις τοπικής 
αρμοδιότητας Λ.Σ) ή 

συνδρομής 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ 

ΑΔΜΗΕ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας 

Περιφερειακής Ενότητας 

ΕΛ.ΑΣ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΝΣΗ ΝΟΜΟΥ 

ΣΚΕΔ/ΕΣΚΕ 

 
Διάγραμμα 3. Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 

πυρκαγιών. 
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ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας 

ΔΗΜΟΙ 
Γραφείο 

Πολιτικής 
Προστασίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ 

• ΕΛ.ΑΣ/ΕΣΚΕΔΙΚ 

• Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ / ΚΕΠΙΧ 

• ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 

• EKAB 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 (ΔΕΔΔΗΕ,  κλπ) 

 

ΣΟΠΠ 

 

ΣΤΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

Διάγραμμα 4. Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από 

δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης). 

 

6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 

κινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του Π.Σ. 

Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από 

άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά 

τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του 

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

την παροχή βοήθειας. 

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, 

κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων 

αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και 

μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους 

φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ). 

Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δασικής 

πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται αμέσως η οικεία Δασική 

Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό της και τη συνεργασία του με τον 

επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής 

της. 

Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ενημερώνουν και 

συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων 

και υποδομών και εισηγούνται την δρομολόγηση δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την 

προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων, κλπ. 
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Η οικεία Δασική Υπηρεσία, όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία έχει κριθεί 

από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέσως συνδράμει επιτόπια με 

αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς 

την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον 

αρμόδιο Προϊστάμενό του. 

Επίσης, η οικεία Δασική Υπηρεσία όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από τον 

εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ.ΕΝ. στο Ε.Σ.Κ.Ε., αμέσως 

στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις απαιτούμενες πληροφορίες που 

άπτονται στην αρμοδιότητά του (βλάστηση, ανάγλυφο, καιρικές συνθήκες κλπ). 

Ο εκπρόσωπος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα συμβάν δασικής 

πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων 

καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη 

συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις όπου μπορούν να 

διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει προς την 

κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. 

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για 

τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα 

περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή 

εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που 

απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή 

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας 

στην πληγείσα περιοχή, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας 

για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων, και την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν 

παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές 

μονάδες.  

Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων 

οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί. 

Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, 

θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό 

τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών 

μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, για την αποστολή 

ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή πρώτων 

βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

(Ο.ΔΙ.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις 

δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα 

Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ). 

Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ επικοινωνεί με το 

ΕΚΑΒ και ενημερώνει σχετικά με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμενες περιοχές. Εν συνεχεία, το 
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ΕΚΑΒ ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στις περιοχές όπου εξελίσσεται η 

δασική πυρκαγιά, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται 

στα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου 

Υγείας. 

Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο 

συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό 

απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου 

σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, όπως ετοιμότητα 

και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη 

αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, 

έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, 

ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά 

βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β., σχετικά με τον αριθμό των 

συμβάντων υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα να 

αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών/τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, υλοποιούν σύμφωνα με το 

σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις 

υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και θέτουν σε ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 

διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων 

επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των 

συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ) λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την 

περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Επίσης, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποστηρίζει με πλωτά μέσα που διαθέτει, εφόσον συντρέχουν λόγοι, τις 

επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το Π.Σ, ή δράσεις οργανωμένης/προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και 

διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος 

χώρος, αιγιαλός και παραλία – αρθ. 26 του Ν.4597/2019), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

επιχειρησιακά τους σχέδια. 

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

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

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

του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.4 

και 3.5 του παρόντος. 

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

καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 

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

υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον 
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καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του 

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

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

διαχείριση των συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του 

παρόντος. 

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

τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την ενημέρωσή τους από την οικεία 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, 

κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και 

τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο σχεδιασμό τους. 

Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 

τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία 

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

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

έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των 

φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του 

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

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

διαχείριση των συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχεδιασμό τους. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και 

απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ για την 

υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.  

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

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

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

εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους 

επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω 

χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη 

συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων εντός δασών, δασικών εκτάσεων 

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

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

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

τους εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

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

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

συντρέχουν λόγοι κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.  
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6.5.2 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από την φυσική ηγεσία του 

Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται και την 

πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο 

Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις της δασικής πυρκαγιάς και τις δράσεις πολιτικής 

προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. 

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης 

και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών, καθώς και παροχής συνδρομής 

στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το Π.Σ. ότι το δυναμικό και 

τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός 

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα του ΠΣ, δρομολογεί την υποβολή 

αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών 

συμφωνιών. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα το έργο 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων 

της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 

εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των 

εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, 

ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, ΕΚΑΒ, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο 

μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής 

τους ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή 

δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την 

φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση 

των υπηρεσιών του φορέα τους. 

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων των 

εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου εξελίσσεται το καταστροφικό 

φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων 

Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν 

οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, 

την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, 
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με τη διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν σχετικού 

αιτήματος. 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για δασικές πυρκαγιές με επιπτώσεις σε πολεοδομικά 

συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα 

και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό 

της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτίρια που εγκυμονούν 

κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 

μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών. 

Οι συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος 

στο Ε.Σ.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, συντονίζουν τις Αποκεντρωμένες Δασικές 

Υπηρεσίες σε περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών, συλλέγουν κρίσιμες πληροφορίες πεδίου 

για τα εν εξελίξει συμβάντα και ενημερώνουν τον Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε. ή των επιμέρους μονάδων του 

(Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης, Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας). Οι 

συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι στη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.Ε., είναι υποχρεωμένοι, σε περιπτώσεις 

κρίσιμων συμβάντων, να ενημερώνουν το Γενικό Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών ή τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους. 

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για 

την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στην 

δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί 

την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) 

του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή 

τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ), κλπ. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που από 

την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, 

προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά 

μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το EKAB, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σχετικά με την ταυτοποίηση των τραυματικών 

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θανόντες 

αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται 

στο Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών της ΓΓΠΠ, ανεξάρτητα αν αυτό έχει 

ενεργοποιηθεί ή όχι. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση 

τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της 

προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση 

για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις 

οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 
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6.6 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου 

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

βοήθειας, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα 

αποτελεί υποχρέωση, όλων των υπηρεσιών ή φορέων οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές πρωτογενείς 

πληροφορίες, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού 

Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, 

ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α’/2014). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με 

έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την άμεση 

μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα 

σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, όπου 

αυτό απαιτείται. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του 

ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη 

συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα 

εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς. 

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφοράς διασωθέντων τραυματιών λόγω 

δασικών πυρκαγιών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 

217/Α΄/1985).  

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αφορούν πολίτες που βρίσκονται σε 

επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή 

κίνδυνο και απαιτεί την άμεση παροχή βοήθειας ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, σε αντίθεση με 

την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που αφορά πολίτες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια 

δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της και ο κίνδυνος παραμονής τους 

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

κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. 

Κατά συνέπεια, η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες 

πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της 

φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς, ενώ η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται 

ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό. 

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται 

από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 

6.7 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων 

Η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, όπως 

πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.  
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Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά καταστροφών, 

καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις 

λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της δασικής πυρκαγιάς. 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές εκδηλωθούν, 

αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια 

αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί (Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 

Έκτασης - ΣΑΤΑΜΕ, κλπ).  

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών 

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

συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, της επικρατούσας 

κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση 

των εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών πυρκαγιών. 

 

6.8 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων 

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

πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία 

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

οικείων Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και 

υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που 

προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου.  

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται 

πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει 

πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την 

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

από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 18 

του Ν.3613/2007. 

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των 

Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα 

διαθέτουν. 

 

6.9 Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών 

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

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

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

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

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

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

σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα 
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πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή 

πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης. 

 

6.10 Αποκλιμάκωση  

Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη 

του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από 

σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος. 

Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν: 

• την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών, 

συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,  

• την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών,  

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής 

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

έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την 

αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων. 

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών είναι υπεύθυνος για την 

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

 

6.11 Ενημέρωση κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την 

καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. 

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή 

των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών 

πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ. 

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και 

διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος 

χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 

6.12 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση 

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

πυρκαγιών. 

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την 

αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν 

αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί. 

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

Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν 
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ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι 

Περιφερειάρχες, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας. 

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

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

Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 

Δήμου. 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που 

προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε προϊόντα καύσης, κλπ), 

καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, 

θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας. 

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω 

δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία 

με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι 

ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ. 

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω 

δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία 

με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. 

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή 

των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται 

από το ΥΠ.ΕΞ. 
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ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

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

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

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

είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι 

απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη 

διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών 

από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. 

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

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

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

του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

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

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

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

αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.  

• Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η 

απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.  

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

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

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

 

ΜΕΡΟΣ 7 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
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κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και 

Δημάρχους. 

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

ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4στ΄ του Ν.4662/2020, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφική δασική πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση 

λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον 

οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη) και εκτελείται υπό τον συντονισμό του Περιφερειάρχη (ή του 

οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

Δηλαδή, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικητικά όρια 

δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η απόφαση της οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ή τον 

εξουσιοδοτημένο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη).  

Δεδομένου ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ανήκει στον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα 

εξελιχθεί στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, 

η εισήγηση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να απευθύνεται 

πρωτίστως στον οικείο Περιφερειάρχη, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Δημάρχων 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Περιφερειάρχης (ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης) 

καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν 

οι αρμόδιοι Δήμαρχοι (σε περιοχές των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών) και οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται 

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι 

αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ 

τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 

συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα 

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για 

οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. 

 

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

πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα: 

• Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 

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

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

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

αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος 

παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι 

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

κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων  _ Έκδοση 2020 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  Δήμου Χανίων  

68/146 

 

 

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

την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της 

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

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

τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.7 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ 

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

περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή και καύση και άλλων 

ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, 

κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της καύσιμης ύλης. 

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

προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην 

ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο 

για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.  

• Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των 

πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος 

ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με 

βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς8, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο 

αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η 

δράση. 

• Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν 

εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη 

περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και 

να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το 

Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 

63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).  

• Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων 

απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες 

βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια 

δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική 

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

ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 

• Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με 

οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής 

και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους 

 
7 Σχετική είναι και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές» (Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ) 
8 Ως συμπεριφορά  μιας δασικής πυρκαγιάς ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αναφλέγεται η καύσιμη φυτική υλη, το πώς αναπτύσσονται οι 

φλόγες και το πώς εξαπλώνεται επηρεαζόμενη από τον συνδυασμό των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων του φυσικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσεται και τους οποίους δύναται να  τροποποιεί  κατά την εξέλιξής της. Στην πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών σημαντικοί παράγοντες είναι η μορφολογία του εδάφους πάνω στο οποίο εξελίσσεται η δασική 

πυρκαγιά, τα χαρακτηριστικά της διαθέσιμης καύσιμης φυτικής ύλης, καθώς και οι επικρατούσες και οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες. 
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από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας 

των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που 

ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από 

ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα 

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

εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς 

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

αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους 

Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 

13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). 

 

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της προληπτικής 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της 

υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την 

εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – 

Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, 

Κατασκηνώσεις, τουριστικά καταλύματα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί 

αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των 

αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι 

υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης της 

δασικής πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος 

ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί βρίσκονται σε 

λειτουργία, απομακρύνουν προληπτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες, βάσει του 

σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω 

υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης 

και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής 

Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του 

έργου τους από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης 

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις περιπτώσεις 

των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη 

περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, 

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

με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 
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Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο 

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

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

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

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

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

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

οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.  

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

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

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

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

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

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

ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ). 

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

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

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

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

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

καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. 

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα 

Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζει εκ 

των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι 

φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το 

ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία 

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

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

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

αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους 

Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 

13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική 

Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων. 

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

οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

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

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

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

ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ). 
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• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια 

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

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

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

πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.  

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής 

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

πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.  

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση 

δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων 

άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).  

• Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση 

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

σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς. 

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

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

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

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

κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.  

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

προσωρινά στην περιοχή. 

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

αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά 

περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους . Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των 

Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην 

υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών. 

 

7.2 Σχέδιο δράσης  

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση 

πολιτών περιγράφονται ως εξής: 

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

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

πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο. 

2. Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται 

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση 

από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου (ΣΤΟ). 

3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον 

αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως 

αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 
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του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 

7.1 του παρόντος). 

4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια 

ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του 

Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές 

πληροφορίες : 

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

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

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

αυτή. 

✓ Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής 

απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει 

κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, 

ηλικιωμένοι, κλπ).  

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

εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να 

έχουν μαζί τους. 

✓ Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο 

προορισμού. 

✓ Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που 

μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα. 

✓ Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού. 

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

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να 

αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής 

εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.  

Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα 

αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη 

απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής του, θα 

πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό 

επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο 

που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με 

διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο 

μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά 

τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς 

υπάλληλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και 

η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν 

διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά 

προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των 

μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. 

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

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το 
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γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την 

εκτέλεσή της. 

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

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

περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των 

κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών. 

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

απόφαση του Δημάρχου.  

7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

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

φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, 

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της 

δράσης.  

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

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

Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό 

συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 

 

7.3 Ειδικότερες δράσεις 

• Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να 

υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με 

τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που 

μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα. 

• Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται 

απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για την 

εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη 

δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους. 

• Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά 

προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του 

Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

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

εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή 

μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.  

• Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο 

εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο 

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

περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους 

εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο 

αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη). 

• Για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση κατασκηνωτών 

και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους (εκκένωση και 
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μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω 

δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται 

από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις α) του 

Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις 

του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ3, αρθ 8 της 

ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές 

δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο 

της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας). 

Όπως αναφέρεται ακολούθως (παράγραφος 11.5 του παρόντος) τα ανωτέρω σχέδια οι 

διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις οικείες 

αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. των Περιφερειών και των Δήμων, 

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

κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου. 

 

7.4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών 

Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, συντάσσουν μνημόνιο ενεργειών (Παράρτημα Β2 

του παρόντος) σχετικά με τη δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λόγω 

δασικών πυρκαγιών. Στο μνημόνιο αυτό αναφέρονται: 

Α) οι διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης από τον Δήμαρχο για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της παρ. 7.1 του παρόντος 

Β) οι δράσεις του Δημάρχου και των λοιπών οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου για τη υλοποίηση της 

απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 7.2 του παρόντος 

Γ) τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα του Δήμου, καθώς και τα μέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο Δήμος 

μέσω των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 

Δ) ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων, με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους 

 

Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω μνημονίου ενεργειών, αντίγραφό του θα κοινοποιηθεί, από το 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στον Δήμαρχο, καθώς και στα λοιπά όργανα και 

υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων οργανωμένης προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών 
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ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

8.1 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον Δήμο Χανίων με 

την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Χανίων  πραγματοποιούνται ασκήσεις που διοργανώνονται από το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των 

διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Για το σκοπό αυτή η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει εκδώσει 

επικαιροποιημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων 

Πολιτικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό της με ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95 

 

8.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας 

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

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

μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

 

ΜΕΡΟΣ 8 
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καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή τους. 

Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων  με εντολή του Δημάρχου, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου προγραμματίζει σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

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

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

καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.  

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

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και 

συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στην 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

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

άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους 

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

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

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών 

(ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ). 

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

εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Δήμου (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και 

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

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

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

την καταστολή τους 

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

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

Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

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

εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:  

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

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

• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, 

• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, 

• νέα ανάλυση κινδύνου, 

• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή 

συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την 

ιδέα επιχειρήσεων.  



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων  _ Έκδοση 2020 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  Δήμου Χανίων  

77/146 

 

 

Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι: 

• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης 

• Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο 

• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων 

• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων) 

 

8.4 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής 

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

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

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

Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

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

του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 

φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις 

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

περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων. 

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

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

στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του 

συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των 

επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

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

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

φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών 

μεγάλης έντασης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων 

των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό 

αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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ΜΕΡΟΣ 9. ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

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

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

χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς 

παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά 

κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

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

Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

 

 

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας 
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ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 

 

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής 

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

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

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

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

που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 

2208/Β΄/2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Το Παράρτημα Α περιέχει το ακόλουθο χαρτογραφικό υλικό της Δ/νσης Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ που είναι άμεσα διαθέσιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) 

• Χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά 

όρια των Καλλικρατικών Δήμων, (Παράρτημα Γ΄ του παρόντος) 

• Χαρτογραφική αποτύπωση του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων  

Επίσης, στο Παράρτημα Α παρατίθεται χαρτογραφικό υλικό που διαθέτει ο Δήμος και αφορά στις 

προστατευόμενες περιοχές, στις υγειονομικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Χανίων) κ.α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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 Χάρτης 1 :Αρμοδιότητες συντήρησης οδικού δικτύου  στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων ( πηγή: 

Δ/νση Σχεδιασμού &Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ)  



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων  _ Έκδοση 2020 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  Δήμου Χανίων  

84/146 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Χάρτης 2: Προστατευόμενες περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 στο Δήμο Χανίων. 

 

• 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 

 

Χάρτης 3: Λοιπές προστατευόμενες περιοχές στο Δήμο 
Χανίων. 

 

 

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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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 

 

Θεραπευτήριο Iasis - Γενική Κλινική Γαβριλάκη ΑΕ   (28210-87000) 

Κλινική Καπάκης – Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων Α.Ε.                  (28210-52688) 

Γενική Νέα Κλινική Τσεπέτη                      (28210-27663) 

Κλινική Αλιφιεράκη «Αγία Τριάς»     (28210-42782) 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. – Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (28211-10200-7) 

Οίκος ευγηρίας «Αγ. Άννα»                 (28210-27944) 

Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΝΟΣΤΟΣ    (2821023411) 

Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ               (28210-23553) 

Χάρτης 4 : Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας – Νομάδες Πρόνοιας Δ. Χανίων 
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Χάρτης 5: Εγκαταστάσεις SEVESO στο Δήμο 

Χανίων. 

 

SHELL HΕLLAS A.E. – Εγκ. Χανίων 

 Άγ. Ονούφριος, 73100, Χανιά 

 Τηλ.: 2821064957 

 

SILK OIL A.E.E.Π.Y. – Εγκ. Χανίων 

Άγ. Ονούφριος, 73100, Χανιά 

Τηλ.:2821024712 

 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΚΑΖ (ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ – 

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) Α.Ε. – Εγκ. Χανίων 

Άγ. Κυριακή, 73134, Χανιά 

Τηλ.: 2821057801  

 

ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΗΣ Χανίων  

Ξυλοκαμάρα, Νεροκούρου, 73100, Χανιά 

Τηλ.: 2821024202 

 

 

Χάρτης 6: Χώροι κατασκήνωσης στο Δήμο Χανίων 

 

 

• 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 
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Χάρτης 7:  Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο 

Δήμο Χανίων. 

 

• 115 Πτέρυγα Μάχης (Ακρωτήρι) 

• Πεδίο Βολής Κρήτης (Ακρωτήρι) 

• Στρατόπεδο Ραπτοπούλου (Αγυιά) 

• Στρατόπεδο Μαρκοπούλου (Χανιά) 

• 5η Μεραρχεία (Σούδα) 

• Ναύσταθμος Κρήτης  

• Ναυτική Βάση Σούδας 

• Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 

• Αμερικάνικη Βάση 

• Λέσχη Αξιωματικών 

 

 

Χάρτης 8: Πυροσβεστικοί Σταθμοί εντός του Δήμου Χανίων. 

 

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 

e-mail: pyrosvestiki@chania.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pyrosvestiki@chania.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Στο παρόν Παράρτημα Β1 παρατίθενται ειδικότερα: 

I. Μνημόνιο ενεργειών ΔΗΜΑΡΧΟΥ Χανίων  

II. Μνημόνιο ενεργειών ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  Χανίων  για θέματα Πολιτικής Προστασίας 

III. Μνημόνιο Ενεργειών Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας & Πυροσβ. Σταθμού 

Δήμου Χανίων  

IV. Μνημόνιο ενεργειών Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων  

V. Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και  

Καθαριότητας, Δήμου Χανίων  

VI. Μνημόνιο ενεργειών Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων 

VII. Μνημόνιο Ενεργειών Αντιδημάρχου Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ 

και Ισότητας  

VIII. Μνημόνιο ενεργειών Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού  

&Πολιτισμού 

  

Επίσης παρατίθενται: 

• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να 

προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 

για τον έλεγχο και την καταστολή τους, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία 

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

• κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές 

πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή τους. 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

Ι. Μνημόνιο ενεργειών ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

 

Α/Α 
 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 
 
• Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων  

 
2 
 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου  με βάση τις 
οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), 

 
3 
 

• Εντολή προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (Τμήμα Επισκευής , 
Συντήρησης Οχημάτων)  πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού 

και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 
 

4 
 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου, σε συνεργασία με 

τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 

 
5 
 

• Εντολή προς την ΔΕΥΑ του Δήμου Χανίων για την έγκαιρη συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων 

αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986). 

 
6 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας& Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έργων και 
δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης 
αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της 
Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 

7 
 
• Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002. 

 
8 
 
 

• Εντολή, πριν την έναρξη τους αντιπυρικής περιόδου, τους τους Προέδρους Τοπικών 
Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας τους Τοπικής Κοινότητας, για την 

καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου. 

9 
 
 

• Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  

(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

10 
 
 

• Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών 

καταγραφής ζημιών του Δήμου  Χανίων  για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους 
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα) 

11 
 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για τη διενέργεια 

άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 
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12 
 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για δράσεις 

ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 

κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 
 
 

13 
 
 

4. Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για τη σύγκληση 
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση 

ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές 

οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. 

 
14 

 
 

5. Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την 

επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις 
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

15 
 

6. Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν 

στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

 
Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ  

για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 
δασικών πυρκαγιών 

Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται  από την 
ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό: 

16 
 

7. Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το 

έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

17 8. Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 
18 

 
 

9. Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας 

Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα 
τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

 
19 

 
 

10. Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την υποστήριξη 

στο  
11. έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο 

εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου 

 
20 

 
 

12. Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για την ενημέρωση 

του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή 
(κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια 

 
21 

 
 

13. Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την λήψη 

επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 
απορριμμάτων, σε συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 

 
22 

 
 

Εντολή στον Δημοτικό Πυρ  Σταθμό Αγ. Ματθαίου  για λειτουργία σε επιπλέον και τα ΣΚ σε 2  

βάρδιες αν ο δείκτης είναι 3 , ενώ αν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5 λειτουργία του σ 3 βάρδιες ( 
καθημερινά Και ΣΚ)  
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Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 
23 

 
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 

Δήμου  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

 
 

24 
 
 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για άμεση 
κινητοποίηση των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω 

πληροφοριών, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από 
το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με 
αυτή. 

 
25 

 
 

• Εντολή προς τη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου & προς τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  για ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και μέσων που διαθέτει (υδροφόρα οχήματα, 

μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ 

 
26 

 
 

• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, 

μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ 
Φ109.1/1999. 

 
27 

 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 

Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002  

28 
 

• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική 

συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

 
29 

 
 

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για υποβολή 
αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την 
οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ 

 
30 

 

• Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, 

για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα 
πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007).  

 
31 

 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 
πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 

32 
 

 

• Εντολή του Δημάρχου προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για 
σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

33 
 

Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο 
Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου 

34 
 

Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Κρήτης για την τρέχουσα κατάσταση 

35 
 

Αιτείται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης  την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 
36 • Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Χανίων  στις περιπτώσεις που 

ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων 
υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 
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37 
 
• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για παραμονή, 

μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των 

Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον 

επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.  
38 

 
• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές 
δράσεις στο έργο του Δήμου Χανίων.  

39 
 
• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο  για την 

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

 

Δράσεις για την ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ  διαχείριση συνεπειών 
 

40 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 

Δήμου για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Ν. 3013/2002. 

41 
 

 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για ολική 

αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου 
του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το 
συμβάν.  

42 
 

 

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για παραμονή, μερική 

αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

43 
 
 

• Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα 

καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί 
σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη Κρήτης  και του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης 
τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί 
ή υποστεί σοβαρές ζημιές 

44 
 

 

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου σε συνεργασία με 
το Γραφ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχ.  για την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου 

στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής 
στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται 
άμεση προσωρινή διαμονή 

45 • Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 
πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

46 • Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για την επιστροφή των 

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

47 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς 
και στην ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους 

(δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω 
δασικών πυρκαγιών. 

48 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς 

τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών. 
49 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, από 

τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες 
οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή 
αντικατάσταση οικοσκευής 

50 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την αποστολή στην Περιφέρεια Κρήτης   καταλόγου 
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των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

ΙΙ. Μνημόνιο ενεργειών ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ για θέματα ΠΟΛΙΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Δήμου 

ΧΑΝΙΩΝ 

Για τη σύνταξη του Μνημονίου Ενεργειών του Αντιδημάρχου Χανίων για θέματα Πολιτικής 
προστασίας λήφθηκαν  υπόψη:  

• Οι αρμοδιότητες που του αποδίδονται  στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων  Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ  και 
συγκεκριμένα ότι  

✓ Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

✓ Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων 
λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας  & Πυρ. Σταθμού του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές 
μονάδες του Δήμο 

• H 358/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων  περί «Ορισμός Αντιδημαρχών 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία έχουν μεταβιβαστεί  αρμοδιότητες  για:  

«Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των 
λειτουργιών του Αυτοτελούς  Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού 
Σταθμού» 

• Η  581/2019 ( ΑΔΑ: 6ΤΒΣΩΗ5-ΞΓΧ) ΑΔΣ περί «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό 
Τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Χανίων» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο αφορούν :  
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

1 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου  με βάση τις 
οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), 

2 

• Παρακολουθεί τις ενέργειες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και  Καθαριότητας, 
(Τμήμα Επισκευής , Συντήρησης Οχημάτων)  πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη 

συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ 
καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

3 
• Παρακολουθεί τις ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Πρασίνου και Καθαριότητας αναφορικά με την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας 

Δήμου  

4 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου, σε συνεργασία 
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την 

εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 

5 • Παρακολουθεί τις ενέργειες της  ΔΕΥΑ του Δήμου Χανίων για την έγκαιρη συντήρηση 
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πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986). 

6 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έργων και 
δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης 
αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής 
Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 

7 
• Παρακολουθεί  την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού  από τους 

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της 
Τοπικής Κοινότητας, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.  

8 
• Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  

(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

9 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για τη διενέργεια 

άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

10 
• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για δράσεις 

ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 

 για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 
 

11 
Παρίστανται στο Σ.Τ.Ο. κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου 
 

12 
Αντικαθιστά το τακτικό μέλος του Σ.Τ.Ο. εκ μέρους του Δήμου,  τον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης, 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και δύναται να προεδρεύει σε περίπτωση κωλύματος αυτού 
και του Δημάρχου 

13 
Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν 

στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και για την υλοποίηση τους είναι υπεύθυνο το Αυτοτελές 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου Χανίων  

 

Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 
Ο Αντιδήμαρχος για θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το Δήμαρχο,  
λαμβάνοντας  υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ 
και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ: 

14 
Παρακολουθεί την  ετοιμότητα του προσωπικό και των μέσων του Δήμου προκειμένου να 

υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

15 
Παρακολουθεί την  ετοιμότητα του προσωπικού  και των μέσων  του Δήμου για την άμεση 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

16 

Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας 

Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα 

τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

17 
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την υποστήριξη 

στο έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο 
εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
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δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου 

18 

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για την ενημέρωση 

του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή 
(κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια 

19 
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή 

πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε συνεργασία με 
την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 

 

Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

 
20 

•  Συνδράμει και παρακολουθεί τον συντονισμό δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

 
21 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για άμεση 
κινητοποίηση των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω 

πληροφοριών, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από 
το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με 
αυτή. 

 
22 

• Παρακολουθεί τη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου & προς τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  για ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και μέσων που διαθέτει (υδροφόρα 

οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών 
που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ 

23 

• Παρακολουθεί  την διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα οχήματα, 

μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ 
Φ109.1/1999 

 
24 

• Παρακολουθεί  και συνδράμει τον συντονισμό δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

25 
• Παρακολουθεί την  συνδρομή του προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά 

από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

26 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για υποβολή 
αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την 
οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. 

27 
• Συνδράμει το Δήμαρχο στη λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών , για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας τους από εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφή , στο πλ28αίσιο του άρθρου 18 του Ν3613/2007( ΦΕΚ 263/Α/2007)  

28 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 
πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 

29 

Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας , Περιβάλλοντος και  Πρασίνου   κατά την κρίση του παρακολουθεί την 
κινητοποίηση  την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου. 

30 
• Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης 

για την τρέχουσα κατάσταση, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμαρχο 
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31 

• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Χανίων και τον Θεματικό 
Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας  οι οποίοι συντονίζουν  και εποπτεύουν  την 

διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της 
Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 
δασικών πυρκαγιών. 

32 Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για παραμονή, 
μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των 

Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον 
επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.  

33 • Ενεργοποιεί σε συνεργασία με το  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου 
τις  εθελοντικές  οργανώσεις  πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές 
δράσεις στο έργο του Δήμου Χανίων.  

34 • Ενημέρωση  κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο  για την 

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

 

Δράσεις για την ΑΜΕΣΗ/ ΒΡΑΧΕΙΑ διαχείριση συνεπειών 

35 
• Παρακολουθεί και συνδράμει στον συντονισμό  δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου 

δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 

δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

36 

• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για ολική 

αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου 
του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το 
συμβάν.  

37 
Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για παραμονή, μερική 

αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

38 

• Συνδράμει τον Δήμαρχο στην εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που 
έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης  και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το συνολικό αριθμό των πολιτών 
στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες 
των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές 

39 

Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου  την γνωστοποίηση 

μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για 
τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες 
τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή 

40 
• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού  του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 
πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

41 
• Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου για την επιστροφή των 

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

42 

• Παρακολουθεί τις ενέργειες των  Τεχνικών Υπηρεσιών, της  Δ/νσης Περιβάλλοντος,  Πρασίνου 
και Καθαριότητας, καθώς και στην ΔΕΥΑ του Δήμου για την  άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας 

υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει 
δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών. 

43 
• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς 

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

44 
• Παρακολουθεί τις ενέργειες της  Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση 

ζημιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να 
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χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για 
επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου 

Χανίων 

 

ΙΙΙ. Μνημόνιο ενεργειών  Αυτοτελούς ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Πολιτικής Προστασίας  & Πυρ. Σταθμού 

  Δήμου Χανίων  

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1 
Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν τόσο 

για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του ΠΣ όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 

2 

Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 
Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου  με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 
«ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να 
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

3 

Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών (Παράρτημα Β), σε συνεργασία με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις 
υπευθύνων των Δήμων τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και 
της ΕΛΑΣ. 

4 
Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Β, στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις 

του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και 
πληρέστερης ενημέρωσής τους. 

5 
Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

6 
Μέριμνα για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική 

Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος 
προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ 

7 

Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργασίας 
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 
και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, 

για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου. 

8 
Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την 

οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής). 

9 
Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν 

εντολής του Δημάρχου. 

10 
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

11 

Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι 
δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του 
παρόντος), κατόπιν εντολής του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου  
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12 
• Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από 

την ΓΓΠΠ και ενημέρωση του Δημάρχου  

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

 

13 

Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη 
φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και 
ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

14 

Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου   και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που 
προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο,. 

 

Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 
15 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, όταν η 
κατηγορία Κινδύνου  Πυρκαγιάς  είναι 4 (πολύ υψηλός)  ή 5 (συναγερμός) σύμφωνα με το 

χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ την προηγούμενη μέρα.  Όταν ο δείκτης 
κινδύνου  είναι 3 (υψηλός) ο Σταθμός λειτουργεί σε 2 βάρδιες (7:00 – 15.00 & 1500. – 23.0) 
συμπεριλαμβανομένων και των ΣΚ ενώ όταν ο δείκτης κινδύνου είναι 1 ή 2  λειτουργεί τις 
καθημερινές σε 2 βάρδιες .  

16 • Ενημέρωση μέσω SMS των οργάνων του Δήμου  ( Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι κ.ά) και 
προϊσταμένων οργανικών Μονάδων (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Καθαριότητας) και για την προβλεπόμενη επικινδυνότητα και την ανάγκη 

ετοιμότητας προσωπικού & υλικών μέσων.  
17 Ενημέρωση του κοινού σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων   

του Δήμου σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από υψηλή (3) , 
πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή 
ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια 

18 • Ενεργοποίηση  κατόπιν εντολής του Δημάρχου ή αρμόδιου  Αντιδημάρχου σε θέματα 
πολιτικής προστασίας των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ στη λήψη μέτρων 
αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών,  

19 • Συνεργασία με την Δ/νση  Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου για λήψη επιπλέον 

μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 
απορριμμάτων 

20 Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που διαθέτει ο 
Δήμος σε συνεργασία με το τμήμα Επισκευής, Συντήρησης Οχημάτων , καθώς και των μέσων 

που δύναται να διατεθούν μέσω του μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 
και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 
και ενημέρωση του Δημάρχου 
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Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

21 
• Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και 

συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία  

22 
• Άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  που εμπλέκεται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή της, μετά 

από σχετική εντολή Δημάρχου 

23 
• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με 

την εξέλιξη της πυρκαγιάς. 

24 
• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων τη Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης   για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. 

25 
• Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από 

δασικές πυρκαγιές 

26 
• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, 

για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με 
ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ 

27 
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής της δασικής 

πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή 
ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξή της και ενημέρωση του Δημάρχου 

28 

• Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα 
προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση.   

29 
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν εμπλακεί 

προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου 

30 
• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο ενεργειών για 

την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου. 

31 
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του 

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

32 

• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδ. Αθλητ. &Πολ. του Δήμου που έχουν καταφύγει στους 

προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 
(χώροι καταφυγής). 

33 
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 

34 
• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που 

έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ 

35 
Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για 

υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου  

36 

• Ενημέρωση κοινού σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του 
Δήμου για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας 
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Δράσεις για την ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑ  διαχείριση συνεπειών 

37 
• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην 

περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές 

38 
• Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου μεριμνά για την εύρεση καταλυμάτων για 

τους πολίτες του Δήμου οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία 

με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της  

39 

• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση 

της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των 
οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών 

40 
• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που 

έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

41 
• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

λόγω δασικών πυρκαγιών 

42 
• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, 

για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών 

43 
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή 

καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου 

44 
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ  σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση 

των συνεπειών του Δήμου. 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων 

 

ΙV. Μνημόνιο ενεργειών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1 

 

• Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη 
μείωση του κινδύνου σε Κ.Χ αρμοδιότητας της (π.χ δημοτικό  οδικό δίκτυο)  

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

2 
Παρίστανται εκπρόσωπος της Δ/νσης   στο Σ.Τ.Ο. ( τακτικό μέλος)  
 

3 

Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που 
προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και για την υλοποίηση τους είναι 
υπεύθυνη η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 

 

Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 

4 Τίθεται σε  ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της Δ/νσης   προκειμένου να υποστηρίξουν 
άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

 
Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

•    5 

• ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων  της Δ/νσης  που δύναται να διατεθούν   για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη 
του Π.Σ(υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) 

•    6 

• Ενεργοποίηση Μνημονίων Ενεργειών με ιδιώτες μετά από σχετική εντολή Δημάρχου και σε 

συνεργασία με το Αυτ. Γραφ. Πολ. Προστας.& Πυρ. Σταθμ. για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την 
ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί 
ζητηθούν από το ΠΣ  

 
Δράσεις για την Άμεση/Βραχεία διαχείριση συνεπειών 

•    7 
• Προβαίνει σε ενέργειες αποκατάστασης και λειτουργίας υποδομών   αρμοδιότητας της 

Δ/νσης  των οποίων η λειτουργία παρουσίαζε δυσχέρειες  ή διακόπηκε λόγω των δασικών  
πυρκαγιών. 

•    8 
• Συμμετέχει με υπαλλήλους της στην καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικίες για 

την παροχή των δικαιούχων του προνοιακού επιδόματος  
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

 

V.Μνημόνιο ενεργειών ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου  

 

Για τη σύνταξη του Μνημονίου Ενεργειών του Αντιδημάρχου Χανίων για θέματα Πολιτικής 

προστασίας λήφθηκαν  υπόψη:  

• H 358/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων  περί «Ορισμός Αντιδημαρχών 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία έχουν μεταβιβαστεί  αρμοδιότητες  για: 

«Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των 

Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας». 

• Η  581/2019 ( ΑΔΑ: 6ΤΒΣΩΗ5-ΞΓΧ) ΑΔΣ περί «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό 

Τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Χανίων» 

 Δυνάμει της ανωτέρω , σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Χανίων  και τον Αντιδήμαρχο για θέματα 

πολιτικής προστασίας προβαίνει στα παρακάτω :  

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

1 

• Εντολή προς τη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ( Τμήμα Επισκευής , 

Συντήρησης Οχημάτων)  πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού 

και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 

2 

• Παρακολουθεί τις ενέργειες της Δ/νσης  αναφορικά με τις αποψιλώσεις των ΚΧ 

αρμοδιότητας του Δήμου  

 

3 

• Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση  

δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της 

Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 

από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

4 
Παρίστανται  στο Σ.Τ.Ο. ως τακτικό μέλος ορισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

αντικαθιστά το Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος 

5 

Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που 

προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και για την υλοποίηση τους είναι υπεύθυνη η 

Δ/νση  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος  και πρασίνου   του Δήμου Χανίων  
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Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 

Ο Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας , περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου σε συνεργασία με το Δήμαρχο και 

τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα πολιτικής προστασίας,   λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο 

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά 

σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ  για τα οποία ενημερώνεται μέσω του Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας και Πυρ. Σταθμού του Δήμου  και προβαίνει στα παρακάτω :  

• 6 
• Παρακολουθεί  την ετοιμότητα του προσωπικό και των μέσων της Δ/νσης Καθ. , περιβ.& 

Πρασίνου  προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή 

δασικών πυρκαγιών 

 

Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

• 7 

• Παρακολουθεί την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων  της Δ/νσης  Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου  που δύναται να διατεθούν  (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα 

έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 

διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ 

• 8 

• Συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο. που δύναται να συγκλιθεί9  για υποβοήθηση του έργου  του Δημάρχου 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και 

συνδράμει τον Δήμαρχο στην εκτέλεση των δράσεων που θα ληφθούν 

• 9 
Αντικαθιστά το Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος  σύγκλισης του ΣΤΟ όταν μια πυρκαγιά είναι 

σε εξέλιξη  και κρίνεται απαραίτητη η σύγκλιση του ΣΤΟ για υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων  

• 10 

• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων προβαίνει  

σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας   σε  κινητοποίηση της Δ/νση 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για 

την προστασία του χώρου 

 

Δράσεις για την ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ  διαχείριση συνεπειών 
• 11 • Παρακολουθεί την πορεία αποκατάστασης και λειτουργίας υποδομών   αρμοδιότητας της Δ/νσης 

Καθαριότητας , περιβάλλοντος και Πρασίνου των οποίων η λειτουργία παρουσίαζε δυσχέρειες  ή 

διακόπηκε λόγω των δασικών  πυρκαγιών. 

 

 

 

 

 
9 Με εντολή δημάρχου  
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων 
 

VΙ. Μνημόνιο ενεργειών Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

  Δήμου Χανίων 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

1 
Μέριμνα,  πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και 
μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

2 

• Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη 
μείωση του κινδύνου, α)σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) 

αρμοδιότητας του Δήμου και β)  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 

3 
• Μέριμνα  για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και 

επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται 

εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους 

5 

• Μεριμνά για 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), εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου. 

6 

• Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  για τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση  δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία 
χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε 
εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

7 Παρίστανται εκπρόσωπος της Δ/νσης   στο Σ.Τ.Ο., κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου  
 

8 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που 

προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και για την υλοποίηση τους είναι υπεύθυνη 
η Δ/νση  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος  και πρασίνου   του Δήμου Χανίων  
 

 

Δράσεις ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και 

εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 
• 9 • Τίθεται σε  ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της Δ/νσης   προκειμένου να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 
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Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 
• 10 • ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων  της Δ/νσης  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου  που δύναται να διατεθούν  (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) για 

την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη 
του Π.Σ 

• 11 • Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων 
προβαίνει  σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας   σε  κινητοποίηση 
της Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρο 

 
Δράσεις για την ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ  διαχείριση συνεπειών 

• 12 • Προβαίνει σε ενέργειες αποκατάστασης και λειτουργίας υποδομών   αρμοδιότητας της 

Δ/νσης  των οποίων η λειτουργία παρουσίαζε δυσχέρειες  ή διακόπηκε λόγω των δασικών  
πυρκαγιών. 

•  
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

VII.Μνημόνιο ενεργειών   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ   Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ 

και Ισότητας   

 

Για τη σύνταξη του Μνημονίου Ενεργειών του Αντιδημάρχου Χανίων για θέματα Πολιτικής 
προστασίας λήφθηκαν  υπόψη:  

• H 358/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων  περί «Ορισμός Αντιδημαρχών 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία έχουν μεταβιβαστεί  αρμοδιότητες  για:  

«Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας. 

β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος 
Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» 

Δυνάμει της ανωτέρω , σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Χανίων  και τον Αντιδήμαρχο για θέματα 
πολιτικής προστασίας προβαίνει στα παρακάτω :  

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1 
• Παρακολουθεί τις ενέργειες για τη Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών 

του Δήμου για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης 
συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα) 

 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

2 
Παρίστανται στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. εφόσον κληθεί από το Δήμαρχο για την επίτευξη 

καλύτερου συντονισμού των οργανικών μονάδων του Δήμου στην διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω 
δασικών πυρκαγιών 

 
Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

3 
• Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου  για   παροχή 

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

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

 
Δράσεις για την Άμεση/Βραχεία διαχείριση συνεπειών 

4 

• Μεριμνά για την  παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία  με την Περιφέρεια 
Κρήτης.  

 

5 

• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
δασικών πυρκαγιών 

• 6 

• Παρακολουθεί τις ενέργειες των  επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 

κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 
- ΦΕΚ 1669/Β΄/2019 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 

VIII. Μνημόνιο ενεργειών της Δ/ΝΣΗΣ   Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και 

Ισότητας, Παιδείας & Αθλητισμού   

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

1 

• Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για την χορήγηση 

οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών 

(προνοιακό επίδομα 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων 

από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

 

 

2 

Παρίστανται εκπρόσωπος της  στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. εφόσον κληθεί από το Δήμαρχο για 

την επίτευξη καλύτερου συντονισμού των οργανικών μονάδων του Δήμου στην διαχείριση εκτάκτων 

αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

 

 

Δράσεις για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

3 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου  για   παροχή 

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

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

 

Δράσεις για την Άμεση/Βραχεία διαχείριση συνεπειών 
 

4 

• Μεριμνά για την  παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που 

λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία  με την 

Περιφέρεια Κρήτης.  

 

•  

• 5 

• Ενεργοποίηση Επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να 

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

επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669/Β΄/2019 

• 6 • Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, 

για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες  
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IX. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

Yυπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων 

 

α/

α 

Θέση Ονοματεπώνυμο Κινητό 

Τηλέφωνο 

Σταθερό 

Τηλέφωνο 

FAX MAIL  

1 Δήμαρχος Σημανδηράκης 

Παναγιώτης  

698 5052280 

 

2821341601

-603 

 

2821341751  

mayor@chania.

gr 

2 Αντιδήμαρχος  

Υπεύθυνος  για 

Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας  

Ξανθουδάκης 

Γιώργος 

 

6981488464 

6994799111 

 

 

2821341614 

2821341615 

2821341716 

 

 

 

gxanthoudakis

@chania.gr 

 

3.  Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  

Πρασίνου και 

Καθαριότητας -   

Μέλος του Σ.Τ.Ο. 10 

Τσουπάκης Μιχαήλ  6972823117   mtsoupakis@ch

ania.gr 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας & Πυρ. 

Σταθμού 

(Πυροσβεστικός 

σταθμός Αγίου 

Ματθαίου) 

Γεώργιος 

Σημαντηράκης/  

Οδηγών 

Πυροσβεστικών 

Οχημάτων 

 

6976622130 

 

2821341799 

 

 

2821341798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyrosvestikos@

chania.gr 

 

Γεώργιος 

Παπαδαντωνάκης 

Χειριστών Αντλιών 

Πυροσβεστικών 

Οχημάτων 

6976622131 

Γεώργιος 

Νταμηλάκης / 

Τεχνιτών 

Πυροσβεστικών 

Οχημάτων 

6976622132 

5

5 

Τεχνική Υπηρεσία  

 με παράλληλα 

καθήκοντα στο 

Αυτοτελές Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας  

Μαρία Δασκαλάκη 

Μηχ/κός Ορυκτών 

Πόρων 

 

Αθηνά 

Μυλωνογιάννη 

Πολιτικός Μηχ/κός 

6974363481 

 

 

 

 

 

6976998136 

 

 

 

 

 

 

2821341681

/738 

 

 

 

 

2821341716 

 

 

 

 

 

g-

pprostasia@cha

nai.gr 

 

 
10 ΑΑννττιικκααθθιισσττάά  ττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ((  ΔΔήήμμααρρχχοο))    ττοουυ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ  ΤΤοοππιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ      σσττοο  ΣΣ..ΤΤ..ΟΟ..  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκωωλλύύμμααττοοςς  

mailto:mayor@chania.gr
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mailto:gxanthoudakis@chania.gr
mailto:gxanthoudakis@chania.gr
mailto:mtsoupakis@chania.gr
mailto:mtsoupakis@chania.gr
mailto:pyrosvestikos@chania.gr
mailto:pyrosvestikos@chania.gr
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X. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ ΤΟΠΙΚΩΝ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

                                                          
1. ΔΕ   ΧΑΝΙΩΝ      

 

 
email:   
de-chania@chania.gr 

  
ΔΚ ΧΑΝΙΩΝ  

         
 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
69795963402 

 

      
2. ΔΕ  ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Γαλατάς Νέας    Κυδωνίας)            

 

2821341100/121/ 122 
 Email:  

de-nkydonia@chania.gr 

 

 

1. ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  
2. ΔΚ ΓΑΛΑΤΑ 
3. ΔΚ ΔΑΡΑΤΣΟΥ  
4. ΤΚ ΣΤΑΛΟΥ  

     

ΣΟΛΕΝΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΗΛΙΑΣ  
ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

6945897047 
6987019819 
6946798003 
6980054868 

 

       ΔΕ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΝ     
        
 Μουρνιές  

2821341800,801, 802, 
803 
Email: 
de-
elvenizelos@chania.gr. 
 

1. ΔΚ      ΜΟΥΡΝΙΩΝ  
2. ΤΚ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ  

 
  

ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                             
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
 

6976998170 
6972218957 

 

4.ΔΕ    ΣΟΥΔΑΣ 
       

     Σούδα 2821341200, 201 
202,203204 
Email: 
de-souda@chania.gr 
 

1. ΔΚ        ΣΟΥΔΑΣ 
2. ΤΚ ΑΠΤΕΡΩΝ  
3. ΤΚΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ  

ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

6972449197 
6981038957 
6955192499 

 

5.ΔΕ    ΘΕΡΙΣΟΥ  
    
 

Βαμβακόπουλο 2821341400 
Email: 
de-theriso@chania.gr. 
 

1. ΔΚ    ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
2. ΔΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ  
3. ΤΚ ΑΓΙΑΣ  
4. ΤΚ  ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ  
5. ΤΚ ΘΕΡΙΣΟΥ 
   

ΠΑΠΑΦΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΗΛΙΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ  
ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ 

6937289357 
6974938832 
6971892050 
6945051487 
6985569992 
 
 

 

mailto:de-chania@chania.gr
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6. ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  
Πυθάρι   

 
2821341700 
Email: 
De-
akrotiri@chania.gr. 
 
 

1. ΔΚ      ΑΡΩΝΙΟΥ  
2. ΔΚ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ  
3. ΤΚ ΣΤΕΡΝΩΝ  
4. ΤΚ ΜΟΥΖΟΥΡΑ 
5. ΤΚ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ                                                                                    

ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΛΟΡΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                  
 ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

69376687769 
6932427402 
6986084725 
6974198242 
6944169432 

 

 
 
7.ΔΕ     ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ  

      
 
  Γερολάκος 

 
 
2821343900 
2821343911 
Email: de-
kerameia@chania.gr 
 

 
1. ΤΚ  ΔΡΑΚΟΝΑΣ  
2. ΤΚ ΚΑΜΠΩΝ  
3. ΤΚ ΜΑΛΑΞΑΣ  
4. ΤΚ ΠΑΠΑΔΙΑΝΩΝ 
5. ΤΚ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ 
6. ΤΚ  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ  

   
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 
6974032115 
6974032110 
6974805043 
6976778399 
6972641428, 
6908978852 
6981034494 
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XI.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΗ  

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
d-

techniki@chania.
gr  

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ
Σ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προϊστ/νος Διεύθυνσης 2821341721 
6976770964 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ
Ν - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προϊστ/νος Τμήματος 
Επιβλέψεων & 
εκτέλεσης Τεχνικών 
Εργων  

2821341735 
6977473458 

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προϊστ/νος Τμήματος 
Μελετών  

2821341731 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ 

Προϊστ/νος Τμήματγος 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων & κυκλοφορίας  

2821341701 
6932618701 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προϊστ/νος τμημ. 
προγραμματικής 
σύμβασης παλιάς πόλης  

2821341708 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

d-
perivalon@chani

a.gr 
  

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Σ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Προϊστ/νος Διεύθυνσης 2821341778/7
77 

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟ
ΥΗΛ 

ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, 
Εποπτείας Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης 

2821341778 
6955990504 

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ
Ν - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Διαχείρισης, 
Επισκευής και  
Συντήρησης Οχημάτων 

2821341780 

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου 

2821341770 
6976868297 
 

ΚΟΠΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 
 και Καθαριότητας 

2821341778 
6942279929 

Δ/ΝΣΗ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
d-

koinonia@chania
.gr  

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προϊστ/νος Διεύθυνσης  2821341690 

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Τμήμα  Κοινωνικής 
Πολιτικής, Προστασίας 
ΑμεΑ και Ισότητας  

2821341691 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα  Παιδείας και Δια 
Βίου Μάθησης 

2821341785 

ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Βιβλιοθηκών  2821341662 

ΨΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛ
Α 

ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Τμήμα Αθλητισμού και 
Πολιτισμού 

2821341795 

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

d-
dioikisi@chania.

gr  

ΓΕΖΟΥΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προϊστ/νος Διεύθυνσης  2821341673 

ΛΥΡΩΝΗ  ΑΝΔΡΕΑΝ
Η  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Προϊστ/νος Τμήματος 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

2821341674 

ΜΠΑΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προϊστ/νος Τμήματος 
Δημοτικής Κατάστασης  

2821341793 

ΜΠΕΛΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προϊστ/νος Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης  

2821341635 

Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Προϊσταμένη Δ/νσης  2821341762 
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d-
oikonomia@cha

nia.gr  

ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Ελεγχόμενης 
Σταθμευσης & ελέγχου 
κοιν. χώρων 

2821341650 

ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Τμήμα Προϋπολογισμού 
και Λογιστηρίου 

2821341761 

ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμημα Δημοτικού 
Ταμείου 

2821341758 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμημα Δαπανων  
2821341759-1 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟ
ΓΩΝ 

Τμήμα Εσοδων και 
Περιουσίας 

2821341763 

ΠΕΡΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Τμημα Μισθοδοασίας 
2821341676 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ 
,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
d-

plirprog@chania.
gr  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προϊσταμένη Δ/νσης   

2821341705 

ΝΙΚΟΛΟΖΑΚΗ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Προϊστ. Τμήματος 
προγραμματισμού  2821341643 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Η/Υ 

Τμήμα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2821341706 

Δ/ΝΣΗ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ  

d-
poleodomia@ch

ania.gr  

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Προϊσταμένη Δ/νσης  
2821341220 

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Ελέγχου 
Κατασκευών-
Αυθαιρέτων 

2821341231 

ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Έκδοσης 
Οικοδομικών Αδειών 2821341236 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Πολεοδομικών 
Εφαρμογών - 
Διαχείρισης Πράξεων 
Εφαρμογής/Αναλογισμο
ύ 

2821341230 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
d-

oikanap@chania.
gr  

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Προϊστάμενος Δ/νσης  2821341649 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Προϊστ. Τμημ. Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων και 

Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων 

2821341649 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 
d-kep@chania.gr  

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

Προϊστ/νος Διεύθυνσης 
2821341800 

ΑΓΙΩΤΑΚΗ ΟΛΓΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Προϊστ/νος Τμήματος 

εξυπηρέτησης πολιτών 
2821341800 

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Προϊστ/νος Τμήματος 

εσωτερικής ανταπόκρισης 
2821341800 
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XII.ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  Δ/ΝΣΗ  ΘΕΣΗ  ΤΗΛ ΣΤΑΘ/ΚΙΝΗΤΟ 

ΚΟΠΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/νση Περιβ., 
Πρας.&Καθαριότ
ητας 

Προϊστ/νος Τμήματος  
Αποκομιδής Απορριμμάτων 
 και Καθαριότητας 

2821341778 
6942279929 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Προϊστ/νος Τμήματος 
Επιβλέψεων & εκτέλεσης 
Τεχνικών Εργων  
  

2821341735 
6977473458 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΓΑΒΛΡΙΗΛ  Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Προϊστ.  Τμήματος 
Ηλεκτρομ/κών έργων  

2821341701 
6932618701 

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ 

Δ/νση Περιβ., 
Πρας.&Καθαριότ
ητας 

Τμήμα Σχεδιασμού, 
Εποπτείας Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

2821341778 
6955990504 
 

 

Χειριστές μηχανημάτων  

 Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Γεν. Δ/νση Διεύθυνση Τμήμα 

1 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Τμήμα Επιβλέψεων και 
Εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων 

2 ΤΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Τμήμα Επιβλέψεων και 
Εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων 

3 ΧΑΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
  

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και 
Καθαριότητας 

4 ΒΡΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρ. Καθ. στη 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων και Κυκλοφορίας  

5 ΓΙΟΥΜΕΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παρ. Καθ. στη 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων και Κυκλοφορίας  

6 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, 
Εποπτείας 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων  _ Έκδοση 2020 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  Δήμου Χανίων  

116/146 

 

 

7 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και 
Καθαριότητας 

8 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, 
Εποπτείας 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

9 ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και 
Καθαριότητας 

10 ΜΠΕΛΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παρ. Καθ. στη 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων και Κυκλοφορίας  

11 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ 

 
Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, 
Εποπτείας 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

12 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ 

 
Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και 
Καθαριότητας 

Οδηγοί οχημάτων  

α/α Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Τμήμα 

1 ΚΛΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 

2 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

3 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής 
και Συντήρησης Οχημάτων 

4 ΜΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

5 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

6 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

7 ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

8 ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

9 ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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10 ΞΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

11 ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

13 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

14 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

15 ΑΚΛΑΣΗΣ ΑΤΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

16 ΑΛΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 

17 ΑΝΑΛΑΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

18 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

19 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

20 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

21 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

22 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

23 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

24 ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

25 ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

26 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

27 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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28 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

29 ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

30 ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

31 ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΣΗΦ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

32 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 

33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

34 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

35 ΜΠΕΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

36 ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

37 ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

38 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

39 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

40 ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

41 ΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

42 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και Καθαριότητας 

43 ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΥΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

44 ΣΑΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

45 ΣΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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46 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

47 ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

48 ΤΑΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 

49 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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ΣΧΕΔΙΟ  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου 

ΧΑΝΙΩΝ 

 

XII.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧEIΡΗΣΙAΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΔΗΜΟΣ   ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δίκυκλα 

Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι 
Αριθμός 
θέσεων 

επιβατών 
Παρατηρήσεις 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

XBO-0262 PEOPLE S 2   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TYE- 65 SYM 2   

 TYE- 70 SYM 2   

 XBT- 0144 BLITZ JOY 2,05   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TYE- 66 SYM 2   

 XBT-0142 PIAGGIO 5   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ TYE- 68 SYM 2   

 XBB-851 HONDA ASTREA SUPRA 1   

 XBN-0710 HONDA 1   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ TYE- 67 SYM 2   

 XBB-908 KWANG YANG 2   

 XBI- 360 KAWASAKI 1   

 YH-2542 PIAGGIO (κενό)  ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TYE- 69 SYM 2   

 XBT- 0143 BLITZ JOY 2   

 

Επιβατηγά 

 

Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι 
Αριθμός θέσεων 
επιβατών 

Παρατηρήσεις 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

KHI-2423 ΤΟΥΟΤΑ 9 5  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KHI-2430 SUBARU 7 5  

 KHI-2437 VOLKSWAGEN 10 5  

 KHI-4306 SKODA 10 5  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KHI-2431 DAIHATSU 9 5  

 KHI-4317 PEUGEOT 208 8 5  

 KHI-4320 PEUGEOT 208 8 5  

 KHY-4838 SUZUKI 9 5  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ KHI-4321 PEUGEOT 208 8 5  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KHI-2418 SUZUKI 9 4  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KHI-2405 SUZUKI 9 5 ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

 KHI-2486 PEUGEOT 10 5 ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

 KHI-2497 OPEL 10 5  

 KHI-2498 OPEL 10 5  

 KHI-4318 PEUGEOT 208 8 5  

 KHI-4319 PEUGEOT 208 8 5  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KHI-2427 PEUGEOT 10 5  

 KHI-2482 CITROEN 8 5  

 KHI-4325 Fiat Panta 8 5  

 KHY-7767 HYUNDAI 11 5  

 KHY-7773 HYUNDAI 11 5  

 KHY-7774 HYUNDAI 11 5  

 KHY-7775 HYUNDAI 11 5  

 KHY-7784 HYUNDAI 11 5  

 KHY-7793 HYUNDAI 11 5  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KHI-2406 SUZUKI 9 5  

 KHI-2471 CITROEN 10 5  

 KHY-4837 SUZUKI 9 5 ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

 

Λεωφορεία 

 

Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι 
Αριθμός 
θέσεων  

επιβατών 
Παρατηρήσεις 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KHY-4864 FIAT IVECO 35 30 ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KHY-4880 MERCEDES 24 25 ΜΕ ΒΛΑΒΗ 
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Μηχανήματα Έργου 

 

Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι 
 

Παρατηρήσεις 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ-136377 MITSUBISHI 60 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

 ME-111982 PALAZZANI  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - 
φορτωτής 

 ME-136417 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-136419 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-71388 FIAT HITACHI  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-83249 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ- 91111 ΝΙΣΣΑΝ 21 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 ΜΕ-123660 IVECO 35 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-114806 MERCEDES 2500 25 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

 ME-104886 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-136418 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-136420 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-37909 JCB 75 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- 
εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-46553 JCB  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 ME-49992 KOMATSU  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
- εκσκαφέας φορτωτής 

 

Πυροσβεστικό 

 

ΤΥΠΟΣ Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι 
Αριθμός 
θέσεων  
επιβατών 

Παρατηρήσεις 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας και 
Πυροσβεστικού 
Σταθμού 

KHI-2468 MERCEDES 38  10300 kg 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

KHI-2499 LADA NIVA 12 5  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας και 

KHY-4843 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 40  
7170 kg – ΣΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
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Πυροσβεστικού 
Σταθμού 
 

 
 
 

Φορτηγά 

 

Θέση Πινακίδες Είδος Ιπποι Παρατηρήσεις 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KHI-2402 ΝΙΣΣΑΝ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2453 MITSUBISHI 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KHI-2409 FORD 44 ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHI-2415 ΝΙΣΣΑΝ 16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHI-2432 FORD 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2433 FORD 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2457 ΝΙΣΣΑΝ 16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHI-2458 MAN 77 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-3542 MERCEDES 99 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-4819 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-4830 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-4835 MITSUBISHI 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-4896 
TYOTA 2000CC 
VAN 

 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHY-7809 MERCEDES 68 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7816 MAZDA 17 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7818 MERCEDES 16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHY-7820 MERCEDES 15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHY-7834 NISSAN 18 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-7850 FORD 14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KHI-2462 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2481 MERCEDES 36 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

 KHY-4818 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-4851 MITSUBISHI 20 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

 KHY-7805 FIAT 14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHY-7835 NISSAN 11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΗ-8071 FORD  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ(ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ) 
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 ΚΗΗ-8072 MITSUBISHI  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 ΚΗΗ-8073 MITSUBISHI  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHI-2443 FIAT 9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHI-2448 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2456 MITSUBISHI 18 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-3536 
ΤΟΥΟΤΑ 
PICKAP 

7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ- ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

 KHY-4811 VOLVO 33 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

 KHY-4820 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ- ΜΕ ΒΛΑΒΗ 

 KHY-4874 MAZDA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-4886 IVECO 57 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7724 MAN 72 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-7762 MERCEDES 68 ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7790 MITSUBISHI 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHY-7811 PIAGGIO 9 ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7828 ΝΙΣΣΑΝ 18 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-7832 FIAT 9 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΗΙ-2489 FIAT DUCATO 14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHY-4895 RENAULT 15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ- ΣΕ ΑΧΡΗΣΤΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ KHI-2422 MITSUBISHI 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

 KHI-2425 ΤΟΥΟΤΑ 17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 KHI-2444 IVECO 35 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

 KHI-2467 ΝΙΣΣΑΝ 16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHI-2479 ΤΟΥΟΤΑ 19 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 KHY-4884 OPEL 12 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ- ΜΕ ΒΛΑΒΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Β2.1. Μνημόνιο ενεργειών ΔΗΜΑΡΧΟΥ  Χανίων για την Οργανωμένη Προληπτική 

Απομάκρυνση Πολιτών 

 

Στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, οι δράσεις του Δημάρχου ΧΑΝΙΩΝ που αφορούν τη λήψη 

απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά την σχετική 

εισήγηση προς τον Δήμαρχο του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.  

Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο Χανίων ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 

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

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

δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, με βάση την αναμενόμενη 

συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

 

Β.2.1.α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  για τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση 

πολιτών 

 

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

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

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

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

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

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

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

οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.  

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος Χανίων, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που 

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

 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν. 

 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς. 

 Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών 

 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης)  

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών 

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

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

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

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

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

της δράσης 

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς 

χώρους 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή  

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

προσωρινά στην περιοχή. 

 

Β.2.1.β.ΛΗΨΗ απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή ΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  

 

• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον 

αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως 

αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 

του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 

7.1 του παρόντος). 

 

Β.2.1.γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών 

• Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια 

ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του 

Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. 

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

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

γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την 

εκτέλεσή της. 

• Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από 

σχετική απόφαση του Δημάρχου.  

 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από τον 

Δήμαρχο βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4στ΄ του Ν.4662/2020, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφική δασική πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση 

λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον 

οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη) και εκτελείται υπό τον συντονισμό του Περιφερειάρχη (ή του 

οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

Δηλαδή, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικητικά όρια 

δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η απόφαση της οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ή τον 

εξουσιοδοτημένο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη).  
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Δεδομένου ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ανήκει στον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα 

εξελιχθεί στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, 

η εισήγηση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να απευθύνεται 

πρωτίστως στον οικείο Περιφερειάρχη, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Δημάρχων 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Περιφερειάρχης (ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης) 

καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν 

οι αρμόδιοι Δήμαρχοι (σε περιοχές των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών) και οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται 

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι 

αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ 

τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 

συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα 

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για 

οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. 

 

 

 

Για την περιοχή του Αγίου Ματθαίου   ο Δήμος Χανίων   προχώρησε στην ανάθεση της Υπηρεσίας  

συλλογής στοιχείων για  τον «Σχεδιασμό Οργανωμένης  Απομάκρυνσης πολιτών  για την περιοχή 

του Αγίου Ματθαίου» σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.  Τα πεπραγμένα της εν λόγω υπηρεσίας 

παρατίθενται στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β2 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

Στον Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις 

Α/
Α 

Ονομασία τηλέφωνα-φαξ Υπέυθυνος Εθελοντικής 
Δράσης  

 ΚΙΝΗΤΆ Τηλέφωνα  

1 Αερολέσχη Σούδας 
Λεωφόρος 
Ηρακλείου 74 

28210-76206 

28210-95327(FAX) 

Τραχαλάκης Κων/νος 

Σόγιας Ανδρέας 

6946 032477 

6976570419 

2 Αερολέσχη Χανίων  

 

Κυμιωνής Κοσμάς 

 

Παρασκευόπουλος 
Ανδρέας 

2821046464 

697 2702900 

2821056127 

6978 847529 

3 Εθελοντική Ομάδα  
Έρευνας και 
Διάσωσης «ΔΙΑΣ»  

Δίκτης και 
Αλμυρίδας 10, ΤΚ 
73133 

28210-28667 (φαξ) 

 

Λαμπάκης Στέλιος 

 

 

6942411850 

2821069942 

4 Ομάδα Εθελοντών  
Δήμου  Χανίων  

Αποκορώνου 156, 
ΤΚ 73135 

28210-88028 / 
74408 

2821036114  (φαξ) 

Καραβάνος Χαράλαμπος 

Δεληγιαννάκης Ιωάννης 

 

6972777093 

 

6936906260 

5 Λέσχη  Χανίων 
4x4(Εθελοντική  
Ομάδα Έρευνας 
και διάσωσης) 

Επιδαύρου 11 

 

28210-59462 

(φαξ) 

Giorgos4x4@hotma
il.com 

Παπουτσάκης Γιώργος 

Ορφανουδάκης Κώστας 

Τσουράκης Μιχάλης 

6946330931 

2821095081 

6973057246 

6947775525 

6 Ελληνικός 
Ορειβατικός 

28210-44647 Μπαδογιάννης Σταύρος 2821057985γρ.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

mailto:Giorgos4x4@hotmail.com
mailto:Giorgos4x4@hotmail.com
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Σύλλογος Χανίων 

Τζανακάκη 90 

28210-54903 (φαξ) Χουλιόπουλος Τάκης 6978 894715 

6947 326920 

7 Εθελοντική 
Ναυαγοσωστική 
Ομάδα Ν.Ο.Χ. 

(Ε.ΝΑ.ΜΟ.Ν.Ο.Χ. ) 

 

Ακτή Κανάρη 

 

Γραφείο ΝΟΧ 

28210-96078 

28210-96077 (φαξ) 

 

Νεκταρία, Ρόδω, 
Άρτεμις  

 

Ζαγουράκης Αρτέμιος ( 
έφορος)  

Λεβεντάκης Ευστράτιος ( 
αρχηγός)  

 

Σφακιωτάκης Ιωσήφ   Α’  
υπαρχηγός 

Νικολαντωνάκης 
Κων/νος 

Β υπαρχηγός 

6988255011 

 

6978334516 

Stratus-
gkl@hotmail.com 

6942814917 

 

6945552734 

8 Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός 
Περιφερειακό 
Τμήμα Χανίων  

 Α. Σώμα 
Σαμαρειτών – 
Διασωστών- 
Ναυαγοσωστών  

Β. Τμήμα πρόνοιας  

Γ. Σώμα 
Νοσηλευτικής 

Οδός Ελευθ. 
Βενιζέλου 126 

 

 

28210 52550 

28210 43321 

28210 33008(φαξ) 

( επικοινωνία: 

Σκαράκη Ρούλα)  

 

Γιαννακάκης Νίκος 
(πρόεδρος  ) 

Μαλαδάκης Στέφανος ( 
αρχηγός)  

 

 Ψαρουδάκη Κυριακή  

( υπεύθυνη) 

Πρωιμάκη Έφη 

 ( υπεύθυνη) 

 

6974953333 

 

6970992009 

 

 

6974034551 

 

6932385823 

9 Ένωση Προστασίας 
Καταναλωτών Ν. 
Χανίων 
Ε.Π.Κ.Χανίων 
Πλατεία 1866αρ.2 

28210 92666 Μελάκη Ιωάννα   

Παπαλάς 
Γεώργιος(πτρόεδρος) 

6974 079618 

6983 400543 

 

11 Εθελοντική Ομάδα 
Αγυιάς 

 Κασιμάτης Σπυρίδων 
(πρόεδρος)  

Πετραντωνάκης Ιωάννης  

6977415876 

 

6971899050 

12 ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

(ΕΠΟΜΕΑ ) 

 

 Βαβουράκης Μάνος  

(πρόεδρος)  

 

Μπουντρογιάννη 
Χριστοφία  ( μέλος)  

 

6942409039 

evavourakis@hotmail.co
m 

6972013494 

xristofiam@hotmail.com 

mailto:Stratus-gkl@hotmail.com
mailto:Stratus-gkl@hotmail.com
mailto:evavourakis@hotmail.com
mailto:evavourakis@hotmail.com
mailto:xristofiam@hotmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Ο Δήμος Χανίων δεν έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με εργολήπτες για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.  

Την  αντιπυρική περίοδο προβαίνει , σε ετήσια βάση σε σύναψη συμβάσεων με οικονομικούς φορείς  

για τις αποψιλώσεις- καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων αρμοδιότητας του με Δ/νουσα Υπηρεσία τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις πέραν των  

προγραμματισμένων εργασιών δύναται να επικουρήσουν το Δήμο και σε έκτακτες καταστάσεις.  

 

Οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων είναι σε εξέλιξη.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Χανίων  _ Έκδοση 2020 

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας &Πυροσβεστικού Σταθμού  Δήμου Χανίων  

131/146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών 

Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147), 

αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο 

2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην 

περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν 

για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Ακόμη εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για 

τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες 

πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η 

απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, οπότε και δεσμεύεται η 

σχετική πίστωση.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 

έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή 

επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, 

προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους. 

Επομένως οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 2/52145/0026/01-07-

2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να 

ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.  

Περαιτέρω με το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν: 

• στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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• στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του 

Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, 

• στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,  

• και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται 

από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την 

έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.1β. της Υ.Α. 57654/23-05-2017 

(Β.1781). 

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο Νομοθεσία μπορούν να 

ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες 

οδηγίες ως προς την εφαρμογή του. 

Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα 

απόβλητα, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017). 

Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα 

γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση 

των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιμα δύο 

«εργαλεία».  

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, το οποίο ακολουθείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών. 

Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης 

και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ 

δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της 

οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές 

εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά.  

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016 επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α' βαθμού. 

(Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €, μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 

μικρών έργων κατά εφαρμογή του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ΠΔ 229/1999 ΦΕΚ τ.Α΄194). Ωστόσο για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται 

στο συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 

4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης). 

 

E1. Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για 

την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας  

 
Οι παρούσες οδηγίες σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που δεν 

δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την δρομολόγηση δράσεων πολιτικής 

http://www.eaadhsy.gr/
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προστασίας με ίδια μέσα και απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο.  

Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες που δεν απαιτούν μελέτη, ή 

για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από μια φυσική 

καταστροφή (π.χ πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πλημμυρικών υδάτων, 

απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο 

δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. καθώς και για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες μετά από καταστροφικά 

φαινόμενα οφειλόμενα σε ανθρωπογενή αιτία, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), 

εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η 

διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας 

αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.  

Κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκείμενου για την επιλογή της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας είναι: 

 

Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης 
Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), όπως 

αυτές ορίστηκαν ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά 

από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αιτία προκύπτει άμεσος 

κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών, του 

περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου και πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες 

προς άρση αυτών των δυσμενών συνεπειών, μέσω κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών 

(σωστικές εργασίες) δύναται να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή,, 

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.  

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 Ν.3852/2010 «Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

 

Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (Σωστικές Εργασίες) και Δαπάνες Πολιτικής 

Προστασίας 

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) 

εντάσσονται στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες για τις οποίες 

από τη φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016), 

σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ 80/2016 σύμφωνα με το οποίο η 

ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν 
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μπορούν να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη 

γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 

2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. 

Στην απόφαση ανάληψης, υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την πραγματοποίηση της δαπάνης (ύψος ποσού, διάρκεια 

γεγονότος, παρεχόμενη υπηρεσία κ.λ.π). 

 

Γ. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές 
Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 περ 2 & 3 και Παράρτημα I του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές».  

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του 

Ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΚΑ (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές). 

 

Δ. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

• Τεχνική επάρκεια 
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτη είναι 

η Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.  

Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια 

και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων 

συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση 

από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας 

περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ 

της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική 

επάρκεια, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, 

σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση Δημάρχου, να συνάπτουν προγραμματική 

σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

 

• Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας 
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, 

χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (Δημοτικού  Συμβουλίου) για τον σκοπό 

αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση 

του συμβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) 

 

• Προθεσμίες  
Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας είναι η ημερομηνία αποστολής προς τους 

οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης 

συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.  

Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016). 
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• Εκτιμώμενη αξία- χρηματικό όριο 
✓ Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  

✓ Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες 

συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των 

πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που 

συνάπτονται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα 

αποτελέσματα. 

✓ Δυνατότητες χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης μπορούν να προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) 

κλπ ή από Επιχειρησιακά Προγράμματα ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως ΤΠ&Δ, ΠΔΕ, 

Πράσινο Ταμείο. 

 

• Κανόνες δημοσιότητας  
✓ Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε 

συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  

Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει 

προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.  

✓ Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει 

αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016  

✓ Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου118 Ν.4412/2016 προβλέπεται 

κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να 

δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την 

κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. 

✓ Στην πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να 

πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους 

(άρθρο 118 παρ.5 Ν. 4412/2016). Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) 

ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 

 

• Περιεχόμενο απόφασης απευθείας ανάθεσης  
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118 παρ.3 Ν. 4412/2016):  

✓  την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  

✓  περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

✓  όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 

σύμβαση, 

✓  κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη 

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 
 

• Ειδικότερες περιπτώσεις  
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✓ Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με 

τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση 

✓  Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016 

μπορεί να ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά σύμφωνα με το 

άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών 

διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται ως λόγος 

ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι 

διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά 

κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ'11 

του Ν. 4412/2016 

✓ Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από 

επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον 

ανωτέρω κατάλογο. 

✓  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον 

κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του 

έτους. 

 
 

 
11 Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές ερωτήσεις - 

απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-

apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίσκεψη 28-04-2020) 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιείται πληθώρα Ξενοδοχειακών Μονάδων και λοιπών 

καταλυμάτων την θερινή περίοδο.  

Ο Δήμος για την βραχεία διαχείριση εκτάκτων  αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που 

δύναται να προκύψουν και να απαιτείται η φιλοξενία πολιτών ΔΕΝ έχει συνάψει μνημόνιο ενεργειών 

με ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων.  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Χανίων  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Ακολούθως παρατίθεται Αναλυτική κατάσταση όλων των οικισμών του Δήμου «ΟΝΟΜΑ 

ΔΗΜΟΥ» με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)  

Κωδικός 

(NUTS1+NUTS2+10ψήφιος) 
Περιγραφή 

Μόνιμος 

πληθυσμός 

Αστικότητα 

(1=Αστικά, 

2=Αγροτικά) 

Ορεινότητα 

(Π=Πεδινά 

,Η=Ημειορεινά 

Ο=Ορεινά) 

Έκταση 

(τχ)* 

471 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 623.065   8.341.510 

47174 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
156.585   2.376.947 

4717401 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 108.642   350.961 

471740101 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΝΙΩΝ 
53.910  Π 12.525 

47174010101 
Δημοτική Κοινότητα 

Χανίων 
53.910 1 Π 12.525 

4717401010101 Χανία,τα 53.910    

471740102 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
13.100  Π 112.755 

47174010201 
Δημοτική Κοινότητα 

Αρωνίου 
3.003 2 Π 17.602 

4717401020101 Πιθάριον,το 1.724    

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
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4717401020102 Άγιος Νικόλαος,ο 0    

4717401020103 Ανεμόμυλοι,οι 237    

4717401020104 Ζορνάδης,ο 0    

4717401020105 Καθιανά,τα 413    

4717401020106 Παζινός,ο 629    

47174010202 
Δημοτική Κοινότητα 

Κουνουπιδιανών 
8.620 1 Π 28.920 

4717401020201 Κουνουπιδιανά,τα 6.334    

4717401020202 Καλαθάς,ο 634    

4717401020203 Καμπάνιον,το 476    

4717401020204 Σταυρός,ο 460    

4717401020205 Χωραφάκια,τα 716    

47174010203 
Τοπική Κοινότητα 

Μουζουρά 
268 2 Π 19.538 

4717401020301 Μουζουράς,ο 134    

4717401020302 Αγία Ζώνη,η 27    

4717401020303 Γαλήνη,η 48    

4717401020304 Καλόρρουμα,το 53    

4717401020305 Κουμαρές,ο 0    

4717401020306 
Μονή Αγίας Τριάδος 

των Τζαγκαρόλων,η 
6    

47174010204 
Τοπική Κοινότητα 

Στερνών 
943 2 Π 13.642 

4717401020401 Στέρναι,αι 833    

4717401020402 Αεροδρόμιον,το 74    
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4717401020403 Κάτω Μαράθι,το 29    

4717401020404 Μαράθι,το 7    

47174010205 
Τοπική Κοινότητα 

Χωρδακίου 
266 2 Η 33.053 

4717401020501 Χωρδάκιον,το 259    

4717401020502 Ακρόπολις,η 1    

4717401020503 

Μονή Κυρίας των 

Αγγέλων Αγίου 

Ιωάν.Ερ/του  

Γουβερνέτου,η 

6    

471740103 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
13.145  Π 18.859 

47174010301 
Δημοτική Κοινότητα 

Μουρνιών 
7.614 1 Π 7.302 

4717401030101 Μουρνιές,οι 7.553    

4717401030102 Κρύο Νερό,το 61    

47174010302 
Δημοτική Κοινότητα 

Νεροκούρου 
5.531 1 Π 11.557 

4717401030201 Νεροκούρος,ο 5.531    

471740104 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΙΣΟΥ 
8.596  Η 74.235 

47174010401 
Τοπική Κοινότητα 

Βαμβακοπούλου 
2.300 1 Π 2.615 

4717401040101 Βαμβακόπουλον,το 2.300    

47174010402 
Τοπική Κοινότητα 

Αγιάς 
590 2 Π 7.912 

4717401040201 Αγιά,η 426    

4717401040202 Επισκοπή,η 44    

4717401040203 Κυρτωμάδος,ο 120    
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47174010403 
Τοπική Κοινότητα 

Βαρύπετρου 
1.607 2 Π 9.715 

4717401040301 Βαρύπετρον,το 548    

4717401040302 Λυγιδές,ο 339    

4717401040303 Μαρμαράς,ο 50    

4717401040304 Μυλωνιανά,τα 271    

4717401040305 Όασις,η 208    

4717401040306 Ποτιστήρια,τα 191    

47174010404 
Τοπική Κοινότητα 

Θερίσου 
113 2 Ο 40.750 

4717401040401 Θέρισον,το 113    

47174010405 
Δημοτική Κοινότητα 

Περιβολίων Κυδωνίας 
3.986 1 Π 13.243 

4717401040501 Περιβόλια,τα 3.986    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ  

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και υπηρεσιών 

σε επίπεδο Δήμου ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

Υπηρεσίες εντός της Περιφερειακής  Ενότητας Χανίων 

 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων   (www.crete.gov.gr) 

Αντιπερειφερειάρχης  

Περιφερειακός Σύμβουλος  

Καλογερής Νικόλαος  

Κουρουπάκης Τάσος 

2813-40100,101,102 

6977572123 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

Προϊστάμενος   

 

Βερικοκίδης Ιωάννης 

 

28213-40130 / 6973436612 

verikokidis@crete.gov.gr 

 

Ελληνική Αστυνομία  (www.astynomia.gr) 

Αστυνομική Δ/νση Χανίων  Τηλ. Κέντρο  28210-25700 

2821028746 

adchanion@astynomia.gr/ 

Αστυνομικό Τμήμα Χανίων  Αξιωματικός Υπηρεσίας  2821025854 

 Γραμματεία  2821025856 

Αστυνομικό Τμήμα Σούδας  Γραμματεία  2821089316 

Αστυνομικό Τμήμα Νέας 

Κυδωνίας  

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2821031111 

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 

Χανίων  

Αξιωματικός Υπηρεσίας 28210 25933 

 Γραμματεία  28210 25931 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

http://www.crete.gov.gr/
mailto:verikokidis@crete.gov.gr
http://www.astynomia.gr/
mailto:adchanion@astynomia.gr/
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Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα 

Χανίων  

Αξιωματικός Υπηρεσίας  2821063072, 

2821083855 

Διοίκηση Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Χανίων 

 

Τηλεφωνικό κέντρο 

28210-84110 

FAX:2821084125 
1ος Πυροσβεστικός Σταθμός 

Χανίων 

Τηλεφωνικό κέντρο 2821084110 

 
2ος  Πυροσβεστικός Σταθμός 

Χανίων ( εντός πολεμικού 

αερολιμένα Χανίων)  

Τηλεφωνικό κέντρο 28210-66086 

ΔΕΥΑΧ   www.deyax..gr   

Τηλεφωνικό Κέντρο 

Διευθυντής Τ.Υ. 

 

Κώστας Στεργιάννης 

28210-36280 

28210-36221 

28210-36220 

info@deyach.gr.  
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Αγ. Γεώργιος 

Τηλεφωνικό Κέντρο  28210-22000 / 42000 

Τμήμα Επειγόντων  28210-42256 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  

Χρυσοπηγή  

Σκλαβάκη Πολύμνβια  2821084210/209 

dasichan@apd.kritis.gov.gr.  
ΔΕΗ 

Τηλεφωνικό Κέντρο / Βλάβες  28210-48200 / 1050 

Λιμεναρχείο Χανίων  
 

  

Σούδα, Λιμάνι , 73 100 Χανιά Τηλ 2821089240/FAX: 2821089884,  email: chania@hcg.gr 

ΟΤΕ 
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1. Σκοπός -Θεσµικό πλαίσιο 

1.1. Σκοπός  

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η συλλογή στοιχείων και δεδοµένων που αποτελούν κρίσιµες 

παραµέτρους που πρέπει να είναι στη διάθεση των αρµοδίων εµπλεκόµενων φορέων για την εισήγηση 

και λήψη απόφασης σχετικά µε την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών στη 

περιοχή του Αγίου Ματθαίου στον ∆ήµο Χανίων όπως αναλύονται και στο  Μνηµόνιο Ενεργειών 

Πρόληψης – Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών ∆ήµου Χανίων [1].   

 

1.2. Θεσµικό Πλαίσιο 

 

• Εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. 3752 / 25 - 05 – 2018 (Α∆Α ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) «Σχέδιο δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών». 

• Εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. 2934 / 06 -05-2015 (Α∆Α 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) «Κατευθυντήριες οδηγίες 

για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή 

επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών», όπου ορίζεται ότι  για:  

την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή 

επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, γίνεται: 

«Εκτίµηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό 

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

πυροσβεστικού έργου, προς τον αρµόδιο ∆ήµαρχο…..».  

«Λήψη απόφασης για την αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση, από τον αρµόδιο ∆ήµαρχο…»  

• Μνηµόνιο ενεργειών πρόληψης αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών ∆ήµου Χανίων 

 

2. Περιγραφή εξεταζόµενης περιοχής 

2.1 Όρια Εξεταζόµενης Περιοχής  

 

Η εξεταζόµενη περιοχή, όπως υποδείχτηκε από τον ∆ήµο Χανίων, βρίσκεται Ανατολικά – 

Βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων, εκτός σχεδίου πόλης και σε επαφή µε τον οικιστικό ιστό της. 

Αποτελείται από ένα περιαστικό δάσος στο οποίο υπάρχουν δοµηµένα κτίσµατα, και δεν είναι 

οριοθετηµένος οικισµός. Ως εκ τούτου η εξεταζόµενη περιοχή που έχει επιλεγεί είναι µία έκταση 
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εµβαδού 1099,357 στρεµµάτων  (αποτυπωµένη µε µωβ χρώµα στον συνηµµένο Χάρτη Χ1 κλίµακας 

1:5000) η οποία οριοθετείται δυτικά και βόρεια από την οδό Κ. Μητσοτάκη ( πρώην Ακρωτηρίου ), 

νότια από δηµοτικό δρόµο πλησίον του ∆ηµοτικού πυροσβεστικού σταθµού και ανατολικά από τοπικές 

οδούς κάθετα στην Ε.Ο Αεροδροµίου – Σούδας. Η εξεταζόµενη περιοχή εµφανίζεται µε έντονο δασικό 

χαρακτήρα , ενώ κατά το χρόνο εκπόνησης της παρούσας υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της 

κύρωσης του δασικού χάρτη της περιοχής µε την ολοκλήρωση του οποίου θα οριστικοποιηθούν τα 

δασικά από τα µη δασικά τµήµατα. 

Η γεωγραφική γειτνίαση της εξεταζόµενης περιοχής µε την πόλη των Χανίων και η µίξη του 

περιαστικού δάσους µε δοµηµένο περιβάλλον διαφοροποιούν την περιοχή του Αγ. Ματθαίου  από  τα 

αµιγή δάση ή άλλες οικιστικές περιοχές. Η πολιτική, ο σχεδιασµός και η διαχείρισή του, ως 

ευρισκόµενο σε αστικό και ηµιαστικό χώρο παρουσιάζει ιδιοµορφίες που απαιτούν συνεργασίες, των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ∆ασικής Υπηρεσίας, για να 

αντιµετωπιστούν µε αποτελεσµατικότητα, οι πολλαπλές πιέσεις που ασκούνται στο δάσος και οι 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζει τόσο αυτό, όσο και οι κάτοικοι της περιοχής.  Στην περιοχή καταγράφεται 

εκτεταµένη δόµηση κατοικιών, διάσπαρτη αλλά και µε τοπικές συγκεντρώσεις κατοικιών, που 

δοµήθηκαν µε τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης, αλλά και αυθαίρετα. Απαιτείται ιδιαίτερη 

θεσµική µέριµνα που θα αναβαθµίζει τις περιοχές που δοµήθηκαν λόγω των ισχυρών οικιστικών 

πιέσεων του παρελθόντος, αφετέρου θα προστατεύει τα εναποµείναντα αδόµητα / αραιοδοµηµένα 

τµήµατα, εντάσσοντάς τα σε µια λογική ολοκληρωµένης ποιοτικής ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι η 

εξεταζόµενη περιοχή βρίσκεται σε άµεση επαφή µε πευκοδάσος το οποίο εκτείνεται προς Βορά ( 

τάφους Βενιζέλων ) και για τις όποιες αποφάσεις των εµπλεκοµένων φορέων για αντιπυρική 

προστασία της περιοχής του Αγ. Ματθαίου πρέπει να ληφθεί υπόψην.  

 

2.2 Φυσικό Περιβάλλον 

Η βλάστηση που κυριαρχεί στην εξεταζόµενη περιοχή είναι η τραχεία πεύκη µε διάσπαρτα άτοµα 

κυπαρισσιού, και άλλων σκληρόφυλλων πλατύφυλλων δασικών ειδών. Το ανάγλυφο της περιοχής 

παρουσιάζει διακυµάνσεις ειδικά στο δυτικό όριο όπου υπάρχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά και 

πτυχώσεις εδάφους που δηµιουργούν τοπικά υδατορεµάτα και φυσικοί αναβαθµοί.  

Χαρακτηρίζεται ως  θέση ιδιαίτερου γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος και κάλλους σύµφωνα µε τη 

µελέτη για την επέκταση του Γ.Π.Σ Χανίων , η οποία χαρακτηρίζεται από την κλιµακωτή - στρωµατώδη 

ανάπτυξη λευκωπών µαργαϊκών ασβεστολίθων µε τη µορφή λευκών πάγκων (αποτέλεσµα της 

τεκτονικης ανύψωσης) και τη µοναδική πανοραµική θέα του κόλπου και της πόλης Χανίων. Η περιοχή 

βρίσκεται σε ιδιαίτερη πλεονεκτική θέση ( πολύ κοντά στην πόλη, διαθέτει όµορφη θέα και αρκετό 

πράσινο ) και για τον λόγο αυτό έχει δεχθεί σηµαντικές πιέσεις αστικοποίησης.  
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Χλωρίδα  

Το περιαστικό δάσος του Αγ. Ματθαίου αποτελείται κυρίως από δέντρα τραχείας πεύκης και λίγα 

κυπαρισσιού – όχι πολύ µεγάλου ύψους -  τα οποία βρίσκονται σε µίξη µε θαµνώδη δασική βλάστηση  

των ειδών ασπαλάθου, σχοίνου, αγριελιάς, ρεικιού και µε φρυγανώδη βλάστηση των ειδών αχινοπόδι, 

λαδανιάς, θυµαριού. Πρόκειται για εύφλεκτα είδη τα οποία όπως περιγράφεται και στην ανάλυση των 

κινδύνων της περιοχής στο Κεφ. 3 αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο εµφάνισης πυρκαγιάς όσο και της 

γρήγορης εξάπλωσής της. 

Ειδικότερα το δέντρο της τραχείας πεύκης (επιστ. Pinus brutia – Πεύκη η τραχεία), το οποίο επικρατεί 

στην εξεταζόµενη περιοχή,  είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα κωνοφόρα των νησιών του νοτίου 

Αιγαίου. Φυτρώνει µέχρι τα 1.200µ υψόµετρο. 

Η τραχεία πεύκη είναι πεύκο, ιθαγενές της ανατολικής περιοχής της Μεσογείου και απαντάται από το 

επίπεδο της θάλασσας µέχρι τα 1200 µέτρα υψόµετρο στις πιο νότιες περιοχές. Η τραχεία πεύκη είναι 

ένα δέντρο που µπορεί να φτάσει τα 35 µέτρα σε ύψος, συνήθως µε µια φαρδιά κορυφή από 

ακανόνιστα κλαδιά. Ο φλοιός του κορµού είναι χοντρός, λεπιδωτός, µε ρωγµές και έχει 

καστανοκόκκινο χρώµα. Οι βελόνες του είναι λεπτές, αδρές στην αφή κι έχουν χρώµα ανοιχτό 

πράσινο. Οι κώνοι είναι ορθοί, συµµετρικοί, µε µήκος 6-10 εκατοστά. Είναι ένα είδος των 

παραµεσογειακών ξηροθερµόβιων  κωνοφόρων, λιτοδίαιτο, µε ικανοποιητική προσαρµογή σε άγονα 

ξηρά εδάφη. Συναντάται σε ποικιλία εδαφών και πετρολογικού υποστρώµατος, την καλύτερη όµως 

ανάπτυξή της την παρουσιάζει πάνω σε σερπεντίνες και πρασινόλιθους. Αναπτύσσεται σε χαλαρά 

βαθιά εδάφη, ανεξάρτητα από τη φύση του πετρώµατος και δείχνει µεγάλη ευαισθησία σε αβαθή, ξηρά 

εδάφη όπου παίρνει µια θαµνόµορφη µορφή. Το ριζικό σύστηµα στη νεαρή ηλικία είναι ισχυρό µε 

βαθιά πασσαλώδη ρίζα και διαµορφώνεται αργότερα σε καρδιόριζα. Πολλαπλασιάζεται µε σπόρους, 

καρποφορεί σε ηλικία 8-10 ετών σε αραιές συστάδες και µεµονωµένα δένδρα ενώ σε πυκνές συστάδες 

σε ηλικία 15-20 ετών. Η ωρίµανση των κώνων πραγµατοποιείται τον Απρίλιο- Μάιο του τρίτου έτους 

από την άνθηση και η απόρριψη των σπόρων από τις αρχές Ιουνίου ως τα τέλη Αυγούστου. Είναι 

είδος φιλόφωτο. Από τη νεαρή ηλικία των 25-35 ετών αρχίζει η διάσπαση της συστάδας και η 

διείσδυση των αείφυλλων πλατύφυλλων που συγκροτούν τον υπόροφο της συστάδας. Ο βαθµός 

διάσπασης εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους. Όσο χειροτερεύει το έδαφος η διάσπαση γίνεται 

εντονότερη. Είναι είδος ευαίσθητο στους ανέµους γι’ αυτό συνίσταται να µην χρησιµοποιείται σε 

ανεµόπληκτες θέσεις. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος των δασών της τραχείας Πεύκης είναι οι πυρκαγιές. 

Λόγω της γρήγορης ανάπτυξής του είναι ένα είδος που εν γένει προτιµάται για φύτευση από τους 

κατοίκους των µεσογειακών χωρών, όπως έχει συµβεί και στην εξεταζόµενη περιοχή. 
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Κλιµατολογικά στοιχεία 

Παρακάτω παρατίθενται  κλιµατολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής:  

Σύµφωνα µε καταγεγραµµένα µετεωρολογικά δεδοµένα του σταθµού της Ε.Μ.Υ στη θέση Σούδα µε 

συντεταγµένες Γ.Π.: 35ο 33΄, Γ.Μ.: 24ο 07΄, και υψόµετρο 151,6 m , για τα έτη 1956-2004 (48 έτη) η 

ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου ανήκει στην κατηγορία των εύκρατων θαλάσσιων ηµίξηρων 

Μεσογειακών κλιµάτων µε ήπιους χειµώνες και ξηρά και πολύ θερµά καλοκαίρια. Η µέση ελάχιστη τιµή 

της θερµοκρασίας είναι 7,9 0C τον Ιανουάριο και η  µέση µέγιστη τιµή που έχει καταγραφεί τον Ιούνιο 

30,60C. Ο υετός είναι κατά µέσο όρο 627mm ετησίως µε τις κυρίως  βροχοπτώσεις από Οκτώβριο έως 

Απρίλιο µε µεγαλύτερο µέσο µηνιαίο ύψος και αριθµό ηµερών υετού και τον Ιανουάριο.  

Οι επικρατέστεροι άνεµοι είναι οι ∆υτικοί κατά τη χειµερινή περίοδο και οι βορειοδυτικοί την 

καλοκαιρινή. [2] 

 Οι παράµετροι του καιρού που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των δασικών πυρκαγιών σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε είναι [3]  : 

A. ο άνεµος (ταχύτητα και διεύθυνση) 

B. η σχετική υγρασία του αέρα 

C. η θερµοκρασία του αέρα 

D. τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (βροχή, χιόνι, πάχνη, δροσιά) 

E. η ύπαρξη νεφώσεων ή ηλιοφάνειας 

F.  η σταθερότητα της ατµόσφαιρας. 

 

A. Άνεµος 

 

Οι άνεµοι που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Χανίων είναι ως επί το πλείστον βόρειοι - 

βορειοδυτικοί. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί φαίνονται στον παρακάτω Πίνακας 1. 

 

Πίνακας 1. Ετήσια συχνότητα (%) κατεύθυνση και ισχύς των ανέµων για τα έτη 1957-1997(E.M.Y – Χανια-

Σούδα Γ.Π.: 35ο 33΄, Γ.Μ.: 24ο 07΄, Υ.Β.: 151,6 m ) 

BEAUF N NE E SE S SW W NW  CALM 

0          27,615 

1 0,394 0,153 0,460 0,153 0,110 0,055 0,427 0,318   

2 3,088 1,457 3,515 2,070 0,789 0,646 3,242 4,195   

3 4,293 2,650 4,271 1,435 0,493 0,635 5,180 6,286   

4 3,198 1,719 1,533 0,526 0,230 0,405 4,381 4,392   

5 1,172 0,482 0,307 0,241 0,142 0,164 2,114 1,446   
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6 0,438 0,153 0,088 0,099 0,066 0,077 1,008 0,537   

7 0,131 0,044 0,022 0,077 0,033 0,022 0,329 0,164   

8 0,033 0,011 0,011 0,022 0,011 0,011 0,077 0,033   

9 0,011 0,011 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011   

10 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,000 0,011 0,000   

>=11 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

SUM 12,769 6,680 10,207 4,645 1,896 2,026 16,780 17,382  27,615 

 
Εικόνα 1. Ετήσια Μέση Τιµή Συχνότητας κατεύθυνσης του ανέµου για τα έτη 1957-1997 (E.M.Y – Χανια-

Σούδα) 

 
Εικόνα 2. Ετήσια Συχνότητα ανά τιµή beaufort του ανέµου για τα έτη 1957-1997 (E.M.Y – Χανια-Σούδα) 
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Από τα παραπάνω (Πίνακας 1, Εικόνα 1, Εικόνα 2) επιβεβαιώνεται ότι οι κύριοι άνεµοι στην περιοχή 

των Χανίων και συγκεκριµένα στο µετεωρολογικό σταθµό της Ε.Μ.Υ στη Σούδα,  πνέουν κατά ετήσιο 

µέσο όρο των ετών 1957-1997 (40 έτη) µε κατεύθυνση  ∆υτική και Βορειοδυτική και µε µέση ένταση 2 – 

3 Μποφόρ. Ακολουθούν σε συχνότητα οι Βόρειοι, Ανατολικοί και Βορειοανατολικοί.  

Σηµειώνεται ότι η κατατοµή του ανέµου µεταβάλλεται επίσης µε την απόσταση από το σταθµό 

µέτρησής του όπως και µε το ύψος και καθορίζεται κυρίως από α) την τραχύτητα του εδάφους β) 

την ευστάθεια των αερίων στρωµάτων που γειτονεύουν µε το έδαφος και γ) το ανάγλυφο 

του εδάφους. Η εξεταζόµενη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση από τον πλησιέστερο µετεωρολογικό 

σταθµό της Ε.Μ.Υ από τον οποίο αντλήθηκαν τα παραπάνω στοιχεία µε αποτέλεσµα η περιοχή να 

παρουσιάζει µια µικρή ιδιαιτερότητα λόγο της µορφολογίας του εδάφους, ( µεµονωµένοι λόφοι µε 

ανωφέρειες-κατωφέρειες ) όπου  έχουµε πύκνωση των ρευµατογραµµών και σηµαντική επιτάχυνση του 

ανέµου. Η επιτάχυνση αυτή είναι άµεση συνάρτηση του ύψους της έξαρσης (όσο µεγαλύτερο το ύψος 

τόσο µεγαλύτερη η επιτάχυνση) µε µέγιστη επιτάχυνση όταν η ορεινή έξαρση είναι τοποθετηµένη 

κάθετα στη διεύθυνση του ανέµου.  

Επίσης την εξεταζόµενη περιοχή του Αγ. Ματθαίου επηρεάζουν οι  θερµικοί-ηµερήσιοι άνεµοι επειδή 

βρίσκεται σε ύψωµα, µε  µικρή απόσταση από τη θάλασσα.  Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι στην 

εξεταζόµενη περιοχή του Αγ. Ματθαίου µε υψόµετρο ~ 160m, πνέουν άνεµοι µεγαλύτερης έντασης από 

τη µέση ένταση του µετεωρολογικού σταθµού, µε τοπικές επιταχύνσεις λόγω της αλλαγής του 

υψοµέτρου κυρίως από τη δυτική και βόρεια πλευρά  και στροβιλισµούς λόγω της ύπαρξη των δέντρων 

και των κτισµάτων.   

 

B. Σχετική Υγρασία 

 

Στον παρακάτω Πίνακας 2 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας στην 

περιοχή του σταθµού της Ε.Μ.Υ στη θέση Σούδα. Ο µήνας µε τις µεγαλύτερες βροχοπτώσεις έχει και τη 

µεγαλύτερη µέση σχετ. υγρασία ενώ ο Ιούλιος µε τις µεγαλύτερες θερµοκρασίες κατά µέσο όρο είναι 

και ο πιο ξηρός µήνας. 

 

Πίνακας 2. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) για τα έτη 1957-1997 (E.M.Y – Χανια-Σούδα) 

Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση 

Υγρασία 

(%) 

75,0 72,8 71,9 66,1 60,0 52,1 51,6 68,3 62,6 70,5 73,9 74,8 
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C. Θερµοκρασία του αέρα 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η ελάχιστη - µέση ελάχιστη, µέση , µέση µέγιστη και µέγιστη 

καταγεγραµµένη θερµοκρασία στο µετεωρολογικό σταθµό της Ε.Μ.Υ στη θέση Σούδα, για τα έτη 

1957-2004 [2].  

 

 

 

Εικόνα 3. Ραβδοδιάγραµµα θερµοκρασιών για τα έτη 1957-2004 (E.M.Y – Χανια-Σούδα) [2] 

 

Όπως συµπεραίνεται από την Εικόνα 3, ο θερµότερος µήνας είναι ο Ιούλιος µε  µέση 

θερµοκρασία 26,6
0C  και  µέγιστη τους 44,5 

0C  το έτος 1973. Οι ψυχρότερος µήνας κατά µέσο 

όρο είναι  ο Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 10.9 
0C.  
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D. Υετός 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται το ελάχιστο - µέσο ελάχιστο, µέσο , µέσο µέγιστο και µέγιστο 

καταγεγραµµένο ύψος βροχόπτωσης στο µετεωρολογικό σταθµό της Ε.Μ.Υ στη θέση Σούδα, για τα έτη 

1957-2004 [2].  

 

 

Εικόνα 4. Ραβδοδιάγραµµα ύψους υετού για τα έτη 1957-2004 (E.M.Y – Χανια-Σούδα) [2] 

 

Όπως συµπεραίνεται από την Εικόνα 7 , ο µήνας µε τις µεγαλύτερες βροχοπτώσεις είναι ο Ιανουάριος 

ενώ κατά τους θερινούς µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο το ύψος υετού  είναι σχεδόν µηδενικό.  

 

E. Ηλιοφάνεια 

Στον Πίνακας 3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές ηλιοφάνειας, σε ώρες ανά µήνα, για τα 

διαθέσιµα έτη, από το 1977 έως το 1999. 

 

Πίνακας 3. Μέση µηνιαία ηλιοφάνεια (h/m) για τα έτη 1977 -1999 (E.M.Y – Χανια-Σούδα) 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MΑΡ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Ηλιοφάνεια (h/m)118,3 131,5 184,7 240,8 304,0 353,2 376,7 356,0 283,3 209,7 137,8 116,3 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακας 3, οι περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας κατά µέσο όρο παρατηρούνται το µήνα 

Ιούλιο, όπου εµφανίζονται και οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες. 

 



 11

2.3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 

Για τον πληθυσµό του Αγ. Ματθαίου δεν υπάρχουν διακριτά από την υπόλοιπη ∆Ε Χανίων στοιχεία 

απογραφής από κάποια επίσηµη πηγή πχ. ΕΛΣΤΑΤ. Ως εκ τούτου πραγµατοποιήθηκε επί τόπια 

έρευνα και µετά από συνεργασία µε τους κατοίκους της περιοχής εκτιµήθηκε ότι ο πληθυσµός του Αγ. 

Ματθαίου αριθµεί περίπου 250 µόνιµους κατοίκους. Στην εξεταζόµενη περιοχή υπάρχει η 

εκκλησιαστική σχολή στην οποία φοιτούν έως και 85 µαθητές µε 20 εργαζόµενους υπαλλήλους και 

διδακτικό προσωπικό και µε δυνατότητα φιλοξενίας τους στην εστία της σχολής. Επίσης η περιοχή 

διαθέτει τουριστικές και παραθεριστικές κατοικίες και εποµένως υπάρχει εποχιακή αύξηση του 

πληθυσµού κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κατά ένα ποσοστό ~ 30-35%. Αναλυτικά η εκτίµηση 

του πληθυσµού που διαµένει στην περιοχή του Αγ. Ματθαίου, µόνιµου και µη, παρατίθεται παρακάτω: 

 

1. Μόνιµοι κάτοικοι 

Για την εκτίµηση του πληθυσµού που διαµένει στον Αγ. Ματθαίο, πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε 

τον Σύλλογο δασοπροστασίας και οικιστικού περιβάλλοντος Αγ. Ματθαίου (ΣΥ.∆Ο.Π). Κατόπιν 

διανεµήθησαν λίστες για την καταγραφή του πληθυσµού και τη συµπλήρωση των µελών κάθε 

οικογένειας, τις ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωµένοι) και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους. Η λίστα καταγραφής των ατόµων που διαµένουν στον Αγ. Ματθαίο παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 5.  Κατά την προσπάθεια καταγραφής του πληθυσµού της περιοχής στα πλαίσια της 

συγκεκριµένης έρευνας, δεν υπήρξε οµόφωνα σύµφωνη γνώµη από τους κατοίκους για την καταγραφή 

του κάθε µέλους των οικογενειών. Ως εκ τούτου υπάρχει: 

• ένα δείγµα πραγµατικών στοιχείων και  

• µία συνολική εκτίµηση του πληθυσµού της περιοχής και της κατανοµής του σε ηλικιακές και 

ευαίσθητες οµάδες. 

Μετά από επικοινωνία µε τον ΣΥ.∆Ο.Π. και συνάντηση µε ορισµένους κατοίκους δόθηκε επίσης η 

πληροφορία ότι στην περιοχή διαµένουν 80 οικογένειες , εποµένως συνεκτιµώντας τα παραπάνω 

στοιχεία ο µόνιµος πληθυσµός της εξεταζόµενης περιοχής του Αγ. Ματθαίου εκτιµάται σε:   

• 80 οικογένειες  ή ~ 250 µόνιµοι κάτοικοι, εκ των οποίων: 

• 180 ενήλικες εκ των οποίων οι 60 ηλικιωµένοι άνω των 60 ετών 

• 65 παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών 

• 2 - 5 ΑΜΕΑ 

 

Σηµειώνεται ότι για τη βέλτιστη εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και λόγω έλλειψης 

καταγεγραµµένων πληθυσµιακών στοιχείων θεωρείται τουλάχιστον απαραίτητο να διερευνηθεί ο 

ακριβής αριθµός των ΑΜΕΑ και των ατόµων µε δυσκολίες µετακίνησης της εξεταζόµενης 

περιοχής και η ακριβής τοποθεσία διαµονής τους. 
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Η κατανοµή του πληθυσµού σε κατηγορίες πληθυσµού και σε ηλικιακές και ευαίσθητες οµάδες 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 5 και Εικόνα 6.  

 

 
Εικόνα 5. Κατανοµή του πληθυσµού του Αγ. Ματθαίου σε κατηγορίες πληθυσµού (µόνιµοι κάτοικοι, 

Εκκλησιαστική σχολή, παραθεριστές) 

 

 

 

Εικόνα 6. Κατανοµή των ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού ανά κατηγορία  
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2. Εκκλησιαστική σχολή 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή του Αγ. Ματθαίου, λειτουργεί η εκκλησιαστική σχολή Κρήτης. Η σχολή 

περιλαµβάνει το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο και Γυµνάσιο. Οι µαθητές προέρχονται από όλη την 

Κρήτη, καθώς και από άλλα µέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. ∆ιαθέτει οικοτροφείο µε εστιατόριο 

όπου παρέχονται δωρεάν διαµονή και σίτιση των φιλοξενούµενων µαθητών. Μετά από επικοινωνία µε 

τον αρµόδιο δ/ντη στης εκκλησιαστικής σχολής , οι µαθητές του σχολείου κατά τη φετινή χρονιά 2018-

2019 είναι 55 και οι 35 από αυτούς φιλοξενούνται στην εστία της σχολής. Συνολικά, το γυµνάσιο και 

λύκειο έχει δυναµικότητα στέγασης περίπου 85 µαθητών. Το διδακτικό και εργατικό προσωπικό της 

σχολής είναι 20 άτοµα, εποµένως το σύνολο του πληθυσµού της εκκλησιαστική σχολής Κρήτης 

λαµβάνεται υπόψη ως: 

• 85 µαθητές 

• 20 εργαζόµενοι και διδακτικό προσωπικό 

• Θεωρούµε ότι µεταξύ των µαθητών υπάρχουν κατά µέσο όρο 2 ΑΜΕΑ (~2% των µαθητών) 

 

3. Παραθεριστές / τουρίστες 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή υπάρχουν παραθεριστικές και τουριστικές κατοικίες για την εποχιακή 

διαµονή των επισκεπτών της περιοχής. Ο αριθµός των επισκεπτών δεν µπορεί να εκτιµηθεί και µετά 

από επικοινωνία µε κατοίκους της περιοχής και επί τόπια έρευνα, εκτιµάται αύξηση του πληθυσµού 

του Αγ. Ματθαίου λόγω των τουριστών ή των παραθεριστών, κατά 30% ή 75 περίπου άτοµα εκ των 

οποίων λαµβάνεται η παραδοχή ότι το 40% είναι παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών, δηλ. 30 άτοµα και 

το 25% ηλικιωµένοι άνω των 60 ετών δηλ. 19 άτοµα. Θεωρούµε ότι µεταξύ των παραθεριστών θα 

υπάρχουν και 2 ΑΜΕΑ (~2% των παραθεριστών).  

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ο εκτιµώµενος συνολικός µέγιστος πληθυσµός της εξεταζόµενης 

περιοχής  του Αγ. Ματθαίου: 

 

 ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

      

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

(περιλαµβανοµένων 

των ηλικιωµένων 

και ΑΜΕΑ) 

185 20 45 250  

ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 65 85 30 180  
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<18 ΕΤΏΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 250 105 75 430  

 

Εκ των οποίων:     

Ε 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ > 

60 ΕΤΩΝ 

60     2          19              81  

ΝΟΙ  

ΑΜΕΑ 5                       2           2                9  

> 6 

ΣΥΝΟΛΟ 65 4  21 90  

0 ΕΤΩΝ 

 

Συνοψίζοντας , τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού της εξεταζόµενης περιοχής [5] αναφορικά µε τρην  

αναγνώριση, αντίληψη και αντιµετώπιση του κινδύνου της δασικής πυρκαγιάς στην εξεταζόµενη  

περιοχή  είναι ανοµοιόµορφα  και µπορεί να διακριθεί στις εξής βασικές κατηγορίες: 

Α. Μόνιµοι Κάτοικοι.  

Στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου διαµένουν µόνιµοι κάτοικοι  µε αρκετό ενδιαφέρον αλλά χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά µε τις πυρκαγιές. Το γεγονός αυτό καθιστά τις αντιδράσεις τους σε 

περίπτωση πυρκαγιάς ποικίλες και απρόβλεπτες.  

Β. Παραθεριστές. 

Στην περιοχή υπάρχουν εξοχικές κατοικίες όπου οι ιδιοκτήτες επισκέπτονται ανά ακαθόριστα χρονικά 

διαστήµατα και µπορεί να µην έχουν την ίδια αντίληψη ή το ενδιαφέρον για την επικινδυνότητα της 

περιοχής που διαµένουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς.  

Γ. Τουρίστες. 

Υπάρχουν τουριστικές κατοικίες όπου οι θαµώνες τους δεν έχουν γνώση της επικινδυνότητας µιας 

πυρκαγιάς ούτε του οδικού δικτύου και της περιοχής που βρίσκονται, µε απρόσµενες αντιδράσεις σε 

περίπτωση φωτιάς.  

∆. Μαθητές της Εκκλησιαστικής σχολής. 

Η Εκκλησιαστική σχολή αριθµεί έως και 85 µαθητές, και 20 διδάσκοντες και εργατικό προσωπικό οι 

οποίοι δεν κατοικούν στην περιοχή , αλλά την επισκέπτονται καθηµερινά κατά την ετήσια µαθητική 

περίοδο. Ορισµένοι µαθητές φιλοξενούνται στην εστία της Εκκλησιαστικής σχολής. Οι µαθητές 

ενδέχεται να έχουν άγνοια της υπόλοιπης περιοχής, δε διαθέτουν δικά τους µεταφορικά µέσα και δεν 

είναι εξοικειωµένοι µε το οδικό δίκτυο. Επίσης δεν έχουν γνώσεις σχετικά µε τις πυρκαγιές µε 

απρόβλεπτες αντιδράσεις σε περίπτωση φωτιάς, Οι διδάσκοντες διαµένουν στην εκκλησιαστική σχολή 

και επίσης δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση φωτιάς τόσο για τη 

διάσωση του εαυτού τους όσο και για την ασφαλή καθοδήγηση των µαθητών τους σε ασφαλή σηµεία.  
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Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στην συντονισµένη πληροφόρηση όλου του πληθυσµού 

ώστε να αποκτήσουν την ίδια συνειδητοποίηση του κινδύνου µιας πυρκαγιάς στην περιοχή 

τους και κοινές γνώσεις πρόληψης και αντίδρασης.   

 

2.4 Οικιστική Ανάπτυξη 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή υφίστανται κτίσµατα στα οποία διαµένουν οι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής, 

στεγάζεται η Εκκλησιαστική  σχολή και κτίσµατα παραθεριστικών/τουριστικών κατοικιών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ορθοφωτοχάρτη του έτους 2015 ο οποίος χορηγήθηκε µετά από αίτηση στη 

∆/νση ∆ασών Χανίων, ο συνολικός αριθµός των κτισµάτων σε όλη την σηµειωµένη εξεταζόµενη 

περιοχή είναι περίπου 200 κτίσµατα (αριθµήθηκαν 187) περιλαµβανοµένης της Εκκλησιαστικής 

σχολής , εκ των οποίων περίπου τα 100 είναι στο τµήµα όπου υπάρχουν κυρίως πευκόδεντρα  και 

είναι σηµειωµένα µε κόκκινο περίγραµµα στην Εικόνα 7.  Με βάση τα σηµειωµένα κτίσµατα, το 

δοµηµένο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής ανέρχεται το πολύ σε 50.000 m2  (µετρήθηκαν 

48.742,17m2) στο σύνολο των 1099,357 στρεµµάτων  ή σε  ποσοστό  4.43  %.  
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Εικόνα 7. Η οικιστική ανάπτυξη στην εξεταζόµενη περιοχή. Με κόκκινο χρώµα είναι σηµειωµένα τα 

κτίσµατα (~100 κτίσµατα)  στο δυτικό τµήµα όπου υπάρχει έντονη βλάστηση κυρίως πευκόδεντρων και τα 

υπόλοιπα µε µωβ χρώµα. 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή υπάρχουν λοιπόν κτίσµατα µόνιµης ή εξοχικής- τουριστικής κατοικίας σε ένα 

ποσοστό ~5% επί όλης της επιφάνειας της εξεταζόµενης περιοχής. Επίσης υπάρχει το κτίριο της 

Εκκλησιαστικής σχολής εντός πυκνής βλάστησης πεύκων το οποίο περιλαµβάνει εστία δίπλα στο 

κτίριο του σχολείου 27 δωµατίων µε δυνατότητα φιλοξενίας 85 µαθητών. Το ένα κτίριο της σχολής 

όπου γίνονται και τα µαθήµατα είναι παλαιό µε ξύλινα κουφώµατα και κεραµοσκεπή.    Ο τρόπος 

δόµησης των µονίµων κατοικιών ποικίλει ως προς την ποιότητα κατασκευής, τα υλικά δόµησης, το 

ύψος κτλ. Οι κατοικίες έχουν η κάθε µία διάφορα  ευαίσθητα σηµεία στη φωτιά όπως παλιές ξύλινες 

στέγες, αποθήκες, παλαιά ξύλινα κουφώµατα, εγκαταστάσεις πετρελαίου ή υγραερίου κ.α. Επίσης τα 

οικόπεδα είναι ανοµοιόµορφα, άλλα µεγάλα µε διαµορφωµένους εξωτερικούς χώρους και άλλα µικρά 

µε βλάστηση σε επαφή µε τις κατοικίες.  
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3. Υφιστάµενες  Υποδοµές  

3.1 Οδικό ∆ίκτυο 

Εντός της εξεταζόµενης περιοχής του Αγ. Ματθαίου υπάρχει διαµορφωµένο οδικό δίκτυο όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 8 και Εικόνα 9 και όπως σηµειώνεται στο συνηµµένο Χάρτη Χ1.  Λόγο της 

σχετικά πρόσφατης και άναρχης οικιστικής ανάπτυξης ( µη ρυµοτοµηµένη περιοχή ) στην περιοχή 

υπάρχει ελλιπές οδικό δίκτυο, γεγονός άκρως σηµαντικό και κοµβικό για την ασφαλή αποµάκρυνση 

των πολιτών  σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, επειδή: 

1. Καθιστά σχεδόν αδύνατη την οµαλή ροή και κίνηση των πολιτών προ τις εξόδους του 

οικισµού. 

2.  ∆υσχεραίνει την πρόσβαση και ως εκ τούτου  την άµεση επέµβαση των υπηρεσιών 

προστασίας και πυρόσβεσης. 

 Η εξεταζόµενη περιοχή διαθέτει ένα κύριο οδικό δίκτυο πλάτους περίπου 6 m το οποίο συνδέει τα 

υφιστάµενα κτίσµατα , όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη Χ1 και στις  Εικόνα 8 ,9. Ως κύριες οδοί 

µπορούν να χαρακτηρισθούν οι σηµειωµένες µε καφέ χρώµα στον επισυναπτόµενο χάρτη.   

Οι σηµειωµένες κύριες οδοί είναι: 

1. Οδός Αγ. Ματθαίου η οποία οδηγεί από την είσοδο-έξοδο Α προς την εκκλησιαστική 

σχολή και το εσωτερικό του οικισµού µέσα από πολύ πυκνή βλάστηση 

πευκόδεντρων και ελικοειδής στροφές.  

2. Οδός  Πεύκων  προέκταση τη Αγ. Ματθαίου η οποία οδηγεί στην οδό Τουλίπας 

3. Οδός Τουλίπας παράλληλη της οδού Πεύκων  η οποία ξεκινάει από την οδό 

Ανεµώνας και οδηγεί στην οδό Σκίνων.  

4. Οδός Σκίνων συνέχεια της οδού Τουλίπας προς την οδό Οδ. Ελύτη. 

5. Οδός Οδ. Ελύτη η οποία οδηγεί στην είσοδο-έξοδο οχηµάτων Γ. 

6. Οδό Κουµαριάς που ενώνει την οδό Σκίνων  την οδό Κουκουνάρας 

7. Οδό Κουκουνάρας που οδηγεί µαζί µε την Κουκουνάρας στην είσοδο - έξοδο Β 

προς τις Κορακιές 

8. Οδός Ανεµώνας, η οποία ξεκινάει από την οδό Πεύκων και καταλήγει στην οδό 

Παπαρούνας  

9. Οδός Παπαρούνας, η οποία ενώνει την οδό Ανεµώνας µε την οδό Κουκουνάρας.  
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Εικόνα 8. ∆ορυφορική εικόνα µε το οδικό δίκτυο του κεντρικού τµήµατος της εξεταζόµενης περιοχής 

  

Στην περιοχή έχουν διαµορφωθεί επίσης παράδροµοι πλάτους 3-4m οι οποίοι οδηγούν σε κτίσµατα ή 

αγροτεµάχια, σε αδιέξοδα σηµεία και είναι αποτυπωµένοι µε µπλέ χρώµα . Στο Χάρτη Χ1 είναι 

σηµειωµένες µικρότερες οδοί οι οποίες συνδέουν ή ξεκινούν από τις κύριες οδούς. Οι σηµειωµένες 

δευτερεύουσες οδοί είναι: 

1. Οδός Κυκλάµινου, η οποία ξεκινάει από την οδό Αγ. Ματθαίου και καταλήγει σε αδιέξοδο. 

Από την οδό Κυκλάµινου ξεκινούν προς τα δυτικά τα δύο σηµειωµένα µονοπάτια Μ1 και 

Μ2. 

2. Ανώνυµη οδός που ξεκινάει από την οδό Ανεµώνας και οδηγεί σε ιδιοκτησία και 

αδιέξοδο. Υπάρχει µικρό σηµειωµένο µονοπάτι που ενώνει το τέλος της οδού Ανεµώνας 

µε την οδό Κουκουνάρας. 

3. Μικρότερες ανώνυµες οδοί στο ανατολικό τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής προς τις 

Κορακιές, οι οποίες δεν είναι εντός πυκνής βλάστησης και διακριτά παράλληλες ή 

κάθετες µεταξύ τους. 
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Στην εξεταζόµενη περιοχή του Αγ. Ματθαίου όπου υπάρχουν κυρίως πευκόδεντρα και πυκνή 

βλάστηση, δεν υπάρχουν διακριτές συλλεκτήριες οδοί οι οποίες να οδηγούν στις σηµειωµένες κύριες 

οδούς. 

 Έχουν σηµειωθεί τέσσερις είσοδοι - έξοδοι στην εξεταζόµενη περιοχή, όπως είναι σηµειωµένες στον 

επισυναπτόµενο χάρτη Χ1: 

 

1. Έξοδος Α, η οποία είναι προσπελάσιµη από την οδό Αγ. Ματθαίου 

2. Έξοδος Β, η οποία είναι προσπελάσιµη από τις οδούς Κουκουνάρας και Κουµαριάς. 

3. Έξοδος Γ η οποία είναι προσπελάσιµη από τις οδούς Σκίνων  και Οδ. Ελύτη 

4. Έξοδος ∆  η οποία είναι προσπελάσιµη µέσω ανώνυµων οδών ανατολικά της οδού Σκίνων   

 

Ως έξοδος Ε έχει σηµειωθεί εκτός της εξεταζόµενης περιοχής ο κόµβος εξόδου του οικισµού προς τις 

Κορακιές, σύµφωνα µε το Χάρτη Χ1.  

 

Τέλος στο Χάρτη Χ1 έχουν αποτυπωθεί επίσης τα εντοπισµένα µονοπάτια και έχουν αποτυπωθεί µε 

πορτοκαλί χρώµα, τα οποία περνάνε µέσα από πυκνή βλάστηση και δεν είναι επαρκώς διαµορφωµένα 

ή καθαρισµένα.  

Τα αποτυπωµένα µονοπάτια είναι τα εξής: 

 

• Τα µονοπάτια Μ1 και Μ2  οδηγούν από τη δυτική πλευρά του οικισµού - τις οδούς Αγ. 

Ματθαίου και Κυκλάµινου, όπου υπάρχουν απότοµες κλίσεις και έλλειψη επαρκούς οδικού 

δικτύου διασύνδεσης των κτισµάτων – προς την  πλησιέστερη µεγάλη οδό προς τα δυτικά 

που είναι η οδός Ακρωτηρίου.   

• Το µονοπάτι  Μ3 οδηγεί από την εκκλησιαστική σχολή προς τη ΒΑ πλευρά της εξεταζόµενης 

περιοχής προς την οδό Ακρωτηρίου.  

• Το µονοπάτι Μ4 οδηγεί από το µέσο της οδού Κουκουνάρας  προς το νότιο τµήµα  της 

εξεταζόµενης περιοχής , σε υφιστάµενο ξενοδοχείο .  

 

Τα µονοπάτια Μ1 και Μ2  αποτελούν σε περίπτωση πυρκαγιάς πιθανή διέξοδο των κατοίκων του 

κεντρικού τµήµατος της περιοχής, από τις οδούς Αγίου Ματθαίου και Κυκλάµινου, προς τη δυτική 

πλευρά στην οδό Κ. Μητσοτάκη ( Ακρωτηρίου).  

Το µονοπάτι Μ3 αποτελεί τη πεζή διέξοδο των µαθητών της εκκλησιαστικής σχολής προς τη ΒΑ 

πλευρά στην οδό Κ. Μητσοτάκη ( Ακρωτηρίου). Το µονοπάτι Μ4 αποτελεί πεζή διέξοδο των 

κατοίκων από την οδό Κουκουνάρας προς τα Νότια ( ξενοδοχείο Royal Sun).   
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Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ( πυρκαγιάς ) η χρήση των µονοπατιών για αποµάκρυνση των 

κατοίκων από τον οικισµό πρέπει να γίνει µε δική τους ατοµική ευθύνη, έχοντας οι ίδιοι γνώση των 

µονοπατιών,  εκτιµώντας την φυσική τους κατάσταση και τις δυνάµεις τους και µόνο εφόσον οι ίδιοι 

εκτιµήσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισµού τους από την φωτιά ( αφού λάβουν γνώση για την 

πορεία της φωτιάς την δεδοµένη στιγµή καθώς και την πορεία και ένταση του ανέµου). Για τον λόγο 

αυτό θα ήταν χρήσιµο οι κάτοικοι τακτικά να τα επισκέπτονται για να δοκιµάζουν και τις δυνάµεις τους 

αλλά και να λαµβάνουν γνώση των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά.  

 

  

Εικόνα 9. Η εξεταζόµενη περιοχή στον Αγ. Ματθαίο µε σηµειωµένο το κυρίως οδικό δίκτυο (καφέ χρώµα) , 

µικρότερες οδούς για τη διασύνδεση των κατοικιών (µπλε χρώµα) και τα εντοπισµένα χωµάτινα 

µονοπάτια (πορτοκαλί χρώµα) 

 

 

3.2 ∆ίκτυο Ηλεκτρισµού 

Η εξεταζόµενη περιοχή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρισµού µε πυλώνες Χ.Τ. οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 

διάφορα σηµεία των κυρίων οδών ή των παράδροµων, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση των 

κτισµάτων. Σε πολλές περιπτώσεις τα καλώδια είναι σε επαφή µε τα κλαδιά των δέντρων και 
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διέρχονται από πυκνή βλάστηση µε αποτέλεσµα να προστίθεται ένας επιπλέον κίνδυνος για πυρκαγιά 

λόγω κάποιου σπινθήρα από αυτά.  

 

 

3.3  Υποδοµές πυρόσβεσης 

Η εξεταζόµενη περιοχή διαθέτει υποδοµές πυρόσβεσης οι οποίες αποτελούνται από :  

1. ∆ηµοτικό πυροσβεστικό Σταθµό ο οποίος είναι στελεχωµένος από 3 άτοµα που 

εναλλάσσονται σε βάρδιες και είναι εφοδιασµένος µε πυροσβεστικό αυτοκίνητο µε βυτίο 1 

τόνου και δεξαµενή νερού χωρητικότητας 1 m3.  

2. 10 πυροσβεστικούς κρουνούς κατά µήκος του κυρίως οδικού δικτύου και του δικτύου 

ύδρευσης του οικισµού του Αγ. Ματθαίου και όπως σηµειώνονται στον Χάρτη Χ1 

 

 

Εικόνα 10. Θέση πυροσβεστικών κρουνών εντός της εξεταζόµενης περιοχής του Αγ. Ματθαίου 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου Χανίων (∆ΕΥΑΧ) και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων η 

κατάσταση των πυροσβεστικών κρουνών του Αγ. Ματθαίου παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος η καταγραφή και ο 

έλεγχος - επιθεώρηση της καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστικών υδροστοµίων ενεργείται µε 

ευθύνη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 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 και η δαπάνη βαρύνει τους φορείς των δικτύων ύδρευσης 

(Εγκύκλιος 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, Ν. 1590/1986, Π.∆. 210/1992).  
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Σύστηµα πυρανίχνευσης πυρκαγιάς 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή έχει εγκατασταθεί πιλοτικά σύστηµα για την αυτόµατη έγκαιρη ανίχνευση 

πυρκαγιάς µε τη χρήση θερµικών καµερών µεγάλης διακριτικής ικανότητας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του ∆ήµου Χανίων τα χαρακτηριστικά του συστήµατος πυρανίχνευσης  είναι τα ακόλουθα: 

• επίβλεψη δασικής περιοχής στην περιοχή  του Αγίου Ματθαίου για την εµφάνιση πυρκαγιάς ( 

φλόγας ) ή αυτόµατη αύξηση της θερµοκρασίας  

• παροχή αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση εµφάνισης πυρκαγιάς  

• αυτοµατοποιηµένη αποστολή sms από το σύστηµα πυρανίχνευσης   

• ένα (1) ζεύγος Θερµικής και Οπτικής κάµερας για τη συνολική επιτήρηση σε εύρος 

τουλάχιστον 180 µοιρών της δασικής περιοχής  

• Μία (1) ηµισφαιρική κάµερα µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης και θερµοκρασίας, για τη 

συνολική επίβλεψη 360µοιρών του σταθµού βάσης για συµβάντα παραβιάσεων ή 

βανδαλισµών  

• Αµφίδροµη λειτουργία ήχου για αποτροπή πιθανών εισβολέων, καθώς και για την 

αποµακρυσµένη ( web) επικοινωνία µε το σταθµό βάσης  

• Εγγραφή µόνο σε περίπτωση συµβάντων, για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων  

 

Στην Εικόνα 11 απεικονίζεται η θέση εγκατάστασης του συστήµατος και η περιοχή  κάλυψης :   

• Με πράσινο χρώµα η περιοχή απόστασης 350m, όπου ανιχνεύεται φλόγα ελάχιστου 

µεγέθους 35 cm 

• Με µπλε χρώµα η περιοχή  απόστασης 500m,  όπου ανιχνεύεται φλόγα ελάχιστου 

µεγέθους 45cm 

• Με κόκκινο χρώµα η περιοχή απόστασης 1.000m, όπου ανιχνεύεται φλόγα ελάχιστου 

µεγέθους 90cm 
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Εικόνα 11. Θέση εγκατάστασης της θερµικής κάµερας ανίχνευσης πυρκαγιάς και η περιοχή εφαρµογής 

της. 

 

Η θέση εγκατάστασης της θερµικής κάµερας βρίσκεται δυτικά του κτηρίου του ∆ηµοτικού 

Πυροσβεστικού Σταθµού Αγίου Ματθαίου. Παράλληλα µε τη θερµογραφική κάµερα έχει εγκατασταθεί 

και οπτική κάµερα µε αντίστοιχα οπτικά  χαρακτηριστικά έτσι ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό το 

πεδίο ανίχνευσης από τους χειριστές του συστήµατος. Σε κλειστό χώρο στο ∆ηµοτικό Πυροσβεστικό 

Σταθµό έχει εγκατασταθεί ο δικτυακός εξοπλισµός. Το λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης και 

εποπτείας του συστήµατος έχει εγκατασταθεί σε υπολογιστή στα γραφεία του ∆ήµου, στον οποίο 

γίνεται και η καταγραφή βίντεο και αποθήκευση των δεδοµένων.  
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4.  Καταγραφή παραγόντων κινδύνου της εξεταζόµενης περιοχής 

 

Η περιοχή των Χανίων περιλαµβανοµένου του Αγ. Ματθαίου βρίσκεται µεταξύ των ιδιαίτερα 

επικίνδυνων περιοχών της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις 

σύµφωνα µε το Π∆ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979 και όπως 

απεικονίζονται στην Εικόνα 12. 

 

 

Εικόνα 12. Περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων ευαίσθητων σε πυρκαγιές  (Πηγή: 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_draseon_dasikwn_pyrkagiwn_2018.pdf) 
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Επίσης η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δηµοσιεύει ηµερήσιους χάρτες πρόβλεψης 

κινδύνου πυρκαγιάς  (https://www.civilprotection.gr/el/archive/daily_map) , τους οποίους πρέπει να 

συµβουλευεται ο ∆ήµος, η Πυροσβεστική και οι κάτοικοι της περιοχής για την καλύτερη ετοιµότητα σε 

περίπτωση εµφάνισης πυρκαγιάς.  

 

Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Ο όρος «κίνδυνος πυρκαγιάς» εκτιµά τους 

παρακάτω παράγοντες [4]:  

 

•    Την ευκολία ανάφλεξης. 

•    Το ρυθµό εξάπλωσης. 

•    Τη δυσκολία έλεγχου. 

•    Τις επιπτώσεις µιας πυρκαγιάς. 

 

3.1 Εναλλακτικά Σενάρια εκδήλωσης πυρκαγιάς 

 

Ο ρυθµός εξάπλωσης της πυρκαγιάς είναι συνάρτηση φυσικών, µορφολογικών και κλιµατικών 

παραµέτρων. ∆ιαχωρίζονται δύο περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς που καθορίζουν τον ρυθµό 

εξάπλωσης στη µελετώµενη περιοχή του Αγ. Ματθαίου: 

• Εκδήλωση πυρκαγιάς εντός της εξεταζόµενης περιοχής 

• Εκδήλωση πυρκαγιάς εκτός της εξεταζόµενης περιοχής κινούµενη προς τον Αγ. Ματθαίο 

 

Στην εξεταζόµενη περιοχή υπάρχουν είδη βλάστησης που είναι πολύ εύφλεκτα και η επαφή του 

πυκνού υπόροφου των δένδρων µε την κόµη αυτών ( κλαδιά - ανόροφο )  και τις πευκοβελόνες και τα 

ξερά φύλα και κλαδιά που κείτονται στο έδαφος, δηµιουργούν πολύ επικίνδυνο συνδυασµό σε 

περίπτωση φωτιάς και την εύκολη µετατροπή της πυρκαγιάς σε επικόρυφη η οποία σε συνδυασµό και 

µε το είδος της βλάστησης έχει πολύ ταχύς ρυθµούς εξάπλωσης ( φυσικά ανάλογα και µε τον αέρα και 

τα ανοδικά ρεύµατα που δηµιουργούνται στην περιοχή ).   Επίσης το ανάγλυφο του εδάφους 

δηµιουργεί επιπλέον δυσκολία µε την ύπαρξη αδιαπέραστων ή απρόσιτων σηµείων, χωρίς επαρκείς 

δρόµους και διαµορφωµένα µονοπάτια διαφυγής.  Σε περίπτωση εµφάνισης πυρκαγιάς είναι πολύ 

πιθανό αυτή να εξελιχθεί γρήγορα σε πυρκαγιά µε πολύ επιθετική συµπεριφορά. 
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Εκδήλωση πυρκαγιάς εντός της εξεταζόµενης περιοχής 

 

Ένα πιθανό ενδεχόµενο είναι να εκδηλωθεί πυρκαγιά εντός της περιοχής του Αγ. Ματθαίου λόγω 

αµέλειας, ατυχήµατος ή εµπρησµού. Στην περίπτωση αυτή εκτιµάται ότι η φωτιά θα γίνει σχετικά 

γρήγορα αντιληπτή λόγω των υφιστάµενων υποδοµών (δηµοτικός πυροσβεστικός σταθµός, θερµική 

κάµερα πυρανίχνευσης, περιπολίες κατά την αντιπυρική περίοδο από την Πυροσβεστική, κλπ), και 

εφόσον αυτές λειτουργούν ικανοποιητικά , πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση λόγω της ιδιαιτερότητας και αυξηµένης επικινδυνότητας της περιοχής η οποία έχει 

αναλυθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, ο πληθυσµός πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση, να µην 

εφησυχάζει και εκτιµώντας τις τοπικές συνθήκες κατά περίπτωση να έχει από πριν καταστρώσει  

πιθανά σενάρια αντίδρασης (παραµονής στην κατοικία, διαφυγής κλπ).  

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν κατά την λήψη απόφαση αντίδρασης 

του πληθυσµού της περιοχής σε περίπτωση που δεν υπάρξει οδηγία για οργανωµένη αποµάκρυνση 

αυτού. 

Στα δυτικά (µεταξύ των οδών Ακρωτηρίου και Ανεµώνας) υπάρχουν πολύ απότοµες κλίσεις ~ 35-40% 

µε τοπικά ρέµατα, πυκνή βλάστηση πεύκων και αρκετά κτίσµατα.  Σε περίπτωση τοπικής εκδήλωσης 

πυρκαγιάς και αναλόγως της κατεύθυνσης που θα πάρει, δεν υπάρχει διαφυγή προς τα δυτικά πέραν 

της πεζής µέσω των µονοπατιών Μ1 και Μ2. Στα βόρεια οι κλίσεις του εδάφους είναι ηπιότερες µε 

πολύ πυκνή βλάστηση πεύκων για µία απόσταση Βορρά προς Νότο ~ 300m  όπου περιλαµβάνεται η 

εκκλησιαστική σχολή. Στο νότο παρουσιάζονται έντονες κλίσεις ~30%, πυκνή βλάστηση πεύκων , ένα 

τοπικό υδατόρεµα και  µικρός αριθµός κτισµάτων. Στα ανατολικά υπάρχει θαµνώδης βλάστηση µε 

αραιή διάταξη κτισµάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν  ως µόνες οδούς διαφυγής µε Ι.Χ.  τους εξής 

δρόµους:  

o το κυρίως  οδικό δίκτυο  προς το βόρειο τµήµα δια της οδού Αγ. Ματθαίου προς την 

Έξοδο Α όπως είναι σηµειωµένη στο Χάρτη Χ1 

o το κυρίως οδικό δίκτυο προς το βόρειο – ανατολικό τµήµα δια των οδών Σκίνών και 

Οδ. Ελύτη προς την Εξοδο Γ  όπως είναι σηµειωµένη στο χάρτη Χ1 , βόρεια της 

εξόδου Α 

o τις οδούς Πευκών Τουλίπας και Κουκουνάρας προς  το ανατολικό τµήµα της 

περιοχής στην έξοδο Β προς τις Κορακιές. 

o ανώνυµες οδούς ανατολικά της οδού Σκίνων προς την Έξοδο ∆ ανατολικά και 

παράλληλα  της εξόδου Γ. 

 

Η εξεταζόµενη περιοχή διαθέτει τέσσερις εξόδους διαφυγής µε αυτοκίνητο (Α, Β και Γ και ∆) όπως 

σηµειώνονται στον επισυναπτόµενο Χάρτη) στα οποία οδηγούν δρόµοι  διερχόµενοι από πυκνή 

δασική βλάστηση.  Στο σηµείο Α όπου είναι η προς βορά έξοδος του οικισµού οδηγούµαστε  µε 

ελικοειδείς στροφές και εντός πολύ πυκνού δάσους. Στο σηµείο Β προς τα ανατολικά οδηγούµαστε µε 
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τρεις δευτερεύοντες οδούς οι οποίες πάλι µέσα από σηµεία πυκνής δασικής βλάστησης  οδηγούν προς 

τον οικισµό Κορακιές. Στο σηµείο Γ  και ∆ προς τα βόρεια οδηγούµαστε µέσω µίας κύριας οδού 

διερχόµενοι ξανά µέσα από πεύκα και πυκνή βλάστηση.  Στο οδικό δίκτυο αυτό σε περίπτωση µαζικής 

διαφυγής των κατοίκων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος µποτιλιαρίσµατος και εγκλωβισµού των οχηµάτων.    

 

Εκδήλωση πυρκαγιάς εκτός της εξεταζόµενης περιοχής 

 

Ένα δεύτερο πιθανό ενδεχόµενο είναι να εκδηλωθεί πυρκαγιά εκτός της περιοχής του Αγ. Ματθαίου µε 

πιθανότερο σενάριο να µεταφερθεί από βόρια ή νότια . Στην περίπτωση αυτή και πάντα δεδοµένων 

των τοπικών κλιµατικών συνθηκών θερµοκρασίας, ταχύτητας ανέµου και υγρασίας, λόγω της 

τοπογραφίας της ευρύτερης εξεταζόµενης περιοχής εκτός των ορίων του Αγ. Ματθαίου και της µη 

επαρκούς φύλαξης και εποπτείας των περιοχών αυτών υπάρχει η περίπτωση η φωτιά εάν δεν γίνει 

γρήγορα αντιληπτή και δεν αντιµετωπιστεί άµεσα, να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, µε ταχύτατους 

ρυθµούς εξάπλωσης ειδικότερα από τις εξής κατευθύνσεις:  

• Βόρεια της εξεταζόµενης περιοχής υπάρχει πυκνό πευκοδάσος το οποίο αναπτύσσεται κατά 

µήκος ρεµατιάς µε αυξανόµενη κλίση. ∆εδοµένου των τοπογραφικών χαρακτηριστικών και της 

κύριας δ/νσης του ανέµου ∆-Β∆, εκτιµάται ότι ο ρυθµός εξάπλωσης της φωτιάς από αυτό το 

πευκοδάσος  προς  το βόρειο τµήµα του Αγ. Ματθαίου θα είναι ταχύτατος.   

 

 

Εικόνα 13. Πευκοδάσος βόρεια της εξεταζόµενης περιοχής σηµειωµένης µε µωβ περίγραµµα. 

 

Τυχόν πυρκαγιά που θα ξεσπάσει στην αρχή του πευκοδάσους και της ρεµατιάς θα µεταδοθεί µε 

εξαιρετικά µεγάλες ταχύτητες. Οι ειδικές τοπογραφικές διαµορφώσεις όπως αυτού του είδος το διάσελο 
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– ρέµα, έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει τοπικά επιτάχυνση της κίνησης του ανέµου κατά έναν ή 

και περισσότερους βαθµούς της κλίµακας Beaufort [6].  Επίσης η φωτιά από µόνη της δηµιουργεί 

ωστικά ανοδικά κύµατα αέρα ενώ ο άνεµος δίνει περισσότερο οξυγόνο στη φωτιά και, µεταφέροντας 

καύτρες, δηµιουργεί νέες εστίες, σε απόσταση δεκάδων µέτρων από το µέτωπο. Έτσι, το µέτωπο της 

φωτιάς προχωράει γρηγορότερα. Η ταχύτητα εξάπλωσης είναι µεγαλύτερη προς τα ανάντη, γιατί η 

υπερκείµενη καιγόµενη ύλη βρίσκεται πιο κοντά στις φλόγες και δέχεται µεγαλύτερη ποσότητα 

ακτινοβολούµενης θερµότητας [6]. Τέλος να σηµειωθεί ότι η πυρκαγιά εξαπλώνεται µε τετραπλάσια 

ταχύτητα στις απότοµες κλίσεις από ότι στις ήπιες κλίσεις και  16 φορές ταχύτερα ανερχόµενη τις 

απότοµες κλίσεις απ’ ότι κατέρχεται τις ίδιες κλίσεις. Επίσης, πολλές φορές αναµµένα κοµµάτια ξύλου 

(από κορµούς ή κλαδιά) κυλούν προς τα κάτω, αλλάζοντας τη φορά των µετώπων µε απρόβλεπτο 

τρόπο.[6] 

 

• Νότια της εξεταζόµενης περιοχής  

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς νότια της εξεταζόµενης περιοχής, όπου υπάρχει ρέµα µε δασική 

βλάστηση, και δεδοµένου της τοπογραφίας, των κλήσεων και των τοπικών συνθηκών πνοής ανέµου 

και ταχύτητας µετάδοσης της πυρκαγιάς (όπως αναφέρεται και στην περίπτωση του πευκοδάσους 

βόρεια της εξεταζόµενης περιοχής) υπάρχει µεγάλος κίνδυνος άµεσης µετάδοσής της εντός της 

περιοχής του Αγ. Ματθαίου, έχοντας αποκτήσει ταχείς ρυθµούς εξάπλωσης. Η περιοχή δεν διαθέτει 

δρόµους και δεν είναι προσβάσιµη από τις δυνάµεις κατάσβεσης.  
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Εικόνα 14. Ρέµα µε δασική βλάστηση νότια της εξεταζόµενης περιοχής σηµειωµένης µε µωβ περίγραµµα. 
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5. Οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών 

 

5.1. ∆υνητικοί Τρόποι ενηµέρωσης και αποµάκρυνσης των κατοίκων 

 

5.1.1. ∆υνητικοί Τρόποι ενηµέρωσης των κατοίκων 

 

Η αποφασιστικότερη παράµετρος για τον έγκαιρο έλεγχο µιας πυρκαγιάς και την εν συνεχεία 

κατάσβεσή της είναι ο χρόνος, ο οποίος παρέρχεται από την στιγµή της έναρξης µιας πυρκαγιάς µέχρι 

τη στιγµή της επέµβασης των πυροσβεστικών δυνάµεων. Οι δυνάµεις καταστολής έχουν βασικό 

πλεονέκτηµα όταν γνωρίζουν σε ποια περιοχή υπάρχει η µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης 

πυρκαγιάς, ώστε να µετακινηθούν εκ των προτέρων προς αυτήν, µε σκοπό να επέµβουν άµεσα. 

 

Ο δηµοτικός πυροσβεστικός σταθµός εντός της περιοχής του Αγ. Ματθαίου λειτουργεί µε σκοπό την 

άµεση επέµβαση καθώς και την αναγγελία της πυρκαγιάς µε ενηµέρωση της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου. Με εξασφαλισµένη την 24ωρη λειτουργία του θα 

µπορούσε να επιταχύνει την επέµβαση των πυροσβεστικών δυνάµεων και δυνητικά να συνδράµει 

στην αναγγελία της πυρκαγιάς, µετά την εκδήλωσή της, προς τον γενικό πληθυσµό της περιοχής. 

Στην  περίπτωση της ενδεχόµενης απόφασης του ∆ηµάρχου, κατόπιν εισήγησης του Επικεφαλής του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, για την οργανωµένη αποµάκρυνσή του πληθυσµού της περιοχής και 

προκειµένου να ενηµερωθεί αυτός, θα µπορούσε: 

 

1. Να διερευνηθεί  η αποστολή  µαζικών µηνυµάτων ενηµέρωσης των  κατοίκων µέσω του 

Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης -112- ώστε να ενηµερώνονται άµεσα τα κινητά 

τηλέφωνα που βρίσκονται στην περιοχή , µε τρόπο που θα εξασφαλίσει το κεντρικό κράτος 

µέσω της Γ.Γ.Π.Π. ή αν είναι εφικτό ο ∆ήµος, καθώς επίσης να διερευνηθεί και εάν είναι 

εφικτή  η άµεση αναγγελία κινδύνου σε όλες τα µέσα µαζικής επικοινωνίας που βρίσκονται 

στην περιοχή . 

 

2. Να διερευνηθεί  η δυνατότητα τοποθέτησης στην περιοχή και σε κατάλληλο σηµείο σειρήνας 

ειδοποίησης των κατοίκων  µε τον τρόπο που θα υλοποιήσει ο ∆ήµος Χανίων. Προτείνεται η 

σειρήνα να διαθέτει και εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας για την περίπτωση που υπάρξει 

βλάβη στα δίκτυα τηλεφώνου και ρεύµατος από την φωτιά ( κινητό τηλέφωνο και µπαταρία ή 

γεννήτρια ).  Η Σειρήνα προτείνεται να έχει δύο ήχους : 
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• Ένας ήχος µπορεί να αναγγέλλει την ύπαρξη πυρκαγιάς στην περιοχή αµέσως µόλις 

αυτή γίνει αντιληπτή 

• Ένας διαφορετικός ήχος µπορεί να αναγγέλλει την εκκένωση του οικισµού µετά από 

απόφαση του ∆ηµάρχου ( πιθανώς εντονότερος ήχος ) . 

3. Να ενεργοποιηθεί (ηχήσει ) η καµπάνα της εκκλησίας του Αγ. Ματθαίου (Παρόµοιο µέτρο έχει 

προταθεί  στην Πάτρα σε σχέδιο προστασίας περιοχής κοντά στην πόλη) 

4. Να ενηµερωθούν τα πρώτα τηλέφωνα από την πυραµίδα ενηµέρωσης µε τα τηλέφωνα των 

κατοίκων, όπως παρατίθεται στο παράρτηµα 5. 

5. Να ενηµερωθεί ξεχωριστά η εκκλησιαστική σχολή η οποία επίσης διαθέτει σειρήνα 

ειδοποίησης των µαθητών.  

6. Να υιοθετηθεί ένα σύστηµα εσωτερικής ενηµέρωσης µε πρωτοβουλία των κατοίκων της 

περιοχής για την άµεση επικοινωνία των κατοίκων µεταξύ τους µε µορφή πυραµίδας όπως 

παρατίθεται στο παράρτηµα [5] και παρουσιάζεται στην Εικόνα 15. Σχετικά έχει ενηµερωθεί ο 

Σύλλογος (ΣΥ∆ΟΠ) που δραστηριοποιείται στην περιοχή. 

Κάθε οικογένεια της περιοχής µπορεί να καταγραφεί µε έναν κωδικό/αριθµό για τη διασφάλιση της 

ιδιωτικότητας των οικογενειακών δεδοµένων της και να επιφορτιστεί µε την επικοινωνία των 

επόµενων στην πυραµίδα οικογενειών που της αντιστοιχούν.  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31-----32-- 33-----34-- 35-----36-- 37-----38 39-----40-- 41-----42-- 43-----44-- 45-----46-- 47-----48-- 49-----50-- 51-----52-- 53-----54-- 55-----56-- 57-----58-- 59-----60-- 61-----62

** ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

7 8

3 4

9 1110

1 2

5 6

12

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

13

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

14

 

Εικόνα 15. Τρόπος προτεινόµενης  τηλεφωνικής ειδοποίησης των κατοίκων του Αγ. Ματθαίου (µη 

δεσµευτικός για τους κατοίκους) 

 

Το χρονικό διάστηµα ειδοποίησης των κατοίκων του Αγ. Ματθαίου για την ενηµέρωσή τους σε 

περίπτωση πυρκαγιάς είναι όσος χρόνος χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί η σειρήνα αναγγελίας 

πυρκαγιάς ή η αποστολή µηνυµάτων µέσω του Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης 112. 

Σηµειώνεται ότι λόγω του συνδυασµού της µικρής έκτασης της περιοχής του Αγ. Ματθαίου και της 

πολύ πυκνής βλάστησης, οι αντιδράσεις πρέπει να είναι ακαριαίες από τους συναρµόδιους φορείς 

όπως και από τους κατοίκους. Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αναµονής για την 

οργανωµένη αποµάκρυνση των κατοίκων µε µέσα του ∆ήµου ή άλλων φορέων. Η ενδεχόµενη 
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πυρκαγιά έχει τη δυνατότητα εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος να πάρει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις.  

Υπενθυµίζουµε ότι η δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης ως µέτρο που δροµολογείται για την 

προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα µη υποχρεωτικό, βασιζόµενη στην ενηµέρωσή 

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

ληφθεί η απόφαση της αποµάκρυνσης. 

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

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

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

Επειδή πρόκειται για µία περιοχή µε ιδιαίτερα µορφολογικά (απότοµες κλίσεις στα δυτικά και νότια), 

ρυµοτοµικά (έλλειψη επαρκούς οδικού δικτύου) και φυσικά (πυκνή βλάστηση πευκόδεντρων ιδιαιτέρως 

εύφλεκτων και επικινδύνων για τη διάδοση πυρκαγιάς) χαρακτηριστικά, αλλά και ανεπαρκούς και 

στενού οδικού δικτύου, οι κάτοικοι της περιοχής σε περίπτωση επέλευσης της φυσικής καταστροφής 

όπου θα κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή, προτείνεται να έχουν από πριν µεριµνήσει για τις άµεσες 

ενέργειές τους και την εκπαίδευσή τους ώστε να αντιδράσουν άµεσα και να αποφασίσουν ή όχι την 

αποµάκρυνση των ιδίων και των οικογενειών τους . 

5.1.2. ∆υνιτικοί τρόποι αποµάκρυνσης των κατοίκων 

 
Παρακάτω παρατίθενται δεδοµένα και τρόποι αποµάκρυνσής των πολιτών ώστε να είναι στην διάθεση 

των εµπλεκόµενων φορέων κατά την διαδικασία λήψης της απόφασης οργανωµένης αποµάκρυνσης 

τους.  

 

A. Μόνιµοι κάτοικοι / Παραθεριστές 

Λόγω της µικρής έκτασης της εξεταζόµενης περιοχής, της επικινδυνότητάς της λόγω της υπάρχουσας 

βλάστησης του στενού και ελλιπούς οδικού δικτύου που έχει περιορισµένες εξόδους όπως αυτές 

σηµειώνονται στον επισυναπτόµενο Χάρτη Χ1, προτείνεται η αποµάκρυνση των πολιτών να γίνει 

άµεσα µε δικά τους µέσα δηλ. µε ιδιωτικά Ι.Χ. ή πεζή.    

• Αποµάκρυνση µε ιδιωτικά Ι.Χ: 

Η 4 έξοδοι από την περιοχή του Αγ. Ματθαίου είναι σηµειωµένες στον επισυναπτόµενο Χάρτη Χ1 και 

συγκεκριµένα: 

1. Έξοδος Α, η οποία είναι προσπελάσιµη από την οδό Αγ. Ματθαίου 

2. Έξοδος Β, η οποία είναι προσπελάσιµη από τις οδούς Κουκουνάρας και Κουµαριάς. 

3. Έξοδος Γ η οποία είναι προσπελάσιµη από τις οδούς Σκίνων και Οδ. Ελύτη 

4. Έξοδος ∆ η οποία είναι προσπελάσιµη µέσω ανώνυµων οδών ανατολικά της οδού Σκίνων  
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Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα οι συναρµόδιοι φορείς να σηµατοδοτήσουν µία εκ των 

εξόδων της περιοχής ως αποκλειστική είσοδο πυροσβεστικών οχηµάτων, ώστε να είναι εφικτή η 

ανεµπόδιστη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων και εν γένει των οχηµάτων της πολιτικής 

προστασίας, της αστυνοµίας, του στρατού και του ΕΚΑΒ.  Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η χωρίς 

σχεδιασµό έξοδος των ΙΧ οχηµάτων παράλληλα µε την είσοδο των οχηµάτων κατάσβεσης και κρατικής 

βοήθειας, υπάρχει ο επιπλέον κίνδυνος µποτιλιαρίσµατος και εγκλωβισµού όλων στην περιοχή.  

• Πεζή αποµάκρυνση: 

Η πεζή αποµάκρυνση µπορεί να γίνει µέσω των οδών διαφυγής που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Έχουν επίσης σηµειωθεί τέσσερα µονοπάτια για τα οποία να διερευνηθεί εάν µπορούν να 

χρησιµεύσουν στην πεζή αποµάκρυνση και πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω σχετικά µε αυτά και µε ατοµική ευθύνη των κατοίκων. 

Τα µονοπάτια πεζής διαφυγής από την περιοχή του Αγ. Ματθαίου είναι σηµειωµένα στον 

επισυναπτόµενο Χάρτη Χ1 και είναι τα εξής, όπως αναλύονται και στο Κεφ.1.2.3.  : 

o Τα µονοπάτια Μ1 και Μ2  οδηγούν από τη δυτική πλευρά του οικισµού και τις 

οδούς Αγ. Ματθαίου και Κυκλάµινου, όπου υπάρχουν απότοµες κλίσεις και έλλειψη 

οδικού δικτύου διασύνδεσης των κτισµάτων, στην  πλησιέστερη µεγάλη οδό προς τα 

δυτικά που είναι η οδός Ακρωτηρίου.   
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o Το µονοπάτι  Μ3 οδηγεί από την εκκλησιαστική σχολή προς τη ΒΑ πλευρά της 

εξεταζόµενης περιοχής προς την οδό Ακρωτηρίου.  

o Το µονοπάτι Μ4 οδηγεί από το µέσο της οδού Κουκουνάρας  προς το νότιο τµήµα  

της εξεταζόµενης περιοχής , σε υφιστάµενο ξενοδοχείο.  

 

Στις περιπτώσεις των κατοίκων που βρίσκονται κοντά στο πυροσβεστικό σταθµό ή προς τα δυτικά της 

εξεταζόµενης περιοχής (κοντά στην οδό Ανεµώνας και στα σηµειωµένα µε πορτοκαλί χρώµα µονοπάτια 

Μ1 και Μ2 στο Χάρτη Χ1) προτείνεται να διερευνηθεί η πεζή διαφυγή τους, συνεκτιµώντας οι ίδιοι τις 

συνθήκες που επικρατούν τη στιγµή εκείνη αλλά και τις  ατοµικές δυνατότητές τους.   

Η αποµάκρυνση των µαθητών της εκκλησιατικής σχολής µε τα πόδια – πεζή, δύναται να  γίνει µέσω 

των σηµειωµένων µονοπατιών Μ1, Μ2 και Μ3, ή από το υπάρχον οδικό δίκτυο. Προς τη δυτική πλευρά 

οδηγούν τα µονοπάτια Μ1 και Μ2 ενώ προς τη ΒΑ πλευρά οδηγεί το µονοπάτι Μ3. Εάν χρειασθεί 

διαφυγή προς τα νότια, τότε πρέπει οι µαθητές µέσω του υφιστάµενου οδικού δικτύου να φτάσουν 

στην έξοδο Β προς Κορακιές µέσω της οδού Σκηνών. 

 

• Αποµάκρυνση µε δηµόσια Μέσα Μεταφοράς: 

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την συνδροµή  των κατοίκων µε δηµόσια µέσα µεταφοράς όπως 

λεωφορεία Κτελ ή άλλα οχήµατα του ∆ήµου τα οποία πρέπει διασχίσουν όλη την πόλη των Χανίων για 

να πλησιάσουν το χώρο δεν είναι ικανοποιητικός (θα απαιτηθούν τουλάχιστον 20 λεπτά έως ότου  

φτάσει κάποιο λεωφορείο από το κέντρο των Χανίων στον Αγ, Ματθαίο) και για αυτό το λόγο 

προτείνεται να ζητηθεί κατά προτεραιότητα η συνδροµή των ενόπλων δυνάµεων (πεδίο βολής Κρήτης, 

115 πτέρυγα µάχης, ναύσταθµος και πιθανών η νατοϊκή βάση). Σηµειώνεται ότι η εξεταζόµενη περιοχή 

είναι µικρής έκτασης και µε πυκνή δασώδη βλάστηση, κυρίως πεύκα, µε αποτέλεσµα σε περίπτωση 

εκδήλωσης πυρκαγιάς να µην υπάρχει χρόνος για την αναµονή των δηµοσίων µέσων µαζικής 

µεταφοράς ή για οποιαδήποτε αναµονή εντολής εκκένωσης. Για αυτό το λόγο οι κάτοικοι ενδέχεται να 

πρέπει να λάβουν άµεσες αποφάσεις, πριν ακόµα την εντολή εκκένωσης από το ∆ήµο, και να 

αποµακρυνθούν µε δικά τους µέσα.  

Επιπλέον η είσοδος εντός του οικισµού µεταφορικών µέσων µεγάλου όγκου, όπως λεωφορεία, µπορεί 

να προκαλέσει τον εγκλωβισµό τους, την παρεµπόδιση της οµαλής αποµάκρυνσης των κατοίκων µε 

ιδιόκτητα Ι.Χ. καθώς επίσης και των πυροσβεστικών µέσων και οχηµάτων που θα σπεύδουν να 

βοηθήσουν το έργο της καταστολής της πυρκαγιάς.  Για το λόγο αυτό προτείνεται να ζητηθούν 

µικρότερου όγκου λεωφορεία. Τα παραπάνω µέσα µαζικής µεταφοράς πριν την είσοδό τους εντός του 

οικισµού πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ελληνικής αστυνοµίας η οποία θα επιβλέπει την 

κυκλοφορία πλησίον της εξεταζόµενης περιοχής , ώστε να είναι ασφαλής η είσοδός τους για να µη 

δηµιουργηθούν τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω.  Να διερευνηθεί εάν υπάρχει η 

δυνατότητα να πλησιάσουν σε κάποιο προεπιλεγµένο ασφαλές σηµείο στο οποίο θα έχουν ήδη 
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ειδοποιηθεί να πάνε και οι κάτοικοι που θα φεύγουν πεζή ( πιθανή θέση ανατολικά του πυροσβεστικού 

σταθµού µε κατάλληλη διαµόρφωση ). 

Σηµειώνεται ότι στην εκκλησιαστική σχολή φοιτούν µαθητές ανήλικοι (γυµνάσιο – λύκειο) οι οποίοι 

δε διαθέτουν δικά τους µέσα µεταφοράς και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η αποµάκρυνσή τους µε 

ιδιωτικά ΙΧ. Σχετικά µε την αποµάκρυνση των µαθητών και εργαζοµένων από την εκκλησιαστική 

σχολή, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά τις περιόδους µεγαλύτερου κινδύνου εµφάνισης πυρκαγιάς, µε 

δείκτη επικινδυνότητας από 3 – υψηλή  και πάνω, και οι οποίες θα προσδιορίζονται από τους χάρτες 

επικινδυνότητας εµφάνισης πυρκαγιάς η επί µονίµου βάσεως στάθµευση οχηµάτων πυρόσβεσης σε 

επιλεγµένους χώρους πλησίον ή και µέσα στην εκκλησιαστική σχολή.   

 

5.2. Σηµεία συγκέντρωσης των πολιτών  

 

Πιθανοί χώροι συγκέντρωσης είναι οι παρακάτω: 

• Ανατολικά του πυροσβεστικού σταθµού 

• Ιδιωτικοί χώροι – οικόπεδα προς τα ανατολικά στα οποία δεν υπάρχει ψηλή και δασική 

βλάστηση 

 

5.3. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς 

 

Η ΕΛΑΣ για την διευκόλυνση της εξόδου και αποµάκρυνσης των κατοίκων από τον οικισµό θα 

διερευνήσει την απόφαση να προβεί σε εκτροπή και έλεγχο-διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων στα 

σηµεία :   

 

� Οδός Κων/νου Μητσοτάκη στο ύψος του Σουπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη πριν τη στροφή για το 

ξενοδοχείο Royal Sun. 

� Στον κόµβο του Πολυκλαδικού – Πολυτεχνείου,  

� Στον κόµβο ανατολικά της εξεταζόµενης περιοχής προς Πιθάρι όπου έρχονται ή πηγαίνουν 

οχήµατα προς τη Σούδα.  
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5. Συµπεράσµατα - Προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης 

ενδεχόµενης πυρκαγιάς 

5.1 Συµπεράσµατα 

Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κινδύνου της εξεταζόµενης περιοχής ως προς την εκδήλωση 

πυρκαγιάς, ήτοι : 

• την χλωρίδα της περιοχής που αποτελείται κυρίως από ιδιαίτερα εύφλεκτα είδη 

• την µικρή της έκταση,  

• τα ανοδικά ρεύµατα του αέρα που αναπτύσσονται  λόγω αναγλύφου,     

• το ανεπαρκές – δύσβατο ( στενοί δρόµοι, πολλά αδιέξοδα, λίγες επιλογές εξόδου από τον 

οικισµό )  οδικό δίκτυο και την έλλειψη ρυµοτοµίας της περιοχής, καθώς και : 

 

1. την αλλαγή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών, λόγω της πυρκαγιάς που δυσκολεύουν 

σηµαντικά την αντίδραση των κατοίκων , 

2. τον πανικό που δηµιουργούν η κούραση και οι αντίξοες συνθήκες ,  

3. την ταχύτητα των ανθρώπων µε τα πόδια βαδίζοντας ή και τρέχοντας ακόµη που είναι 4-

7km/h, 

4. την απόσταση που πρέπει να διανύσει ο κάτοικος είτε πεζός , είτε µε ΙΧ, 

5. την απόσταση της εξεταζόµενης περιοχής από τις κεντρικές Υπηρεσίες που µπορούν να 

συνδράµουν για βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου, 

 

και µε δεδοµένο ότι το µέτρο της οργανωµένης αποµάκρυνσης των πολιτών εφαρµόζεται σε 

περιπτώσεις που στις περιοχές που αναµένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού 

φαινοµένου, ο κίνδυνος παραµονής των πολιτών σε οικισµούς, τµήµατα πολεοδοµικών 

συγκροτηµάτων, κλπ, είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον κίνδυνο µετακίνησης, στον οποίο δύναται 

να εκτεθούν κατευθυνόµενοι προς ασφαλή χώρο και επειδή εκτιµούµε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης 

φωτιάς ο ρυθµός εξάπλωσής της στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου θα είναι ταχύτατος,   

συµπεραίνουµε ότι  οι αντιδράσεις τόσο των κατοίκων όσο και των εµπλεκόµενων φορέων πρέπει να 

είναι ακαριαίες και ότι καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η λήψη απόφασης οργανωµένης αποµάκρυνσης 

των πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. 

Συµπερασµατικά και επειδή η εκτίµηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε καµία περίπτωση δεν δύναται να 

προβλέψει την συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγµατικό χρόνο η πολιτεία και οι 

συναρµόδιοι φορείς οφείλουν να έχουν το βέλτιστο σχεδιασµό για την πρόληψη και την άµεση 

επέµβαση µετά την επέλευση του συµβάντος και έχουν την κατ’ εξοχήν ευθύνη για την προστασία των 

κατοίκων κάθε περιοχής σε περίπτωση επικινδύνων φαινοµένων όπως η πυρκαγιά.   
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Ωστόσο, επειδή η πυρκαγιά αποτελεί κατάσταση που απειλεί άµεσα την ανθρώπινη ζωή,  οι κάτοικοι 

της περιοχής που πλήττεται, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιµασµένοι διότι κατά 

πάσα πιθανότητα θα χρειασθεί να λάβουν οι ίδιοι αποφάσεις και να εφαρµόσουν µέτρα 

αυτοπροστασίας πριν την τυχόν επίσηµη ενηµέρωση τους για οργανωµένη αποµάκρυνση από την 

περιοχή.  

5.1.1 Προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης ενδεχόµενης πυρκαγιάς στην εξεταζόµενη 

περιοχή 

 

Όπως έχει ήδη τονισθεί πριν την επέµβαση ή και εκκένωση του οικισµού προέχει η πρόληψη για την 

προστασία της περιοχής .   

Εποµένως είναι υψίστης σηµασίας τα ακόλουθα µέτρα αντιµετώπισης για την αποφυγή των δασικών 

πυρκαγιών, την µετρίαση της εξάπλωσής τους και την ασφαλή διαφυγή των κατοίκων της περιοχής του 

Αγ. Ματθαίου σε περίπτωση κινδύνου.  

Τα προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης ενδεχόµενης πυρκαγιάς προτείνονται για την καλύτερη απόκριση 

του συστήµατος πολιτικής προστασίας στην φάση της αντιµετώπισης (κινητοποίηση-επέµβαση). [1]  

και µπορούν να διακριθούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες, στα θεσµικά και τεχνικά µέτρα.  

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα µέτρα που προτείνονται ως ακολούθως :  

Α. Θεσµικά µέτρα που προτείνονται για την αντιµετώπιση ενδεχόµενης πυρκαγιάς 

1.  Λειτουργία του δηµοτικού πυροσβεστικού σταθµού-στελέχωση 

Το κυριότερο όλων είναι η 24ωρη λειτουργία του υπάρχοντος δηµοτικού πυροσβεστικού σταθµού 

λόγω της εγγύτητας στην περιοχή µε τουλάχιστον δύο άτοµα ανά βάρδια καθ’ όλη τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου (από 01/05 έως 31/10) και ανεξαρτήτως του βαθµού κινδύνου του Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (κατηγορίες κινδύνου, χαµηλή, µέση, υψηλή και πολύ υψηλή). Έτσι 

θα εξασφαλίζεται και η µέγιστη απόδοση του συστήµατος πρόληψης (θερµικής κάµερας) που έχει 

εγκαταστήσει ο ∆ήµος Χανίων.    

  

2.  Περιπολίες ελέγχου της περιοχής σε µέση, υψηλή και πολύ υψηλή κατάσταση 

κινδύνου 

Να συστηµατοποιηθεί η διενέργεια περιπολιών του στρατού, του δασαρχείου, της πυροσβεστικής 

(από κοινού ή µεµονωµένα) καθώς και των πολιτών (εθελοντές δασοπυροσβέστες ή και µέλη του 

συλλόγου των κατοίκων), κατά την αντιπυρική περιόδο, καθ’ όλο το 24ωρο. Όταν η κατάσταση 

κινδύνου θα είναι υψηλή και πολύ υψηλή, οι περιπολίες να εντείνονται αυξάνοντας το προσωπικό 

παρακολούθησης. 
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3.  Εκπαίδευση των κατοίκων από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την περίπτωση 

πυρκαγιάς 

Προτείνεται οι εµπλεκόµενοι φορείς να ευαισθητοποιούν τους κατοίκους για τους κινδύνους από 

δασική πυρκαγιά ανά τακτά διαστήµατα, και να διενεργούν  δι-υπηρεσιακές ασκήσεις πεδίου. 

Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων θα συµπεριλαµβάνει ενηµέρωση για τις δράσεις αυτοπροστασίας 

και ενδεχοµένως οδηγίες για πρώτες βοήθειες. 

Οι ασκήσεις πεδίου θα οργανώνονται µε τη συµµετοχή του ΕΚΑΒ, της ΕΛΑΣ του ∆ήµου Χανίων, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ∆ασαρχείου, της ∆ΕΗ-∆Ε∆∆ΗΕ και της Περιφέρειας και θα 

διενεργούνται αν είναι εφικτό µία φορά το χρόνο (πριν  την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου).  

 

4. Εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας των κτισµάτων – δηµιουργία οικογενειακών 

καταφυγίων. 

Κατ’ έτος οι κάτοικοι προτείνεται να µελετούν και να συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο εκτίµησης του 

βαθµού επικινδυνότητας που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 1  το οποίο έχει δηµιουργηθεί και 

συντηρείται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών 

Προϊόντων στα πλαίσια του έργου "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 2012-13 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ INCA" [4] , µε στόχο  την αναγνώριση του κινδύνου και κατ΄ 

επέκταση την άρση των στοιχείων  επικινδυνότητας που διαπιστώνουν. Επίσης µπορούν να 

διερευνούν εάν είναι δυνατόν στην κατοικία τους να υπάρχουν ή να  κατασκευάζονται χώροι ικανοί για 

να τους προστατέψουν στην περίπτωση που δεν θα µπορέσουν να διαφύγουν έγκαιρα (πιθανά 

ασφαλή υπόγεια µε επάρκεια οξυγόνου  κλπ. 

 

5. Επίσκεψη των µονοπατιών διαφυγής – Σύνταξη οικογενειακού σχεδίου κατοίκων 

Οι κάτοικοι του Αγ. Ματθαίου προτείνεται να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήµατα τις διαδροµές 

διαφυγής µε τις οικογένειές τους, ώστε να έχουν καλή γνώση του οδικού δικτύου και των 

επαληθευµένων οδών από τις οποίες ενδεχοµένως να χρειασθεί να διαφύγουν.  Επίσης προτείνεται να 

συντάσσουν το οικογενειακό τους σχέδιο αντίδρασης (π.χ. να επιλέγουν σηµείο συνάντησής  µετά από 

ενδεχόµενη πυρκαγιά, τρόπους επικοινωνίας ) 

 

6. ∆ιατήρηση ελεύθερων τουλάχιστον των κύριων οδών του οικισµού του Αγ. Ματθαίου. 

Στις κύριες οδούς, όπως αυτές  απαριθµούνται στο Κεφ.2.4, οι οποίες οδηγούν προς τις εξόδους από 

την εξεταζόµενη περιοχή και επιτρέπουν την είσοδο των µέσων αντιµετώπισης πυρκαγιάς και 

βοήθειας, πρέπει να διερευνηθεί η απαγόρευση της στάθµευσης οχηµάτων εκατέρωθεν αυτών, η οποία 

ενδέχεται να εµποδίσει την οµαλή διέλευση των αυτοκινήτων και την απρόσκοπτη κίνησή τους σε 

περίπτωση άµεσης εκκένωσης. 
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7.  Πυρασφάλεια στην εκκλησιαστική σχολή - Ειδική ενηµέρωση των µαθητών. 

Η εκκλησιαστική σχολή πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των µέτρων ενεργητικής  

πυροπροστασίας που προβλέπονται από την νοµοθεσία.  (αντλία νερού και πυροσβεστικές φωλιές, 

πυροσβεστήρες, µάνικες ότι άλλο προβλέπεται.)  

Οι µαθητές της εκκλησιαστικής σχολής µε την ευθύνη του ∆/ντη της σχολής προτείνεται να 

εκπαιδευτούν στη χρήση των µονοπατιών διαφυγής και να κάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

(τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο) ασκήσεις ετοιµότητας και διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στις 

ασκήσεις των συναρµόδιων φορέων προς τους µόνιµους κατοίκους για την οργανωµένη διαφυγή από 

τον οικισµό, πρέπει να συµµετέχουν και οι µαθητές και εργαζόµενοι της εκκλησιαστικής σχολής.  

 

Β. Τεχνικά µέτρα που προτείνονται για την αντιµετώπιση ενδεχόµενης πυρκαγιάς 

 

1.  Υποδοµές του δηµοτικού πυροσβεστικού σταθµού 

Προτείνεται να διερευνηθεί η βελτίωση των υποδοµών του δηµοτικού πυροσβεστικού σταθµού 

(τοποθέτηση σειρήνας αναγγελίας, θερµικές κάµερες παρακολούθησης των πιο επικίνδυνων 

περιοχών, προµήθεια drone, σύγχρονα µέσα πυρόσβεσης, κλπ) που θα βελτιώνουν την επιχειρησιακή 

του ικανότητα. Ο σταθµός από πλευράς εξοπλισµού είναι σχετικά επαρκής  και χρειάζεται 

συµπληρωµατική επάνδρωση για την µέγιστη αξιοποίησή του. 

 

2.  ∆ίκτυο πυρόσβεσης - Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Φωλιών 

Να διερευνηθεί από την Π.Υ. σε συνεργασία µε τη ∆ΕΥΑΧ η αναγκαιότητα εγκατάστασης δεξαµενής 

νερού σε υψηλό σηµείο και η επέκταση του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών καθώς και 

πυροσβεστικών φωλιών στα ποιο επικίνδυνα σηµεία (µε περίπου 100 µ αποθηκευµένες µάνικες 

πυρόσβεσης σε κάθε φωλιά ) κυρίως δυτικά, βόρεια και νότια της εξεταζόµενης περιοχής µε τα οποία 

µπορεί να παρέµβει άµεσα η πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δηµοτικοί πυροσβέστες ή ακόµα και οι ίδιοι 

οι κάτοικοι. Να διερευνηθεί εάν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µεγάλη δεξαµενή νερού της ∆ΕΥΑΧ δίπλα 

στον πυροσβεστικό σταθµό ή να τοποθετηθούν νέες δεξαµενές σε επιλεγµένα σηµεία.  

 

3.  Σήµανση δρόµων διαφυγής και ταµπέλες ενηµέρωσης ολόκληρου του οικισµού µε το 

οδικό δίκτυο και τις πυροσβεστικές φωλιές 

Να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης στους κύριους δρόµους διαφυγής κατάλληλων πινακίδων 

κατεύθυνσης που θα οδηγούν τους κατοίκους εκτός του οικισµού σε περίπτωση κινδύνου . Επίσης σε 

επιλεγµένα σηµεία να τοποθετηθούν χάρτες του οικισµού µε αποτυπωµένο το οδικό δίκτυο και τους 

δρόµους διαφυγής αλλά και τις υδροληψίες και τις πυροσβεστικές φωλιές που θα βοηθήσουν 

αποτελεσµατικά στην επέµβαση κατάσβεσης.   
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4.  Σήµανση – ∆ιανοίξεις - καθαρισµοί και βελτιώσεις µονοπατιών. 

Να διερευνηθεί η δυνατότητα καθαρισµού και διαπλάτυνσης – διαµόρφωσης από την ∆/νση ∆ασών  

των 4 αποτυπωµένων µονοπατιών στο Χάρτη Χ1. Τα µονοπάτια θα σηµανθούν µε µεγάλες ευδιάκριτες 

πινακίδες που θα αναγράφεται ο προορισµός τους, το µήκος τους και ο βαθµός προσβασιµότητας 

τους.  

5.  ∆ασοκοµικοί χειρισµοί και κλαδέµατα δέντρων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες αλλά και 

τους κατοίκους.  

Τα ανωτέρω έργα περιλαµβάνουν, κατά κύριο λόγο, δασοκοµικούς χειρισµούς από τις ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες (∆ασαρχείο) για την διαχείριση της βλάστησης σε ακάλυπτους και αδόµητους χώρους  και 

κατά µήκος του οδικού δικτύου και αποσκοπούν στην αποτροπή πρόκλησης και µετάδοσης 

πυρκαγιάς. Επίσης πρέπει να γίνονται τακτικοί καθαρισµοί από ξερόχορτα και αποµάκρυνση ξερών 

κλαδιών και πευκοβελόνων. Τέλος σε κάθε κατοικία πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου πρέπει 

να έχουν γίνει καθαρισµοί από ξερά χόρτα και κλαδιά από τους ιδιοκτήτες τους. Να διερευνηθεί ο 

τρόπος επιβολής κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση στους πιθανούς παραβάτες.    

 

6. Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης της ∆ΕΗ. 

Προτείνεται η σωστή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης της ∆ΕΗ πριν και κατά την αντιπυρική 

περίοδο και η κοπή των κλαδιών που εφάπτονται µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως επίσης και η 

κοπή των ξερόχορτων γύρω από στύλους και πυλώνες,. Οι πυλώνες και τα καλώδια να είναι σε καλή 

κατάσταση µιας και από σπινθήρες µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.  

 

7. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου – καθαιρέσεις εµποδίων και περιφράξεων.  

Τέλος, µετά την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών η οποία  αναµένεται  σύντοµα (εντός του 2020), 

προτείνεται να διερευνηθεί από τον ∆ήµο και το ∆ασαρχείο η δυνατότητα βελτίωσης του οδικού 

δικτύου µε την διαπλάτυνση αλλά και την διάνοιξη νέων δρόµων (εφόσον είναι πολεοδοµικά δυνατόν) 

στην εξεταζόµενη περιοχή,  ιδίως στην νότια και τη δυτική πλευρά, όπου τώρα δεν υπάρχει επαρκές 

οδικό δίκτυο το οποίο να δίνει διάφορες επιλογές κατεύθυνσης – αποµάκρυνσης στους κατοίκους 

ανάλογα µε την περιοχή που υπάρχει ο κίνδυνος. Επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα καθαίρεσης 

των περιφράξεων και των εµποδίων που είναι σε µη ιδιωτικούς χώρους και µονοπάτια, και εµποδίζουν 

την απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ :     ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, δασολόγος      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Χάρτης Χ1 µε σηµειωµένα τα όρια της εξεταζόµενης περιοχής , το οδικό δίκτυο και εξόδους 

διαφυγής και φωτογραφίες  σε υπόβαθρο χάρτη – ορθοφωτοχάρτη έτους 2015.  

2. Φωτογραφικό υλικό από την εξεταζόµενη περιοχή 

3. Εγχειρίδια για την αυτοπροστασία των κατοίκων από την πυρκαγιά 

4. Φόρµα Αξιολόγησης Κινδύνου Κατοικίας που είναι κοντά σε δασική βλάστηση  

5. Λίστα καταγραφής των ατόµων που διαµένουν στον Αγ Ματθαίο και πυραµίδα ενηµέρωσης 

 



Παράρτημα 2. Φωτογραφικό υλικό από την εξεταζόμενη περιοχή 

 
Εικόνα 16. Η είσοδος Α προς την περιοχή του Αγ. Ματθαίου προς την οδό Κ. Μητσοτάκη (πρώην Ακρωτηρίου) (Φ13) 
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Εικόνα 17. Πινακίδα απέναντι από την εκκλησιαστική σχολή. (Φ22) 



 46

 

Εικόνα 18. Το προαύλιο της εκκλησιαστικής σχολής (Φ23) 
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Εικόνα 19. Οδός Τουλίπας µε κατεύθυνση προς την οδό Ανεµώνας (Φ31) 
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Εικόνα 20. Οδός Τουλίπας προς την οδό Σκίνων και Κουµαριάς (Φ32) 
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Εικόνα 21. Η είσοδος στον πυροσβεστικό σταθµό (Φ35) 
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Εικόνα 22. Οδός Ανεµώνας προς οδό Παραρούνας (Φ39) 
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Εικόνα 23. Οδός Κουκουνάρας προς το µονοπάτι Μ4 (Φ44) 
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Εικόνα 24. Οδός Οδ. Ελύτη προς έξοδο Γ. (Φ45) 



Παράρτημα 4. Φόρμα Αξιολόγησης Κινδύνου Κατοικίας που είναι κοντά σε 

δασική βλάστηση  

 

 
Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο διατίθεται διαδικτυακά στη σελίδα 

http://www.fria.gr/prolipsi/files/Assessment-Form.html και συστήνεται ο διαδικτυακή 

συµπλήρωσή του ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισµός του συνολικού κινδύνου κατοικίας από 

πυρκαγιά  

Κίνδυνοι από τον περιβάλλοντα χώρο 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ 

Α1. Καύσιµα επιφανείας κοντά στην κατοικία 

∆εν υπάρχουν καύσιµα επιφανείας σε απόσταση 12 m από την κατοικία. 

Υπάρχουν αραιά / χαµηλά χόρτα (έως 0,6 µέτρα) 

Υπάρχουν υψηλά πυκνά χόρτα (ψηλότερα από 0,6 µέτρα) 

Υπάρχουν φρύγανα (αστοιβίδα, θυµάρι, ασφάκα, κλπ.) 

      Υπάρχουν αείφυλλοι θάµνοι (κουµαριά, σχίνος, πουρνάρι κ.λπ.); 

Με ύψος µικρότερο από 0,7 µέτρα  

Με ύψος ανάµεσα σε 0,7 µέχρι 1,5 µέτρα 

Με ύψος µεγαλύτερο από 1,5 µέτρα 

Α2. Υπάρχει κόµη υψηλών δένδρων (ανωρόφου); 

∆εν υπάρχουν υψηλά δένδρα σε απόσταση 20 µέτρων από την κατοικία 

Ναι, µε κάλυψη µικρότερη από 40% 

Ναι, µε κάλυψη µεγαλύτερη από 40% 

Α3. Σε τι ύψος ξεκινάνε τα κλαδιά των δένδρων από το έδαφος; 

Πάνω από 5 µέτρα 

Από 3 έως 5 µέτρα 

Από 2 έως 3 µέτρα 

Έως 2 µέτρα 

A4.Ποια είναι η µικρότερη απόσταση των δένδρων από την κατοικία; 

Λιγότερο από 2 µέτρα 

Από 2 έως 4 µέτρα 
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Από 4 έως 6 µέτρα 

Από 6 έως 8 µέτρα 

Από 8 έως 10 µέτρα 

Από 10 έως 20 µέτρα 

Πάνω από 20 µέτρα 

Β.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ  

Πόση είναι η κλίση του εδάφους γύρω από την κατοικία; 

Η κλίση του εδάφους είναι µέχρι 5% 

Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 5% και µέχρι 15% 

Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 15% και µέχρι 25% 

Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 25% 

Κίνδυνος από την κατάσταση της βλάστησης (Α) και την κλίση του εδάφους  

(B) --> ((Α1+(Α2ΧΑ3))ΧΑ4)ΧΒ = 
0

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Γ1. Από τι υλικό είναι φτιαγµένοι οι τοίχοι του σπιτιού; 

Τούβλα, τσιµεντόλιθους, προκάτ µπετόν 

Ξύλινους κορµούς  

Πλαστικό, νοβοπάν 

Γ2. Από τι υλικό είναι φτιαγµένη η στέγη; 

Μπετόν (πλάκα), κεραµίδια σε µπετόν 

Κεραµίδια επάνω σε πισόχαρτο, καινούργιο ξύλο 

Παλιό συντηρηµένο ξύλο, πλαστικό, ελενίτ 

Γ3. Από τι υλικό είναι φτιαγµένα τα παντζούρια; 

Αλουµίνιο, µεταλλικά 

Ξύλινα παντζούρια καινούργια 

 Πλαστικά ή παλιά ξύλινα παντζούρια  

 ∆εν έχει παντζούρια 
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Γ4. Υπάρχουν αφύλακτα ανοίγµατα στο σπίτι (τζάκι, εξαερισµός, κ.λπ); 

Υπάρχουν, επιµελώς εξασφαλισµένα (π.χ. µε πυκνές σίτες)  

Υπάρχουν µερικά αφύλακτα ανοίγµατα (π.χ. καµινάδα τζακιού)  

Υπάρχουν πολλά ανοίγµατα (π.χ. αερισµού, κάτω από τα κεραµίδια)   

Γ5. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι; 

Είναι ισόγεια κατοικία, χωρίς σοφίτα ή δώµα 

Είναι κατοικία δύο ορόφων ή περισσότερων  

Βαθµός Πυροτρωτότητας Κατοικίας= 
0

 

  

∆. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

Επιλέξτε όσες προτάσεις ισχύουν 

Υπάρχει µόνο ένας δρόµος πρόσβασης ή διαφυγής  

Το πλάτος των δρόµων είναι µικρότερο από 5 µέτρα 

Η κλίση του δρόµου που περνά µπροστά από την κατοικία είναι µεγαλύτερη από 15% 

∆εν υπάρχει δυνατότητα αναστροφής πυροσβεστικού οχήµατος  

Η κίνηση στον δρόµο είναι δύσκολη ή επικίνδυνη (π.χ. κακή κατάσταση ασφάλτου) 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Επιλέξτε όσες προτάσεις ισχύουν 

∆ρόµοι χωρίς επαρκή σήµανση (ονόµατα, αριθµοί)  

Υπάρχουν εναέρια καλώδια υψηλής ή µεσαίας τάσης 

Στην γύρω περιοχή δεν υπάρχουν σηµεία υδροληψίας Πυροσβεστικού Οχήµατος 

Στο οικόπεδο υπάρχει πισίνα ή δεξαµενή µεγαλύτερη από 3 κυβικά µέτρα (3m3)  µαζί µε αντλία νερού µε  ανεξάρτητη 

παροχή ενέργειας 

Υπάρχει στο οικόπεδο αυτόµατο δίκτυο κατάσβεσης 

Υπάρχει φορητός εξοπλισµός πυρόσβεσης 

Εσείς ή κάποιος άλλος που µένει στο σπίτι και οι γείτονες σας έχουν εκπαίδευση πυρόσβεσης  

 Επικινδυνότητα από άλλους παράγοντες= 
0
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Παράρτημα 5. Λίστα καταγραφής των ατόμων που διαμένουν στον Αγ Ματθαίο και πυραμίδα ενημέρωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
          Α (Α=Β+Γ+Δ) Β Γ Δ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΜΕΑ - 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 
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