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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.
Πράξη 105η
Ιθάκη, σήμερα, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του
Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 3943/17-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 113-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς
της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 11 :

1.

2.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
9.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ)

10.

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.

11.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

3.

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

4.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.

5.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.

6.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

6.

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
(αποχ. στο 3ο θέμα
ημ.διατ.)

8.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ,
αποχ. στο 3ο θέμα ημ.διατ.)
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Επικαιροποίηση
του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών στον Δήμο Ιθάκης> και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται τη επικαιροποίηση του
ανωτέρω Μνημονίου το οποίο έχει ψηφιστεί με την αρ. 150/2018 (ΑΔΑ : 733ΘΩΕΟ-ΜΗ5) προγενέστερη
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής :
«ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ
(ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ)
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
Το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών αναφέρεται στις ενέργειες που προβαίνει ο Δήμος για την διάθεση του επιχειρησιακά
διαθέσιμου προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση του κινδύνου και για την διαχείριση των
συνεπειών. Ειδικότερα, η διαχείριση των συνεπειών περιλαμβάνει δράσεις για την εξασφάλιση της
κοινωνικής προστασίας στους πολίτες που επλήγησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξαιτίας των πυρκαγιών.
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Ειδικότερα αξιολογούνται τα πρώτα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην
εμφάνιση ή επικείμενο ερχομό καταστροφικών φαινομένων και τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα
επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και λήψη
αποφάσεων .
Γίνονται όλες οι προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέματος τα κλιμάκια της
πολιτικής προστασίας.
Στον λειτουργική και διοικητική δομή του Δήμου Ιθάκης δεν υπάρχει αυτοτελή υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας ούτε σε επίπεδο τμήματος ούτε σε επίπεδο γραφείου. Στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου η πολιτική προστασία υπάρχει σαν αρμοδιότητα του Γραφείου Περιβάλλοντος
και Καθαριότητας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σε πρώτη φάση προσκλήθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου και συζητήθηκαν όλες οι απαιτούμενης
ενέργειες προκειμένου το Δημαρχείο να είναι σε θέση να λειτουργήσει μετά από κάποιο καταστροφικό
γεγονός , αφού στην ουσία αποτελεί το κέντρο της επιχειρησιακής οργάνωσης αντιμετώπισης της
καταστροφής.
Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη

Την μελέτη «Επιχειρησιακής Οργάνωσης Δήμου Ιθάκης για την Πολιτική Προστασία & την
Αντιμετώπιση Φυσικών & Τεχνολογικών Κινδύνων».

Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού του Δήμου Ιθάκης

Τον εξοπλισμό του Δήμου

Τις ειδικές ομάδες επαγγελματιών και επιστημόνων που βρίσκονται στο νησί

Την πληθώρα των μικρών χωριών που βρίσκονται μακριά από την έδρα και το κέντρο της
Βορείου Ιθάκης Σταυρό,
Προχωράμε στην παρακάτω σύνταξη του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου
μας, προσθέτοντας δράσεις και επιμέρους προτάσεις.
Το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
φαινομένων, κατατίθεται και εγκρίνεται ως σχέδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιθάκης και στην
συνέχεια προωθείται στο ΣΤΟ για την συμπλήρωση όπου απαιτείται δεδομένων.
Κρίσιμη προϋπόθεση αποτελεσματικής διαχείρισης είναι η
δημιουργία συστήματος
επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
παραγόντων στη διαχείριση της κρίσης.
Στο οργανόγραμμα (σχέδιο 1) απεικονίζεται η επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου μας,
υποδεικνύοντας την διαδικασία ροής της πληροφορίας και της ενημέρωσης.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΑ
1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.1 Ο Δήμαρχος
3.2 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
3.3 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας
3.4 Ομάδες εκτάκτων αναγκών
4 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
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5.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
5.2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
5.3 ΚΛΙΜΑ
6 ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
6.1 Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
7 ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
7.1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
7.2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7.3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ)
7.3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ)
8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
9 ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ
11 ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
12 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
17 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
18 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
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1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Το παρόν μνημόνιο συντάσσεται σε εναρμόνιση με το αριθ. Πρωτ 162363/02-08-2018 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας – Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β/10-04-2003) και ειδικότερα όσον αφορά την εμπλοκή του Δήμου
Ιθάκης. Το παρόν εγκρίθηκε με την αρ. -- απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιθάκης (ΑΔΑ:
)
Ο Δήμος Ιθάκης παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και των καταστροφών που αυτά
προκαλούν. Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ
102 Α), περί «Αναβάθμισης πολιτικής προστασίας» και αποβλέπουν «στην προστασία της ζωής, υγείας
και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου»
Στο μνημόνιο αυτό καταγράφεται ένας πρακτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα δεδομένα
του Δήμου Ιθάκης και τις δυνατότητες των υπηρεσιών, με ενέργειες και μέτρα που αποβλέπουν: α)στη
διασφάλιση της ετοιμότητας του Δήμου έναντι ενδεχόμενων καταστροφών και στην κατά το δυνατόν
πρόληψή τους, β)στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και όσο πιο ψύχραιμη και οργανωμένη αντίδραση
των κατοίκων, γ)στο συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στο
σύστημα πολιτικής προστασίας τοπικά, δ)στην αξιοποίηση κάθε υποστήριξης από εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας ή μεμονωμένους εθελοντές και πολίτες, ε)στην αντιμετώπιση των
καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο
δίνονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος ενεργεί, τι, πότε, που και γιατί θα
ενεργήσει). Δεν αποτελεί ένα «κλειστό» και πάγιο κείμενο σχεδιασμού. Μπορεί εύκολα να δεχτεί
αναθεωρήσεις και να ενσωματώσει τροποποιήσεις και προσθήκες, ανάλογα με τυχόν αλλαγές στα
δεδομένα και απρόβλεπτες καταστάσεις, χωρίς να θίγεται η σαφήνεια και η λειτουργικότητά του. Είναι
ένα κείμενο, του οποίου τα μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν από κάθε μέλος της
Διοίκησης ή του προσωπικού.
2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο θεσμοθετημένος ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία προσδιορίζεται
αφενός από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφετέρου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής
προστασίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ114Α), στις
αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνονται και αυτές του τομέα της πολιτικής
προστασίας (άρθρο 75ζ), ιδίως δε:
«1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους
όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο
πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που
αφορούν την περιοχή τους, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.»
Παράλληλα, ο ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην πολιτική προστασία απορρέει από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002 (άρθρο 13), οι
Δήμαρχοι:

Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, μεταξύ άλλων για την
αντιμετώπιση καταστροφών, εφόσον αυτές συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντιστοίχων
ΟΤΑ
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Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας αναφορικά με
τους ΟΤΑ, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό
χαρακτήρα.

Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία
υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο
του άρθρου 11, παρ. γ του σχετικού Νόμου.

Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.
Σε όλους τους Δήμους οφείλει να λειτουργεί Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της
οποίας συναρτώνται άμεσα με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη
των αντίστοιχων μέτρων πολιτικής προστασίας. Εξάλλου, σε κάθε Δήμο προβλέπεται η σύσταση
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Ν.3613/2007, άρθρο 18, εδ.2, στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας
εντάσσεται η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της
ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την
οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων
Κοινοτήτων, εφόσον έχουν την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφής τοπικού
επιπέδου. Η απόφαση για οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού εκτελείται από τους αρμόδιους
Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, ακόμη και όταν η καταστροφή δεν χαρακτηρίζεται ως τοπική.
Το ισχύον Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Υ.Α. 1299/2003, ΦΕΚ 423 Β),
προβλέπει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
1. Μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών
τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και
συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.
2. Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών.
3. Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
φαινομένων και συντονίζουν τη δράση αυτών.
4.

Συνιστούν συντονιστικό τοπικό όργανο στην έδρα τους.

5. Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους
χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
6. Ενεργούν, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, οτιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής
προστασίας και προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.
Ο Ν.3852/7-6-2010 (άρθρο 63) προβλέπει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, την
εισήγηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα
αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επίσης στο άρθρο 97,
προβλέπει τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στους δήμους.
3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3.1 Ο Δήμαρχος
Οι αρμοδιότητες του Δημάρχου ως προς την πολιτική προστασία καθορίζονται από την παρ. 1
του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 (όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω). Γενικά, ο Δήμαρχος έχει
την ευθύνη του γενικού συντονισμού και επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας, στα διοικητικά
όρια του Δήμου Ιθάκης. Προΐσταται ως Πρόεδρος και έχει την ευθύνη συντονισμού του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) πολιτικής Προστασίας, το οποίο και συγκαλείται κάθε φορά με πρωτοβουλία
του.
3.2 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
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Όπως προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 163/Β/30-01-2013) του Δήμου
Ιθάκης, στο πλαίσιο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το
οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την
πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το
Γραφείο :
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας Περιβάλλοντος
(Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας)
32) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου,
στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων,
μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
33) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του
Δήμου.
34) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για
την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
35) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των
δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και
διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
3.3 Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 στην έδρα κάθε δήμου
συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, το οποίο αποτελείται από τους:
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των
οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας
του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της
Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου,
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των
ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της
συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Μέσω αυτού του
οργάνου εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην
αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων και καταστροφών που αφορούν τα όρια ευθύνης του Δήμου, καθώς
και η οργανωμένη αντίδραση και κινητοποίηση των πολιτών
Με την αριθμ. 90/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΑΩΩΕΟ-ΞΧΧ ) απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ιθάκης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ’ –
ΜΕΛΗ ΣΤΟ).
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3.4 Ομάδες εκτάκτων αναγκών
Μέλη τους είναι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Συγκροτούνται κατ’ εντολή του
Δημάρχου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Προσωπικού. Έχουν μόνιμο χαρακτήρα
ή δημιουργούνται εκτάκτως και κατά περίπτωση.
Το Γραφείο Περ/ντος, Πολ. Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης πρασίνου
μεριμνά για την προμήθεια των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για το έργο των ομάδων.
4 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται :
α) Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα
οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.
β) Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους
δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών
(όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες
Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των
θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.].
γ) Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς
από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό των Συντονιστικών Οργάνων και
αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και
δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.
Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή
καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως
μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο
κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Ο Δήμος Ιθάκης συστήθηκε με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και είναι Δήμος – νησί
με Έδρα του Δήμου, η Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης.
5.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 119.379,30 στρέμματα και αφορά τη χερσαία έκταση της νήσου
Ιθάκης αλλά και των πολυάριθμων μικρών ακατοίκητων νησιών και βραχονησίδων που την συνοδεύουν.
Ο πληθυσμός του Δήμου Ιθάκης ανέρχεται στους 3.231 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή
πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/Β/28-122012) και αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΔΚ

ΤΚ

ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΩΓΗΣ ΕΞΩΓΗΣ ΚΙΟΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ

1936

40

ΤΚ

ΤΚ

25

ΤΚ

182

ΤΚ

44

343

ΤΚ

ΤΚ

ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ

295

366
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Ο Δήμος Ιθάκης συνορεύει ανατολικά με την Στερεά Ελλάδα και
Κεφαλληνίας .

δυτικά με το νησί της

5.2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Μορφολογικά η Ιθάκη χαρακτηρίζεται σαν ορεινή και άγρια αλλά υπάρχουν και ομαλά και
κατάφυτα μέρη. Σε όλο το νησί είναι χαρακτηριστική η αντίθεση άγριας και ήμερης φύσης και η συνεχής
εναλλαγή του τοπίου
Η Ιθάκη έχει έκταση 92,5km 2. Το νησί είναι επίμηκες με ένα μεγάλο άξονα μήκους 29km και
πλάτους περίπου 6,5km στο ευρύτερο σημείο. Αποτελείται από δύο ορεινές εξάρσεις που συνδέονται
μεταξύ τους με μία στενή λωρίδα.
Στο βόρειο τμήμα του δεσπόζει το όρος «Νήριτος» οι υψηλότερες κορυφές του οποίου είναι η
«Αγία Ελεούσα» (809μ.) και η κορυφή «Κλείσμα Παρασκευής» (806μ.). Στις ανατολικές κλιτύες του
όρους αυτού είναι κτισμένος ο οικισμός Ανωγή. Σημαντικός ορεινός όγκος αναπτύσσεται επίσης στα Β∆
του οικισμού Εξωγή, του οποίου η κορυφή «Ντουχέρα» φθάνει σε ύψος 519μ.
Στο νότιο τμήμα ο ορεινός όγκος «Νερόβουλο» φθάνει σε ύψος τα 669μ. Στις ανατολικές πλαγιές
του έχει αναπτυχθεί ο οικισμός Περαχώρι. Στο νοτιότερο άκρο του νησιού η ψηλότερη κορυφή είναι η
«Αγιά» που φθάνει σε ύψος 567μ.
Το ορεινό ανάγλυφο αναπτύσσεται σε διεύθυνση περίπου ΒΒ∆-ΝΝΑ και η μορφή του οφείλεται
κυρίως στην, πολύ έντονη, νεοτεκτονική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στα
λιθολογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών (κυρίως ασβεστόλιθοι) που δομούν το νησί.
Στο νησί αναπτύσσονται δύο υψίπεδα: το ένα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, ανατολικά
του οικισμού Ανωγή και το δεύτερο στο νότιο μέρος στην περιοχή Μαραθιάς. Τα υψίπεδα αυτά
σχηματίζονται στους έντονα καρστικοποιημένους ασβεστολίθους οι οποίοι στις περιοχές αυτές
παρουσιάζουν μεγάλη επιφανειακή εξάπλωση.
Τα μοναδικά τμήματα του νησιού στα οποία οι μορφολογικές κλίσεις είναι σχετικά ήπιες είναι η
περιοχή Σταυρός–Πλατρειθιάς-Φρίκες στο βόρειο τμήμα και η περιοχή νότια του Βαθέως στο νότιο
τμήμα. Στις περιοχές αυτές, λόγω της ήπιας μορφολογίας και της παρουσίας κατάλληλου (χαλαρού)
εδαφικού υλικού (προσχώσεις), έχουν αναπτυχθεί οι καλλιέργειες του νησιού (ελιές, αμπέλια,
κηπευτικά).
Οι μορφολογικές κλίσεις κυμαίνονται από 0-10% στην μικρή κοιλάδα νότια από το Βαθύ και στην
περιοχή μεταξύ Σταυρού–Πλατρειθιά–Φρικών, από 10-30% στις λοφώδεις εξάρσεις και στην ημιορεινή
ζώνη και >30% στις κλιτύες των ορεινών όγκων. Οι κλιτύες των ορεινών όγκων εμφανίζονται με έντονες
μορφολογικές κλίσεις, οι οποίες είναι συχνά >30%. Ως συνέπεια, οι ακτές του νησιού είναι στο
μεγαλύτερο τμήμα τους απόκρημνες και βραχώδεις. Η δυτική ακτογραμμή του νησιού είναι πολύ
απότομη αφού οι κλιτύες των ορεινών όγκων έχουν πολύ μεγάλες κλίσεις (συχνά >40%) και βυθίζονται
απότομα στη θάλασσα. Τα μοναδικά ήπια τμήματα των δυτικών ακτών είναι ο όρμος Πισαετού (όπου
έχει κατασκευασθεί το λιμάνι του νησιού) και ο όρμος Πόλης. Αντίθετα στο ανατολικό τμήμα του νησιού
η μορφολογία είναι πιο ήπια με συνέπεια να δημιουργούνται αρκετοί κόλποι, σε κάποιους από τους
οποίους έχουν αναπτυχθεί οι οικισμοί (κόλποι Βαθέως, Φρικών, Κιονίου, Αφάλες, Μώλου, Φιλιατρών,
Σκίνου, Σαρακήνικου κλπ). Ο κόλπος Βαθέως σχηματίζει ένα αξιοσημείωτο φυσικό λιμάνι, γύρω από το
οποίο έχει αναπτυχθεί ο σημαντικότερος οικισμός του νησιού, το Βαθύ.
5.3 ΚΛΙΜΑ
Το κλίμα της Ιθάκης χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασίες πολλές χειμερινές βροχοπτώσεις,
μεγάλη ετήσια ηλιοφάνεια και ένα μεγάλο σχεδόν άνυδρο καλοκαίρι., συμπίπτει δηλαδή με τον ορισμό
του τυπικού Μεσογειακού κλίματος.
Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν δεδομένα
μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή του Αργοστολίου.

του

μοναδικού

εγκατεστημένου
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
Τ οC

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Ετ

Μέση μην. 11,4 11,5 13,0 15,9 19,9 24,1 26,6 26,5 23,6 19,8 16,1 13,0 18,5
Μέση max 14,7 15,0 16,7 19,7 23,6 27,8 30,5 30,8 28,0 24,1 20,2 16,5 22,3
Μέση min 7,6

7,3

8,6

11,2 14,3 18,7 21,2 21,1 18,5 15,3 12,2 9,5

13,8

Απόλ. max 21,4 22,2 28,3 28,9 36,2 35,6 38,8 40,2 35,0 33,0 26,4 23,8 40,2
Απόλmin

-2,2

0

-0,2

4,2

8,6

12,4 14,6 13,0 11,0 7,2

3,2

0,4

-2,2

Η μέγιστη τιμή παρατηρείται των Αύγουστο και η ελάχιστη των Ιανουάριο. Το ψυχρότερο μήνα
του έτους η μέση τιμή είναι αρκετά υψηλή λόγω της επίδρασης της θάλασσας και του θερμού θαλάσσιου
ρεύματος της κεντρικής Μεσογείου.
ΥΕΤΟΣ
Ι

Α

Μ

Μέσ ύψος. 160,4 122,485,5

52,5

Μέσύψ/ημ 16

8,3

mm

Φ

Μ

12,5 11,8

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

35,7 13,3

3,9

9,4

56,5

127,2 175,5 242,4 1084,7

5,8

1,0

1,8

5,5

10,1

2,8

Ν

Δ

14,1

18,0

Ετ

10,75

H πορεία του μέσου ύψους υετού παρουσιάζει μέγιστη τιμή των Δεκέμβριο και ελάχιστη τον
Ιούλιο.
Η χιονόπτωση στο νησί είναι σπάνια και οι περισσότερες καταιγίδες σημειώνονται κατά τους
μήνες Οκτώβριο – Μάρτιο και συνδέονται με την κίνηση των ψυχρών μετώπων που διασχίζουν τη
Μεσόγειο την περίοδο αυτή.
ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
Η ετήσια πορεία της μέσης σχετικής υγρασίας του αέρα παρουσιάζει μικρή διακύμανση με
ελάχιστο τον Ιούλιο και μέγιστο τον Νοέμβριο, γεγονός που σχετίζεται με την γειτνίαση με την θάλασσα
και τους ανέμους που πνέουν στη περιοχή.
%

Ι

Μέση σχετ
74

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Ετ

74

72

71

69

65

63

66

71

72

77

76

71

ΑΝΕΜΟΙ
Επικρατέστεροι άνεμοι στο νησί είναι οι ΒΔ και Β άνεμοι με ετήσια συχνότητα 23,3% και 14,8%
αντίστοιχα. Το χειμώνα όμως υπερτερούν ΝΔ, Ν και ΒΑ άνεμοι που οφείλονται στην κίνηση των
βαρομετρικών χαμηλών της περιόδου αυτής.
Σε ετήσια βάση η ένταση των ανέμων καταγράφεται:

Κλίμακα Beaufort

Συχνότητα εμφανίσεως %

0 έως 2

65
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3 έως 5

32,5

Πάνω από 6

2,4

Παρατηρούμε ότι η περιοχή δεν πλήττεται από ισχυρούς ανέμους.
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
Ο αριθμός των αίθριων ημερών, είναι ~152 κατά μέσο όρο, είναι αρκετά υψηλός και συνδέεται με
τους Β-ΒΑ ανέμους που πνέουν κατά την χειμερινή περίοδο στην Δυτική Ελλάδα .
Ι

Φ

ΩΡΕΣ 134,5 139,3

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Ετ

184,5

219,6

295,5

338

370,6

342,8

273,6

204,9

148,4

124,2

2776

Στο σημείο αυτό παρατίθενται στοιχεία και χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου του
νησιού. Το υδρογραφικό δίκτυο της Ιθάκης είναι πολύ φτωχό. Υπάρχουν μικρά ρέματα που
αποστραγγίζουν τις απότομες κλιτύες των ορεινών όγκων και λίγα μεγάλα που διατρέχουν μεγαλύτερες
εκτάσεις. Η επιφανειακή απορροή των υδάτων έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις γίνεται σε πολύ
γρήγορο χρονικό διάστημα λόγω των απότομων κλίσεων των φυσικών πρανών. Τα περισσότερα
ρέματα έχουν έναν κλάδο και δεν παρουσιάζουν περαιτέρω διακλάδωση, ενώ κανένα ρέμα του νησιού
δεν παρουσιάζει μόνιμη ροή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Η επιφανειακή απορροή των υδάτων έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις γίνεται σε πολύ γρήγορο
χρονικό διάστημα λόγω των απότομων κλίσεων των φυσικών πρανών. Τα περισσότερα ρέματα έχουν
έναν κλάδο και δεν παρουσιάζουν περαιτέρω διακλάδωση. Συνεπώς σχεδόν όλα τα ρέματα ανήκουν
στην πρώτη τάξη, σύμφωνα με την ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου κατά Horton, και πολύ λίγα στην
δεύτερη τάξη.
Κανένα ρέμα του νησιού δεν παρουσιάζει μόνιμη ροή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Στο βόρειο τμήμα του νησιού το σημαντικότερο ρέμα ξεκινά την διαδρομή του από την περιοχή
βόρεια της Αγίας Παρασκευής και με διεύθυνση προς Β–ΒΑ ενώνεται με τα μικρότερα ρέματα που
αποστραγγίζουν τις περιοχές του Σταυρού και του Πλατρειθιά και καταλήγει στον θαλάσσιο αποδέκτη
στον κόλπο των Φρικών, διασχίζοντας τον ομώνυμο οικισμό.
Στο νότιο τμήμα το σημαντικότερο ρέμα ξεκινά από το οροπέδιο του Μαραθιά και με διεύθυνση
από Ν προς Β διασχίζει την πεδινή περιοχή και καταλήγει στο λιμάνι της πόλης της Ιθάκης (Βαθύ). Στο
κύριο αυτό ρέμα συμβάλει ένα άλλο ρέμα που ξεκινά από το Περαχώρι και με διεύθυνση περίπου ΝΔΒΑ καταλήγει στον κόλπο Βαθέως διασχίζοντας επίσης την πόλη της Ιθάκης.
Εντός του Δήμου Ιθάκης δεν έχει εκπονηθεί υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και προσδιορισμού
των γραμμών πλημμύρας για κανένα ρέμα του νησιού.
6 ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και δύναται να προκαλούν:

Τραυματισμό και απώλειες ανθρώπινων ζωών

Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά
προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας (δίκτυα
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν
γενεί.

Διατάραξή οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.
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Οι πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) ή από
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χωράς για την εκδήλωση πυρκαγιών
σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ.
25 του Ν. 998/1979. Για το Δήμο Ιθάκης, οι επικίνδυνες περιοχές δασών και δασικών εκτάσεων
είναι αυτές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Ιθάκης (όλη η νήσος).
Τα ευαίσθητά στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας εντοπίζονται κυρίως στην
παραλιακή, λοφώδη και ΥΠΟ ορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις
αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. θεωρούνται ζώνες
σημείων έναρξής των περισσότερων δασικών πυρκαγιών, χωρίς να αποκλείεται η εμφανής τους και σε
περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιά που επικρατούν ευνοϊκές
συνθήκες για την εκδήλωσεις τους.
Η αντιπυρική περίοδος της χώρας μας ορίζεται από 1η
σύμφωνα με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.

Μαΐου μέχρι 31η

Οκτωβρίου,

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 λήψεις μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσός έλεγχος
των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, έχει αποδειχθεί, με
βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, ότι απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων. Βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων από
τους φορείς, αποτελεί η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους ανά δράση, με βάση το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
6.1 Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς ρυθμίζονται με την έκδοση από τη
ΓΓΠΠ του Ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη.
Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη ρυθμίζονται με έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο αποστέλλεται προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια
βάση. Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της
έκδοσης και της αποστολής του ανωτέρω Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.
Επισημαίνεται ότι, με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση,
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς που
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι
μεγάλη η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της
παρουσίας και δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους
συνδυαζόμενα με καταγραφές παλαιοτέρων ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών). Σημειώνεται ότι ο
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του κινδύνου.
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των
Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο
εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου,
χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η
κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με
κατάσταση Συναγερμού.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση
πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης,
μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
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Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές
που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί
αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι
τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των
πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε
πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός
των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που
ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία
συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη
μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
7 ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Με δεδομένη την εμφάνιση του καταστροφικού φαινομένου των δασικών πυρκαγιών καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στους θερινούς μήνες, προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση
συντονισμένων έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που θα συμβάλουν στην αντιμετώπισή
τους, ειδικότερα σε περιοχές που βαρύνονται με ανάλογο ιστορικό, ή στο πρόσφατο παρελθόν έχουν
πληγεί από δασικές πυρκαγιές..
Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενόψει της θερινής περιόδου όπου εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα, προσδιορίζονται θεματικά για τους Δήμους στις παρακάτω ενότητες.
1. Ενημερώνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης τους δημότες του σε θέματα πυροπροστασίας και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
2. Ενημερώνει τους κατοίκους που διαθέτουν σπίτια μέσα ή κοντά στο δάσος για λήψη
προληπτικών μέτρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
3. Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη βατότητα του οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς του και
κυρίως αυτού που οδηγεί σε επικίνδυνα δασικά συμπλέγματα.
4. Φροντίζει για τον έγκαιρο καθαρισμό των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους στην περιοχή
αρμοδιότητάς του.
5. Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των χωματερών ή άλλων χώρων απόθεσης
απορριμμάτων στην περιοχή του και συγκεκριμένα λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα για την αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιάς .

Απαγόρευση καύσης από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Αποψίλωση της βλάστησης περιμετρικά, σε πλάτος τουλάχιστον 20 μέτρων.
6. Φροντίζει για τη σύνταξη πινάκων με κατοίκους σε κάθε τοπικό Διαμέρισμα που θα
συνδράμουν τις αρχές στην περίπτωση εκτεταμένου συμβάντος, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
7. Καλλιεργεί το εθελοντικό πνεύμα και οργανώνει εθελοντικές ομάδες πολιτών ή υπαλλήλων
του Δήμου για:

Τη φύλαξη – επιτήρηση των δασικών εκτάσεων.

Καταγραφή ύποπτων ατόμων και οχημάτων σε ευαίσθητες δασικές περιοχές.

Υπόδειξη πηγών υδροληψίας στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Υπόδειξη οδικού δικτύου για την καλύτερη πρόσβαση των δυνάμεων προς τον τόπο της
πυρκαγιάς.

Μεταφορά πυροσβεστικών υλικών στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
8. Συνεργάζεται με τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την καλύτερη οργάνωση της
πυροπροστασίας της περιοχής του.
9. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και την άμεση διάθεση των μέσων που διαθέτει για την
καταστολή δασικών πυρκαγιών. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας και τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
10. Καταγράφει και συντηρεί τις πηγές υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων της περιοχής
του και φροντίζει για την πύκνωση και επέκταση του δικτύου των κρουνών υδροληψίας.
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Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002, ΦΕΚ 102 Α/2002). Περαιτέρω ενημέρωση
του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της ΓΓΠΠ, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων
Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων
και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και των Γραφείων
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.
7.1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών τα στάδια επιχειρήσεων νοούνται ως οι
φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η χρονική εξέλιξη του οποίου μπορεί να ενταχθεί γενικά
στις τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητα,
αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση- αρωγή) όπως ορίζονται στο
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΥΑ 1299/2003).
Αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των εμπλεκόμενων μονάδων του Δήμου Ιθάκης για
κάθε επίπεδο Διοίκησης και για όλες τις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Κατά τη φάση αυτή υλοποιούνται μέτρα και ενέργειες, που συμβάλλουν στην προετοιμασία κάθε
εμπλεκόμενου για τις επόμενες φάσεις ενεργειών, που εξασφαλίζουν δηλαδή την κινητοποίηση για την
υλοποίηση των δράσεων, ανάλογα με την εμπλοκή του στα στάδια επιχειρήσεων, που ακολουθούν την
εκδήλωση του φαινομένου. Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του Σχεδίου, δράσεις πρόληψης
που είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης (εκτέλεση έργων και εργασιών
αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της
βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας, κλπ) δεν ανήκουν στην 1η φάση και δεν
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
Ενέργειες Δημάρχου
• Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Εντολή, 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.
• Εντολή συντήρησης πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς τους ή εγκατάσταση νέων,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους
(Ν.1590/1986).
• Με ευθύνη των Δημάρχων προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών
απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής
Διάταξης 9Α.
• Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
αρθ.13, Ν.3013/2002./2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005).
• Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων,
που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της 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.
• Έγκριση του Παραρτήματος του Δήμου (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του
παρόντος σχεδίου), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και έχει συνταχθεί και
επικαιροποιηθεί με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
• Με εντολή των Δημάρχων συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση
συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην
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ΑΔΑ: ΩΗΕΣΩΕΟ-Α79

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν
τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ)
Με μέριμνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν εντολής Δημάρχου συγκροτείται το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. Η σύγκληση στη
φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Δημάρχου και εφόσον αυτός το κρίνει
αναγκαίο 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.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• 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.
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα
χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του
παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί
από τον Δήμαρχο.
• Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
για το Δήμο.
• Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος , που έχει
συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, και
εσωτερική διανομή αντιγράφου στους υπευθύνους των οργανικών μονάδων που αναφέρονται στο
Παράρτημα (Γραφείο Δημάρχου, Τεχνικές Υπηρεσίες, Γραφείο Κίνησης, κλπ).
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, 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.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος , καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις
αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για
λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
• Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
• Μεριμνά 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.
• Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα
κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την περίπτωση
που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία
Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
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• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν
εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
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.
Για την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επιλογή επιπέδου
ετοιμότητας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει καθημερινά Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς (ΥΑ 1299/2003 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). Στο Χάρτη
απεικονίζονται πέντε (5) επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας. Στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εμφανίζονται τα
διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό
διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Μετά την έκδοσή του, ο χάρτης αποστέλλεται σε όλους τους
αρμόδιους Φορείς και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Ενέργειες Δημάρχου
• Θέτουν τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε ετοιμότητα 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 το λόγο αυτό
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(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.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει,
για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να
αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του
προσωπικού και των μέσων του Δήμου.
• Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση εντολών του Δημάρχου στη λήψη
αυξημένων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο πό τη λειτουργία
χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.
• Μεριμνά γιαα τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του
Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
Φάση 3η Άμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση
Στα πλαίσια του παρόντος Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών στην 3η φάση του Συστήματος
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία προϋποτίθεται η εκδήλωση του φαινομένου,
αντιμετωπίζονται τα εξής:

Έλεγχος - καταστολή του φαινομένου με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και βάσει
των Επιχειρησιακών του Σχεδίων.

Διάθεση μέσων από τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς προς ενίσχυση του έργου της
καταστολής, κατόπιν ενημέρωσης και υποβολής σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση συνεπειών κατά
τη φάση εξέλιξης του φαινομένου και μέχρι τον έλεγχό του.
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Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής πληροφοριών για την
αναγγελία εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί μέρος των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού
Σώματος (Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).
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 ΓΓΠΠ ):

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.
Στάδιο 1ο Αναγγελία
Ενέργειες Δημάρχου
• Εντολή για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπαλλήλων τους που εμπλέκονται σε αρχικό
στάδιο, 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.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Μόλις το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία την ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς προβαίνει στα παρακάτω:
• Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονται
σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που
συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
Στάδιο 2ο Άμεση αντιμετώπιση- Επέμβαση
Ενέργειες Δημάρχου
• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/
Φ109.1/1999.
• 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
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική
συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Εντολή για αίτημα 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.
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• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη 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).
• Εντολή των Δημάρχων για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο
Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα για την προστασία του χώρου.
• Ενημερώνει τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, 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.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας
Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει.
Η σύγκλιση του ΣΤΟ γίνεται για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου στον συντονισμό των φορέων
στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
•
Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται
από δασικές πυρκαγιές.
•
Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή, 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.
•
Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου
από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να
προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει άμεσα
το Δήμαρχο.
•
Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού
στη διαχείριση πόρων.
•
Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, 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.
•
Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου 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.
•
Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση τα μνημόνια ενεργειών για
την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
•
Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
δασικών πυρκαγιών.
•
Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του
Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
•
Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει
στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
•
Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
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Στάδιο 3ο Μερικός έλεγχος
Ενέργειες Δημάρχου
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων
του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, καθώς και των μέσων που έχουν διατεθεί προς υποστήριξη του έργου του
ΠΣ.
• Εντολή για αίτημα περεταίρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από
την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για περεταίρω συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά
από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους. Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου
των Δήμων με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την Περιφέρεια και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγονται, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να
υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που
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.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του
φαινομένου από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από
την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει το Δήμαρχο .
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου 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.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους
προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου
των Δήμων με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Περιφέρεια και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγονται, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να
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υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Στάδιο 4ο Έλεγχος – Φύλαξη
Ενέργειες Δημάρχου
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων
του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή 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.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την
οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από
σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, 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.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική
εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν
εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
του φαινομένου.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του
Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αιτήματα
συνδρομής προς ενίσχυση του έργου των Δήμου με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν
από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγονται, για την αντιμετώπιση
εν εξελίξει.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
Στάδιο 5ο Πλήρης Κατάσβεση
Ενέργειες Δημάρχου
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων
του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών
πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
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• Εντολή 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.
• Εντολή 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.
• Πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να
εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που
έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνουν άμεσα τον
Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των πολιτών που
απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, 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.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από
δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς
υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική
εντολή, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν
εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή
ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν
ακατοίκητες και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
• Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους
οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.
Φάση 4η Αποκατάσταση - Αρωγή
Στη φάση αυτή γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της κατάστασης, παρέχεται άμεση αρωγή στους
πληγέντες και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.
Ενέργειες Δημάρχου
• Ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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.
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• Δίνουν εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα
ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω
δασικών πυρκαγιών.
• Δίνουν εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία
βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών.
• Εντολή για την ενεργοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής,
κτλ.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• 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.
• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις αρμόδιες υπηρεσίες 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.
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή
καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση των
συνεπειών του Δήμου.
Δ/νση / Τμήμα Πρόνοιας
• Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής
ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
7.2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών καθώς και τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων,
ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση στο στάδιο επιχειρήσεων «Αυξημένη
Ετοιμότητα (ΦΑΣΗ 2)», λαμβάνοντας υπόψη το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται
καθημερινά από τη ΓΓΠΠ. Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά
εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο διοίκησης, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας
καθορίζονται με βάση τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου, καθώς και τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας
του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για κάθε περιοχή. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί
προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου η έκδοση σχετικής απόφασης
κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άλλης σχετικής απόφασης των
Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων
Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠΠ, κλπ).
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) με κριτήρια κλιμάκωσης,
όπως αυτά περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας).
7.3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ)
Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών
είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι
απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
Το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι ο Δήμαρχος, η
περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου πολιτικής Προστασίας για
21

ΑΔΑ: ΩΗΕΣΩΕΟ-Α79

την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, όταν η
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο κ.λ.π. Στις
περιπτώσεις των Δασικών Πυρκαγιών αρμόδιος για την εισήγηση της οργανωμένης απομάκρυνσης των
πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως
συντονιστής του Πυροσβεστικού έργου.
Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από καταστροφές, όπως στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζεται
θεσμικά από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία έχει
σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών. Θέματα που συνδέονται
με τον εντοπισμό και την ειδοποίηση πολιτών για την απομάκρυνσή τους, με την τήρηση της τάξης, με
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν
εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν
αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών με σημαντική βαρύτητα.
Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή
περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία
μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας.
Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνο 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. Η δράση
της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται 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, σε αντίθεση με τη διάσωση που
αποτελεί δράση υποχρεωτική.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών είναι
οι εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό
του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη.
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης των φορέων που κύρια εμπλέκονται
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ) από το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης, Δήμαρχος,
Περιφερειάρχης κ.λ.π.
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή
Περιφερειάρχη κ.λ.π..
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 οργάνου
που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:

Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή 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 απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή
συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά
προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.λ.π.)

Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες,
εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.

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

Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν
να ακολουθήσουν σε περίπτωση αυτο-απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.

Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.

Να αναφέρει οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.
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Εκτός από τα Μ.Μ.Ε. 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 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 (πόρταπόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και
των δύο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά
τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί από δημοτικούς υπαλλήλους.
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 γενικό
συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από
σχετική αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.
7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας συνεπικουρούμενος από τους
υπαλλήλους του Δήμου, ενημερώνει άμεσα τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την λήψη της απόφασης
απομάκρυνσης.

Κινητοποιεί το μηχανισμό του Δήμου και προγραμματίζει την άμεση μεταφορά οχημάτων,
μηχανημάτων και προσωπικού στο σημείο εκκένωσης.

Επικοινωνεί με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (ΚΤΕΛ, Τουριστικά Λεωφορεία) σε περίπτωση που
χρειαστεί να συνδράμουν στη μεταφορά του πληθυσμού.

Επικοινωνεί άμεσα με τα τοπικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση,

ραδιόφωνο) για την μετάδοση οπτικών και ηχητικών μηνυμάτων.
8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Στις περιπτώσεις όπου η Ε.Μ.Υ. εκδίδει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
αναρτώνται στον δικτυακό της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους (www.civilprotection.gr).
Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την
βατότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της
ΕΛ.ΑΣ.
Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου
πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με την μορφή
προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ η οποία
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο (www.astynomia.gr).
Στις περιπτώσεις τοπικών μικρής έντασης καταστροφών, η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα
που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
Στις περιπτώσεις περιφερειακών μικρής έντασης καταστροφών, η ενημέρωση του κοινού για
ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπισηαποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και
επίβλεψης.
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Στις περιπτώσεις γενικών και τοπικών ή περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης, η
ενημέρωση του κοινού και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των
καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθ. 112 του Ν4249/2014).
Τέλος, η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που
προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας, αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.
9 ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας
υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα
κατάσταση, καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα
προβλεπόμενα από το σχεδιασμό τους μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους
δράση βάσει των αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης
και αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφής.
Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό
απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις του
καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται α) η αδυναμία αντιμετώπισης της
καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων, β) η έκταση
της καταστροφής και γ) το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών
μετά την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν
τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για την διευκόλυνση
της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ).
Σε περιπτώσεις που τμήμα του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της χώρας έχει αστοχήσει ή
έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές λόγω των πυρκαγιών, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας
της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούνται να λάβουν άμεσα μέτρα τροχαίας κίνησης (προσωρινή σήμανση, εκτροπή
κυκλοφορίας κτλ) ή και διακοπής της κυκλοφορίας προς αποφυγή ατυχημάτων και προς διευκόλυνση
του έργου της αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3, 4, 19 και 52 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Ν. 2696/23-4-99 - ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Επίσης διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999) τα μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας που
αναφέρονται στη παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρ. 46, παρ. 1 του Ν.
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007), μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά με απόφαση των κατά τόπους
αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας
ή σε έκτακτες περιπτώσεις για αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.
Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και
αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων
επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για
την διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και
για τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα
διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της
μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.
Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. , όταν αυτό απαιτείται από την έκταση
και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. (ΠΔ 26/2011 – ΦΕΚ 75/Α΄/2011).
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Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής
Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 444/1970 –ΦΕΚ 39/Α΄/1970,
ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999).
Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση του φαινομένου ενημερώνονται
για 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. 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 (αστική έρευνα και
διάσωση κτλ.) αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την
υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., ΕΚΑΒ, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, κλπ) για την
υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.
Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, 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. και της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την εκδήλωση το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Υγείας, 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. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή
δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών,
κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες
περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι
Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν.
3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών),
μετά την εκδήλωση των φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές
μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζουν, κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, οι
μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών
συγκροτημάτων και ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
οικείου Δήμου), για άμεση συνδρομή στο έργο της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό
συγκρότημα και την εν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες
τους.
Εξάλλου η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή
λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων
των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ). Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό
όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΗΕ ΑΕ, φορείς
ύδρευσης, κλπ) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν.
Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης
δικτύων κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ.
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού
δικτύου προς τα σημεία των βλαβών.
Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και
συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο της βλάβης,
δύναται να ζητήσουν την συνδρομή των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου,
εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο
δίκτυό τους.
Στις περιπτώσεις που ο φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου είναι η Περιφέρεια ή ο Δήμος,
κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα των φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, για
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λόγους καλύτερου συντονισμού, να απευθύνονται κατά αρχήν προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειών ή τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, αντιστοίχως.
Νοείται ότι αιτήματα για αποκατάσταση της κυκλοφορίας προς τα σημεία βλαβών δικτύων κοινής
ωφέλειας θα πρέπει να εξετάζονται και να δρομολογούνται κατά προτεραιότητα από τις αντίστοιχες
μονάδες Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες συντήρησης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητάς τους.
Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας
Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ) προβαίνουν
άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο
δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στην 109259/28-08-2007 Εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α.
Επίσης, ο Δήμαρχος και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων,
λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του
Ν.3852/2010).
10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που
αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος κλπ, διαβιβαστούν στις κατά
τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των
υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με εγκλωβισμούς
ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το
οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3511/2006, ΦΕΚ
258/Α΄/2006).
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 αυτών και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο 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. Ειδικότερα, ο εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από:

τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων
αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη διάθεση μηχανημάτων έργου, κλπ.,

τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απομόνωση
της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των
οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά
τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ,

τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΠ, κλπ),
ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, κλπ.) για τη
διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος
για τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων του,

το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των
τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα.
Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα
εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.
Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει την ευθύνη συντονισμού και των
περιπτώσεων εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση
του φαινομένου, από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης (αρθ. 27, Ν.
3536/2007, ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
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11 ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνδέεται κυρίως με τον συντονισμό των
φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και για την άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που
έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Επίσης, για τον
συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στην εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Ανθρωπίνων Απωλειών,
μετά από σχετική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. (Υ.Α 3384/9-06-2006, ΦΕΚ 776/Β΄/2006).
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, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που
αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3013/2002) συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό
ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που
επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του
δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων
νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.
Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου των Δήμων με υλικά και μέσα που δεν μπορούν
να ικανοποιηθούν από την οικεία Περιφέρεια ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν
εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν, μπορούν να
υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). Σημειώνεται ότι
αιτήματα κρατικών υπηρεσιών και φορέων για συνδρομή από άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς με
σκοπό την αντιμετώπιση καταστροφών και τη διαχείριση των συνεπειών, υποβάλλονται αποκλειστικά
μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 27, Ν. 3536/2007 – ΦΕΚ 42/Α΄/2007).
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και την
πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων από τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προχωρά,
εφόσον συντρέχει λόγος και μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη, στην έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της καταστροφής και στην
αντίστοιχη απόφαση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση
τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας από τον Περιφερειάρχη, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης,
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας (ΑΠ 2442/16-4-2014 έγγραφο ΓΓΠΠ).
Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας την
κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ή να εξουσιοδοτήσει
αρμοδίως τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετική εισήγηση τους, είναι:
1. Η πρόταση εισήγησης να αναφέρεται σε καταστροφή που εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες
καταστροφών που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1, Προσθήκη 1 του Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
2. Στην πρόταση εισήγησης να στοιχειοθετούνται με αναλυτικό τρόπο οι άμεσες συνέπειες της
καταστροφής, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η κήρυξη της περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με βάση το άρθρο 2 παρ. 4β του Ν.3013/2002
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3. Στην πρόταση εισήγησης ο καθορισμός του χώρου που εκδηλώθηκε η καταστροφή να
περιγράφεται, όχι με βάση το τοπωνύμιο ή την ονομασία οικισμού, αλλά με βάση την διοικητική του
υπαγωγή. Η απαίτηση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς και
υπηρεσίες που καλούνται να επιτελέσουν έργο, με βάση την απόφαση κήρυξης μιας περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, έχουν κατά κανόνα κατανομή αρμοδιοτήτων με
βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας και όχι με βάση τα τοπωνύμια. Δεδομένης της διοικητικής
διαίρεσης της χώρας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010, το ελάχιστο διοικητικό διαμέρισμα
συνεπώς το οποίο δύναται να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας είναι η
Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, νοείται ότι στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των
Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων μιας Δημοτικής Ενότητας, στην πρόταση εισήγησης αναφέρεται
ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα.
Αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και υπάγονται εντός των
διοικητικών τους ορίων, θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως προς τον οικείο Περιφερειάρχη, με
κοινοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα ανωτέρω αιτήματα των Δημάρχων για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας θα πρέπει να στοιχειοθετούνται και να πληρούν όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.
Σε περιπτώσεις που η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρείς Περιφέρειες της χώρας
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρθ.8, Ν.3013/2002).
Επίσης, σε περιπτώσεις γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να συγκαλέσει, ή εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να συγκαλέσει, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) για τον συντονισμό της διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, καθώς
και για την παροχή οδηγιών στους πολίτες με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών (αρθ. 5 του
Ν.3013/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 112 του Ν4249/2014).
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες συντονίζει και κατευθύνει
το έργο της πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
δύναται να αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων καθ’ υπέρβαση
των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως απαραίτητο (αρθ 8 του Ν.3013/2002, πως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 115 του Ν4249/2014).
Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής από το Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 2 του Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνται στη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών:
1. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα
μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ο συντονισμός διάθεσης του
απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του
παρέχει ο Περιφερειάρχης
2. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση
δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 112 του Ν4249/2014).
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3. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό
και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη.
4. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η
διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες, ή Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
5. Γενική καταστροφή, όταν η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της
Χώρας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του
ΚΣΟΠΠ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του
αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών και τη διαχείριση των συνεπειών από
την καταστροφή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν αιτήματος
των Αποκεντρωμένων κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας προς το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
12 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΦΑΣΗ 1Η : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σύνταξη του μνημονίου ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του
Δήμου, στο οποίο θα περιγράφονται τα εξής: α)ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την
υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση φαινομένων πυρκαγιάς, β)κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο
φορέας και γ)μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς
ενίσχυση του έργου τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών
(συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και
μηχανημάτων έργων (Μνημόνια συνεργασίας) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο
Ιθάκης .

Δράσεις ενημέρωσης πολιτών για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές:
ανάρτηση υλικού ΓΓΠΠ στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα - ΚΕΠ κλπ.

Έλεγχος και καθαρισμοί φυτικής βλάστησης και απορριμμάτων με την καθοδήγησηυπόδειξη των Προέδρων της Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων και συντονισμό από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο.

Συντήρηση του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων του Δήμου (φορτηγά,
εκσκαφείς, φορτωτές, γκρεϊντερ, αποφρακτικά, φορητές αντλίες, κλπ), που θα χρησιμοποιηθούν για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Καταγραφή των επικίνδυνων θέσεων στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα
σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Τα στοιχεία θα πρέπει να
κοινοποιηθούν στις κατά τόπους αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές και επίσης στη Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ
Κεφαλληνίας.

Προγραμματισμός εκτέλεσης νέων έργων και λήψη μέτρων για τα προαναφερόμενα
επικίνδυνα σημεία (σήμανση, τεχνικές παρεμβάσεις, κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφικτό.
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Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο των πυρκαγιών στις
εγκαταστάσεις των Δημοτικών /Τοπικών Κοινοτήτων, ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και των
υδραγωγείων.

Καταγραφή από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των μέσων και
του ανθρώπινου δυναμικού (εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών) που μπορούν
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κινδύνων και κοινοποίησή τους στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.

Με εντολή του Δημάρχου συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση
συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων σχετικά α)με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των
Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων,
κλπ) και β)με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ,
κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση.

Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο (Τμήμα Περιβάλλοντος,
Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου).
ΦΑΣΗ 2η: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ιθάκης, μόλις λάβει την έγγραφη ενημέρωση από τη Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου, ότι αναμένονται
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τίθεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή.

Ενημερώνει με SMS – e- mail ή Fax: α)το Δήμαρχο, β)τους αντιδημάρχους, γ)τους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, γ)τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, δ)τις
ομάδες εκτάκτων αναγκών (υπάλληλοι του Δήμου σε επιφυλακή: χειριστές μηχανημάτων έργων,
οδηγούς, εργάτες), ε)τους εθελοντές του Πυροσβεστικού σταθμού, στ)την υπεύθυνη του Αυτοτελούς
γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και ζ) την Προϊσταμένη Διοικητικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης, προκειμένου να βρίσκονται σε πάγια ετοιμότητα.

Προωθεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού ή το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων μαζί με τις οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου (μέσω του Γραφείου Δημάρχου).
Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη εκτίμηση για την επικρατούσα κατάσταση και τις
επηρεαζόμενες περιοχές που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω κινητοποίηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Εφόσον τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και είναι βέβαιο ότι
αναμένονται σφοδρές βροχοπτώσεις και άλλες καταστροφές, με εντολή του Δημάρχου, γίνεται ευρύτερη
κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ενημερώνονται εκ νέου με SMS ή τηλεφωνικά (από το γραφείο Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ιθάκης) οι ανωτέρω
και τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας. Οι αντιδήμαρχοι, οι Προϊστάμενοι των
Τεχνικών Υπηρεσιών και οι υπάλληλοι των ομάδων εκτάκτων αναγκών, προσέρχονται στο χώρο του
Δημαρχείου, που αποτελεί το συντονιστικό Κέντρο. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ενεργοποιούν
τηλεφωνικά τις εθελοντικές τοπικές ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, της κοινότητάς τους,
να είναι σε επιφυλακή.

Με εντολή Δημάρχου, αν κριθεί απαραίτητο, συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
(ΣΤΟ) και δίνει κατευθύνσεις.
Διευκρινίζεται ότι στην κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται,
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, επιπλέον προληπτικά μέτρα (ιδιαίτερα σε περιοχές που βαρύνονται με
ανάλογο ιστορικό), δηλαδή μέτρα που συνδέονται με την εμφάνιση ή/και την αντιμετώπιση του
φαινομένου και αποσκοπούν στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης του καταστροφικού φαινομένου
ή/και στην μείωση των συνεπειών από την εκδήλωσή του.
ΦΑΣΗ 3η: ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
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Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης
ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην
περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά
κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα
κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή.
Τη δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι οποίες
επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις ανώτερες
διοικητικές δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), καθώς και το
ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
Ο Δήμαρχος, αφού ενημερωθεί για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή του, από τις
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από την εκδήλωση, δρομολογεί δράσεις
για α)τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού
φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς,
β)την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ),
γ)την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω
πλημμυρών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων
πολιτικής προστασίας, δ)την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλληνίας.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης, ενημερώνει και βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κεφαλληνίας, την Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου. Ενεργοποιεί τους Προέδρους των Κοινοτήτων,
ως συνδέσμους μεταξύ του Δήμου και των δυνάμεων της ΕΛ.Α.Σ. και του Π.Σ. που βρίσκονται στον
τόπο του συμβάντος. Προβαίνει στην περαιτέρω συλλογή πληροφοριών (υπηρεσίες ΕΛ.ΑΣ και Π.Σ.) και
την εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω πλημμυρών, με στόχο την ενημέρωση του
Δημάρχου και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας. Κινητοποιεί με εντολή του
Δημάρχου, όλο το δυναμικό του Δήμου, σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει, με σκοπό την
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει.
Μετά την εκδήλωση, ο Δήμαρχος εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και
από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και
λαμβάνοντας υπόψη και το καταγεγραμμένο ιστορικό, συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους του
Δήμου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής:

Σε άμεσο οπτικό έλεγχο αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, καθώς και

σε άμεσο οπτικό έλεγχο λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του
Δήμου, για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Με εντολή Δημάρχου συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο και
προεδρεύει. Η σύγκλιση του ΣΤΟ γίνεται για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου στον
συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.
Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση
των συνεπειών, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί συνδρομή από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και σε
περίπτωση που και αυτά δεν επαρκούν, προβαίνει στη μίσθωση ιδιωτικών μέσων.
Αίτημα Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη (με κοινοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου) για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών
φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών του ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ.
11.
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενεργοποιούν τις τοπικές ομάδες αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών και τα τοπικά συμβούλια (όπου υπάρχουν) σε υποστηρικτικές δράσεις όπως ενημέρωση
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κατοίκων, επιτήρηση επικίνδυνων σημείων και παροχή βοήθειας σε υπερήλικες, άτομα με ειδικές
ανάγκες κλπ.
Ο Δήμαρχος λαμβάνει απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, εάν
τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι η περιοχή τους απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Η
λήψη της απόφασης πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των αρμοδίων κατά τόπους φορέων,
που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής
(ο κατά τόπους Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ή για θέματα Δημόσιας Υγείας
ο κατά τόπους Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας), σύμφωνα με όσα αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω (βλ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ).
Συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την παροχή
ειδών προσωρινής στέγασης, κλινοσκεπασμάτων κλπ. στους άστεγους πληγέντες.
Ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων,
λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του
Ν.3852/2010) (Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές αρχές (Π.Υ, ΕΛ.ΑΣ. κλπ).
ΦΑΣΗ 4η: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΩΓΗ
Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης, εντός των διοικητικών του ορίων, του
έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, την αποκατάσταση των
ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και την άμεση βοήθεια σε
ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης.
Με βάση τις αναφορές που λαμβάνει από την πληγείσα περιοχή και έχοντας υπόψη τυχόν
αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ),ο Δήμαρχος
προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και συγκροτεί συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση της
λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς του.
Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και
απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων για τη
διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή,
τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
Έλεγχος των υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διαπίστωση
των ζημιών που προκλήθηκαν και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Το γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου φροντίζει για την άμεση αποκατάσταση βλαβών
στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ) προβαίνει άμεσα
σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.
Ενημερώνονται η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση του
Δήμου και στις τηλεπικοινωνίες. Νοείται ότι αιτήματα για αποκατάσταση της κυκλοφορίας προς τα
σημεία βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας θα πρέπει να εξετάζονται και να δρομολογούνται κατά
προτεραιότητα από τους αντίστοιχες μονάδες Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις οικείες
υπηρεσίες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.
Ενεργοποίηση, των διαδικασιών για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για
την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής κλπ.,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.
Καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου.
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Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση
των συνεπειών, ο Δήμαρχος δύνανται να αιτηθεί συνδρομή από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και σε
περίπτωση που και αυτά δεν επαρκούν, προβαίνει στη μίσθωση ιδιωτικών μέσων.
13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης υποστηρίζεται
άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση,
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμοδίων υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής
ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών τα ανωτέρω θέματα
ρυθμίζονται και με ειδικότερες Υπουργικές Αποφάσεις.
Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των
νοικοκυριών και ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο
σύνολο της οικοσκευής (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ).
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που
προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 μεταβιβάστηκε με το Ν.3852/2010
στους Δήμους. Η συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών γίνεται με Απόφαση του Δημάρχου. Οι
επιτροπές είναι αρμόδιες για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των
κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες
υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα
αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν. Οι πληγέντες πολίτες απευθύνονται στο Δήμο
Ιθάκης, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001.
Η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή
μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή άλλους χώρους, καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την
κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΕΚ 68/Α΄/1978 - ΠΔ 93/1993, ΦΕΚ
39/Α΄/1993). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί προς το παρόν λόγω
περιορισμένων πιστώσεων & δεδομένου ότι σύμφωνα με την Π2/οικ.2673/01 Κοινή Υπουργική
Απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού € 586,94 ανά οικογένεια για να
καλύψει άμεσες βιοτικές ανάγκες (σίτιση - ένδεια κλπ) στις οποίες μπορεί να συμπεριληφθεί και η
διαμονή τους (Δ28/Γ.Π.25803/1457/27-3-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα
έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.
Εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες
κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό
επίπεδο (Ν. 2646/1998 - ΦΕΚ 236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 – ΦΕΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΕΚ
258/Α΄/2005, ΠΔ 22/2006 - ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 έγγραφο του ΕΚΚΑ).
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από πυρκαγιές
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της
Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ
25/Α΄/1998). Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της
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έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται, δύναται να παρέχεται
επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών»
άρθρου 36 του ν. 2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ 20725/Β.979/1005-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου
2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), η οποία διατηρείται σε ισχύ με την αντικατάσταση του
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Τονίζεται ότι για την λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια λόγω απαιτείται : α)άμεση γνωστοποίηση από την Περιφέρεια του συμβάντος (είδος
συμβάντος και ακριβείς ημερομηνίες) καθώς και των περιοχών που έχουν πληγεί β)Μετά την διενέργεια
αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες από την Περιφέρεια και τον
Δήμο αντίστοιχα, η Περιφέρεια υποβάλλει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο
από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα (καταγράφεται
και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτίρια) και εφόσον προκύψει ανάγκη οριοθέτησης, η
Δ.Α.Ε.Φ.Κ εκδίδει
την προβλεπόμενη
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση (αρ.
πρωτ.:
ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/Α326/4-6-2015 (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) έγγραφο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ).
Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό,
αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από πλημμύρες και
έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α.
281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που
αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και
των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της
κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση
ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε
πληγέντες.
14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
Ως πληγέντες προσδιορίζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας
τους ή διαμονής τους, εξαιτίας τεκμηριωμένου κινδύνου από την εξέλιξη των φαινομένων. Η διοικητική
μέριμνα των πληγέντων, αναφέρεται στην μετακίνηση και παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς χώρους
κατά τη διάρκεια ή μετά την πλημμύρα, με στόχο την προστασία τους και την αποφυγή τραυματισμών
από μεταφερόμενα υλικά και απώλειας της ζωής τους.
Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και
τους Προέδρους των Κοινοτήτων, προσδιορίζουν τους χώρους καταφυγής για προστασία των πολιτών
και φροντίζουν για τη διοικητική μέριμνα αυτών. Αν η παραμονή των πολιτών, στους χώρους καταφυγής
γίνει πολύωρη ή πολυήμερη, ο Δήμαρχος μπορεί να δρομολογήσει δράσεις για την κάλυψη των
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στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).
Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους
φορείς, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές
βλάβες. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους
οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα.
15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασικό μέλημα κάθε υπηρεσίας είναι η φροντίδα για το προσωπικό της και την συντήρηση του
υλικού της ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν αρτιότερα στις αυξημένες ανάγκες που
προκύπτουν κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στη διοικητική μέριμνα του προσωπικού και των εθελοντών (νερό, διατροφή κλπ) όταν οι προσπάθειες
αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών διαρκούν σημαντικό χρόνο.
16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι επικοινωνίες μεταξύ των φορέων γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε όλα τα στάδια των
επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες (σταθερή και
κινητή τηλεφωνία) και μέχρι την αποκατάστασή τους, δύναται να χρησιμοποιηθούν ασύρματοι και άλλα
διαθέσιμα μέσα των επιχειρησιακών φορέων, ανάλογα και κατά περίπτωση των δυνατοτήτων και των
προς αντιμετώπιση φαινομένων.
17 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Από τα αρχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιθάκης τα συμβάντα από το 2012 μέχρι και σήμερα
είναι :
2012 : 29 συμβάντα
6 Αστικές (Βαθύ χ4 ,Φρίκες,Σταυρός)
4 Αγροτοδασικές ( Βαθύ χ2 , Ανωγή χ2)
19 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ11 , Αετός χ2, Λεύκη χ2, Περαχώρι, Πλατρειθιάς)
2013 : 31 συμβάντα
8 Αστικές (Βαθύ χ3 ,Σταυρός,Περαχώρι,Λεύκη,Εξωγή,Καθαρά)
2 Αγροτοδασικές ( Μαραθιάς , Ανωγή)
23 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ10 , Κιόνι χ11, Περαχώρι, Σταυρός)
2014 : 14 συμβάντα
5 Αστικές (Βαθύ χ3 ,Μαραθιάς , Κιόνι)
3 Αγροτοδασικές ( Πλατρειθιάς χ2 , Ανωγή)
6 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ4 , Κιόνι, Περαχώρι)
2015 : 14 συμβάντα
6 Αστικές (Βαθύ χ4 ,Περαχώρι, Πλατρειθιάς)
2 Αγροτοδασικές ( Αετός , Σταυρός)
6 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ3 , Περαχώρι χ3)
2016 : 24 συμβάντα
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9 Αστικές (Βαθύ χ5 ,Αετός χ2 , Περαχώρι, Λεύκη , Εξωγή)
3 Αγροτοδασικές ( Δεξά , Λεύκη , Βαθύ)
12 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ8 , Περαχώρι χ2, Φρίκες χ2)
2017 : 26 συμβάντα
9 Αστικές (Βαθύ χ7 ,Κιόνι , Σταυρός)
2 Αγροτοδασικές ( Περαχώρι , Σταυρός)
15 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ13 , Φρίκες , Αετός)
2018 : μέχρι 13/8/18 16 συμβάντα
9 Αστικές (Βαθύ χ7 , Σταυρός , Φρίκες)
1 Αγροτοδασικές ( Αετός)
6 Παροχές βοηθείας (Βαθύ χ5 , Σταυρός)
Αστικές Πυρκαγιές (οικίες ,αποθήκες, οχήματα, πρανή δρόμων ,ψευδείς αναγγελίες πυρκαγιάς)
Αγροτοδασικές : (πυρκαγιές στην ύπαιθρο και σε δασικές εκτάσεις εκτός αστικού ιστού)
Παροχές Βοήθειας (αντλήσεις , απεγκλωβισμοί ανθρώπων και ζωών , μεταφορά ασθενών κλπ.)

ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Επικίνδυνες δασικές περιοχές στον Δήμο Ιθάκης είναι ο Μαραθιάς , το Νερόβουλο, η Λαγκαδία
στο Κιόνι και ο Μάρμαγκας. Πλησίον αυτών των εκτάσεων δεν υπάρχουν οικισμοί. Υπάρχουν όμως
μεμονωμένες οικίες στις περιοχές
Νερόβουλο υπάρχει μια βίλα (μέσα στο βουνό στις δεξαμενές) και στον
Μάρμαγκα 3-4 βίλες (δίπλα στην θάλασσα.
Όσο αφορά το συνεκτικό κομμάτι των οικισμών και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και δεδομένα που αναφέρονται στη συνέχεια, σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα οι
επικίνδυνες περιοχές.
α) οι στενοί ακαθάριστοι δρόμοι
β) χωρίς ή περιορισμένη πρόσβαση από πυροσβεστικά
γ) Πρόβλημα αναστροφής οχημάτων
δ) μόνο μια οδό διαφυγής και
ε) η βλάστηση γύρω τους.
ΕΝ

Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΕ ΙΘΑΚΗΣ

1

ΒΑΘΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Σαρακήνικο
Γερμανοί) .

ΧΩΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΚΕΝΝΩΣΗ
(βίλες,

Πλησίον
δρόμος

Κεντρικός

Ευρύτερη
περιοχή
Μαρμαροσπηλιά

Πλησίον
δρόμος

Κεντρικός

αδε
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αγδε
ΤΚ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 1

ΠΕΡΑΧΩΡΙ

Οικίες πλησίον δασικών
εκτάσεων (πάνω χωρίο)
,

Κοινοτικό κτήριο (για
Περαχώρι
μικρο
λεωφορείο)

αγε
ενοικιαζόμενα
Μπρουζι.

στο

Κεντρικός
Μαραθιας

Βαθύ-

αβγε
ΤΚ ΛΕΥΚΗΣ

2

ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όλος ο οικισμός λόγω
στενότητας δρόμων

Κεντρικός
δρόμος
Βαθέως-Σταυρου

αβγδε
ΤΚ ΕΞΩΓΗ

1

ΕΞΩΓΗ

Όλος ο οικισμός (SOS)

Πλατεία

αβγδε
ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΣ

1

ΣΤΑΥΡΟΣ

Καλύβια Σταυρού

Ρομάντζα

αγδε
Μαζούρκα

Κοινοτικό Ιατρείο

αβγδε
Κάτω Βαρκά
αβγδε
ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

1

ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

Κολιερή (SOS)
αβγδε
Κάλαμος (SOS)
αβγδε
Αφαλες (SOS)
αβγδε
Αγ. Σαραντα

Κεντρικός
δρόμος
Σταυρου-Φρίκες
Τρίστρατο κοντά στις
Λίμνες Πλατρειθιά
Τρίστρατο κοντά στις
Λίμνες Πλατρειθιά
Τρίστρατο κοντά στις
Λίμνες Πλατρειθιά
Εκκλησιά Αγ. Σαράντα

αβγδε
Λόφος ταξιαρχών αβγδε

Λίμνες Πλατρειθια
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ΤΚ ΚΙΟΝΙΟΥ

1

ΚΙΟΝΙ

Όλο το Κιονι (Ειδικότερα
Άνω
Ράχη,Κάτω
Ράχη,Μαυρωνάς,
Αργαλειος,παλιος
Δρομος Ραχη -Κιονι,
οικισμος
προς
τα
Μνηματα.)
Μεγαλο
Προβλημα λογω μη
προσβασης
πυροσβεστικων στα πιο
πολλα μερη απο αυτα.

Διάσωση
στην
θάλασσα,
αλλιώς
παρκινγκ Κιονίου για
τους κάτω οικισμούς ,
διασταύρωση
για
Μαυρωνά για τους
πάνω

αβγδε

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ

1

ΙΘΑΚΗΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΙ

ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΘΕΩΣ

2

ΛΕΥΚΗ – ΑΝΩΓΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΞΩΓΗ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ - ΚΙΟΝΙ

18. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Αξιολόγηση δεδομένων, έλεγχος ετοιμότητας ομάδων, καταγραφή αναγκών, επικοινωνία και
συντονισμός δράσεων με υπηρεσίες όπως Πυροσβεστική, Αστυνομία, Υπολιμεναρχείο, Κέντρο Υγείας
και Σχολεία, ενημέρωση Περιφέρειας και ΓΓΠΠ, ενημέρωση πολιτών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Επιχειρησιακή και διοικητική οργάνωση κατόπιν των αντίστοιχων αποφάσεων του ΣΤΟ,
καταγραφή ομάδων, καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας, εξασφάλιση ενημέρωση πολιτών, συντονισμός
ενεργειών με λοιπές υπηρεσίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ή ΓΗΠΕΔΟ)
Στο σημείο αυτό θα μεταφερθεί η οργάνωση ης πολιτικής προστασίας του Δήμου, θα είναι το
βασικό σημείο υποδοχής των κατοίκων της ΔΚ Ιθάκης και της ΤΚ Περαχωρίου, και εάν απαιτηθεί θα
λειτουργήσει και καταυλισμός.
Στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στο Βουνάκι, θα μεταφερθεί το Κέντρο Υγείας εάν
απαιτηθεί.
Η οργανωτική δομή στο κέντρο θα διαρθρωθεί ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (με κύριες αρμοδιότητες καταγραφής στοιχείων συμβάντων,
πληροφόρησης, τροφοδοσίας απαραιτήτων και υποστήριξης υπηρεσιών).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (με κύριες αρμοδιότητες τον έλεγχο κατασκευών & υποδομών, την
σήμανση, τον καθορισμό διαδρομών διαφυγής, την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων, την
κατανομή των μηχανικών μέσων στα σημεία. Όλα τα αναφερόμενα θα γίνουν σε στενή συνεργασία με
την Πυροσβεστική, Αστυνομία Υπολιμεναρχείο)
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ. (με κύριες αρμοδιότητες την φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων
που μένουν μόνα τους, την ασφαλή μεταφορά και μετάβαση των παιδιών από τα σχολεία στον χώρο
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συγκέντρωσης σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα, την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς διαβίωσης στον
χώρο, την παροχή πρώτων βοηθειών και την άμεση συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, την υποστήριξη
και τόνωση των ευπαθών ομάδων κυρίως ηλικιωμένων μικρών παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Βορείου ΙΘΑΚΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΛΑΤΕΙΑ)
Θα είναι το βασικό σημείο υποδοχής των κατοίκων της ΤΚ Σταυρού και το συντονιστικό κέντρο
όλων των υπολοίπων κοινοτήτων (Λεύκης, Εξωγής, Ανωγής, Πλατρειθιά και Κιονίου), και εάν απαιτηθεί
θα λειτουργήσει και καταυλισμός. Επιπρόσθετα στο σημείο θα μεταφερθεί εάν απαιτηθεί το Ιατρείο Β.
Ιθάκης. Οργανωτικά θα υπάρχει μια Υπηρεσία συντονισμού, η οποία θα ανταλλάσει την απαραίτητη
πληροφόρηση με τις τρεις υπηρεσίες στο Βαθύ.
Σημεία διαφυγής στις κοινότητες είναι οι κεντρικές πλατείες τους, και τα λοιπά ανοιχτά οικόπεδα.
Ο τομεάρχης σε συνεργασία με τον οριζόμενο υπάλληλοι, θα ορίσει συγκεκριμένο σημείο
συνάντησης στην περιοχή του για το οποίο θα ενημερώσει και την συνεργαζόμενη ομάδα των πολιτών,
έτσι ώστε συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση στην
περιοχής του και η ενημέρωση του επιχειρησιακού κέντρου.
Προκειμένου οι διαφορετικές κεντρικές υπηρεσίες να συνδράμουν όπου απαιτείται, πρέπει
να υπάρχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση, από τους Τομεάρχες με την συνδρομή των
οριζομένων από την υπηρεσία υπαλλήλους.
Ο καταμερισμός των υπαλλήλων στις δημιουργούμενες υπηρεσίες του επιχειρησιακού κέντρου
έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα του κάθε υπαλλήλου, την έως τώρα ενασχόληση του και τον
τόπο κατοικίας του. Στην μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου θα συνεχίζουν να παρέχουν τις
ανάλογες με τις αρμοδιότητες τους υπηρεσίες (διοικητικές, τεχνικές και πρόνοιας) εστιασμένες όπως
στην οργάνωση και διευθέτηση των αναγκών που θα προκύψουν.
Θεωρήθηκε σημαντική η οργάνωση επιχειρησιακού κέντρου και στην Β. Ιθάκη, με τους
υπαλλήλους που κατοικούν εκεί, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των μικρών χωριών της περιοχής.
Η ανωτέρω οργανωτική δομή φαίνεται στον (Πίνακα 1)
Ο Δήμος χωρίζεται σε τομείς ανάλογα και με τις υφιστάμενες κοινότητες, (8 τομείς) και η έδρα του
διαιρείται σε τρεις υποπεριοχές. Αιρετοί ορίζονται ως τομεάρχες, οι δύο αντιδήμαρχοι, ένας δημοτικός
σύμβουλος και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων (Πίνακας 2).
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης είναι υποστελεχωμένη οπότε απαιτείται η συνδρομή των
λοιπών μηχανικών ιδιωτών και υπαλλήλων που βρίσκονται στο νησί για την αρχική καταγραφεί ζημιών
πρωτίστως στα δημόσια κτίρια και υποδομές και στην συνέχεια και στα ιδιόκτητα(Πίνακας 3).
Ακολουθεί η καταγραφή των μηχανικών μέσων του Δήμου (Πίνακας 4) και η καταγραφή ιδιωτών
ιδιοκτητών (Πίνακας 5).
Καταγράφεται ο λοιπός εξοπλισμός του Δήμου και οργανώνεται αντιστοίχως στα δύο
συντονιστικά κέντρα (Πίνακας 6).
Καταγράφονται τα ιδιαίτερα σημεία του Δήμου που απαιτούν ειδική φύλαξη, και εγκυμονούν
κινδύνους (Πίνακας 7).
Συντάσσεται κατάσταση με τα στοιχεία των εθελοντών (Πίνακας 8) και την κατάσταση των
δημιουργούμενων ομάδων δράσης και επέμβασης (Πίνακας 9).
Τελικά συντάσσεται και πίνακας για να γίνει αρχική καταγραφή των ενδεχομένων ζημιών κατόπιν
αιτήσεως ιδιοκτητών (πίνακας 10).

Επιπρόσθετα οι άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
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Η ενημέρωση των κατοίκων για τα σημεία επιχειρησιακής οργάνωσης και υποδοχής
πληγέντων (συνημμένο έγγραφο).

Η ενημέρωση των πολιτών για τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (υπαλλήλων, αιρετών και ιδιωτών) για τα ανωτέρω
αναφερόμενα και για τον ρόλο του καθένα.

Η ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα δασικών πυρκαγιών με την έκδοση κάποιου
φυλλαδίου, σχετικά με την αυτοπροστασία του και υποβοήθηση του έργου του Δήμου και ακόμη
ψυχολογικής υποστήριξης αυτού για διατήρηση του ηθικού του και αποφυγή πανικού.

Η ενεργοποίηση διαδικασιών που αφορούν την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού
και έργων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες (άρθρο 35 του Ν4053/2012). Κατόπιν
καταγραφής των απαιτούμενων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η σύνταξη σχετικής μελέτης και η
απευθείας ανάθεση των απαραιτήτων προμηθειών εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Η εξασφάλιση χώρου τοποθέτησης μπαζών που πιθανά να προκύψουν. Προτείνονται όλοι
οι χώροι των ανενεργών λατομείων τόσο στη Νότιο Ιθάκη όσο και στη Βόρειο.

Να δοθεί εντολή όλα τα οχήματα και μηχανικά μέσα του Δήμου να βρίσκονται εντός ορίων
του Νησιού για το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του Δήμου να δύνανται
να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την αντιμετώπιση επειγόντων εκτάκτων
περιστατικών.

Να ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του Δήμου, σε
container στην ΑΓ. Παρασκευή έως της αποκατάστασης της σύνδεσης με τον ΧΥΤΥ Κεφαλληνίας.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών να είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση καταστροφών,
αυτά θα μπορούν να εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού
προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως ορίζεται και στη κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της πολιτικής
προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , πολίτες με ειδικές γνώσεις και
εμπειρία καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους
αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών .
Με σχετική απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθορίζεται η
διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση
των πολιτών και των χειριστών των μέσων. Θέματα που αφορούν την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, προϋποθέτουν την κήρυξη πολιτικής κινητοποίησης σε
περίοδο ειρήνης (αρθρ. 41 του Ν. 3536/2007)

Πρόβλεψη εναλλακτικών μορφών ενεργείας για την συνέχιση λειτουργίας βασικών
συστημάτων.

Μέριμνα ορθής χρήσης υδατικών πόρων σε περίπτωση σχετικών αναγκών.

Άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών για τον απαραίτητο συντονισμό των
απαιτούμενων ενεργειών με τα αρμόδια κρατικά όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Σε όλες τις ΦΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων
γίνονται κατά τον πλέον συντονισμένο τρόπο με τα υφιστάμενα δίκτυα του ΟΤΕ, της κινητής και
δορυφορικής τηλεφωνίας, καθώς και με τα ειδικά δίκτυα ασυρμάτων επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και των άλλων επιχειρησιακών φορέων (Ε.Δ,
ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, ΕΚΑΒ, ΟΑΣΠ, κλπ), αναλόγως των κατά περίπτωση δυνατοτήτων και των προς
αντιμετώπιση φαινομένων. Σε περίπτωση που οι σταθερές και κινητές τηλεφωνίες επηρεαστούν
αρνητικά ή διακοπούν προσωρινά η επικοινωνία γίνεται με τα μέσα που διαθέτει η Αστυνομική Αρχή και
η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα
ραδιοεπικοινωνίας.

Να προχωρήσει ο έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων από αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΣΚ),
κατόπιν του πρωτοβάθμιου έλεγχου που διενεργήθηκε με την συνδρομή του Δήμου.

Η Διεξαγωγή ¨άσκησης πολιτικής προστασίας με την συνδρομή όλων των δυνάμεων
(Αστυνομία Πυροσβεστική , Υπολιμεναρχειο) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με στόχο τον
έλεγχο και τη δοκιμασία του σχεδιασμού και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Εάν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών δίδεται σχεδόν η βεβαιότητα, ότι επίκεινται
καταστροφικά φαινόμενα, πέραν των ανωτέρω ενεργειών, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά και επιχειρησιακά
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όργανα και διατελούν σε πλήρη ετοιμότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, λαμβανομένων και
προληπτικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Σε κάθε περίπτωση συνέρχεται η ΣΤΟ εκτιμά την κατάσταση και αποφασίζει σχετικά.
Επιγραμματικά αναφέρονται οι βασικές ενέργειες κατά την εκδήλωση καταστροφικού
φαινομένου.
1. Αρχική αναγγελία/Ειδοποίηση με την άμεση συλλογή πληροφοριών σχετικών με την
επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές καθώς και την ενημέρωση των άμεσα
εμπλεκομένων. Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω κινητοποίηση του μηχανισμού.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας:
2. Επικοινωνεί με την Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία.
3. Επικοινωνεί με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης, το Αστυνομικό Τμήμα το Υπολιμεναρχείο,
την Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, και τους υπευθύνους των συντονιστικών κέντρων Νοτίου και Βορείου
Ιθάκης.
4. Αρχική εκτίμηση κατάστασης συνεπειών – επίσημη ανακοίνωση χαρακτηριστικών
πλημμυρικού φαινομένου.
5. Ενημερώνει τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Προϊσταμένους του Δήμου για την
ενεργοποίηση των προβλεπομένων, και την συγκέντρωση των αρμοδίων στις καθορισμένες περιοχές.
6. Ενημερώνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ.
8. Συντονισμένα και κατόπιν των απαραίτητων εντολών προχωρά στην ορθολογική διαχείριση
των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
9. Υποστήριξη του έργου άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Υ,Αστυνομία, κλπ.)
10. Ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων.
11. Σύγκληση του Σ.Τ.Ο.
12. Εισήγηση προς την Περιφέρεια για τις ενέργειές τους προκειμένου να χαρακτηριστεί η
καταστροφή ή να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα
του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση αποκατάσταση των κρίσιμων για την ασφάλεια των κατοίκων
ζημιών, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή όμορων δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας ή της
Περιφέρειας.
Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών,
είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται
από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. Το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της δράσης
είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση μέσω των αρμοδίων οργάνων τόσο σε τοπικό όσο και σε αποκεντρωμένο
επίπεδο θα συνεκτιμώνται τα δεδομένα, οπότε ενδεχομένως να χρειασθεί οι προτεινόμενες δράσεις και
ενέργειες, να διαφοροποιηθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
Σχέδιο 1

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πίνακας 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πίνακας 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOMEΑΡΧΩΝ

Πίνακας 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOMEΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
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Πίνακας 4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Πίνακας 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Πίνακας 6

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πίνακας 7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΑΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Πίνακας 8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Πίνακας 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Πίνακας 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Έγγραφο 1 Ενημέρωση πολιτών
Έγγραφο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΚ ΚΙΟΝΙΟΥ

ΔΚ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΚ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΠΑΙΖΗ

ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟ
ΕΥΘΥΜΙΟ

ΤΚ ΕΞΩΓΗΣ

ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ

ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΚ ΛΕΥΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ρεμαντά Βασ.

6972409062

Μαρούλη Πιστ.

6974018649

Καχρίλα Κων/να

6976436739

Καραβασίλη Ευστ.

6973642466

Γονατά Ειρήνη

6976461880

Μιχαλοπούλου Μ.

33398

Ταφλαμπάς Οθ.

33258

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

1

2

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καταγραφή συμβάντων, ζημιών,
εθελοντών κτλ
Ενημέρωση κοινού και παροχή
πληροφοριών
Παροχή απαραίτητων (τρόφιμα,
σκηνές, σκεπάσματα, κτλ)
Μαγειρεία, Στήσιμο σκηνών,
μεταφορές, εξοπλισμός κτλ.

Αμαλία Οικονόμου
Προιστ.
Διοικητικών
Υπηρεσιών
Δήμου Ιθάκης

6945783007
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1

Θα παρέχονται οι υπηρεσίες
που αναφέρονται και ανωτέρω
στο βαθμό που γίνεται και θα
ενημερώνουν το κέντρο στο
Βαθύ

Ευθύμιου
Βαρβαρήγου

6977074562

Με την συνδρομή
των
υπαλλήλων
που
θα
ασχοληθούν με την
αρχική καταγραφή,
στις
Τοπικές
Κοινότητες

Η διαδικασία της τροφοδοσίας και της υποστήριξης θα γίνει με την συνδρομή των συνεργείων που θα ορισθούν από την Τεχνική υπηρεσία.
Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή και μετάδοση των στοιχείων από τους διάφορούς τομείς, οι υπάλληλοι που αρχικά θα βρεθούν στις περιοχές αυτές θα
παρουσιασθούν στο αντίστοιχο επιχειρησιακό κέντρο να συνδράμουν λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες θα λειτουργούν σε 24 βάση.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

Καταγραφή & Έλεγχος ζημιών
στα κτίρια και στις υποδομές

Όπως πίνακα με τομείς
Μηχανικών

Στα κτίρια,

Μουζάκης Ιωάννης

6974611007

Μολφέσης Γερ.

6974648331

Σιμήρης Βας.

6977089861

Βασιλάκης Γεωργ.

6997219894

Γιαννιώτης Ελευθ.

6946073396

Γρίβας Πέτρος

6976032733

Κατσιπάνος Χρήστ.

6944951731

Λομβάρδος Παν.

6976040417

Σιμήρης Γεωρ.

6974247866

Γρίβας Δαμ.

6932285111

Κάραλης Ευστ.

32881

Κουλουμπής Νικ.

6946728214

Κωστόπουλος Δημ.

6947813190

Μαρούλης Σπυρ.

6978259030

Μιχαλόπουλος Δημ.

6979215765

Πίππος Κωνστ.

6945700753

Πρεβεζιάνος Βασ.

6977353818

Ράζος Διον.

6945814502

Δίκτυο Ύδρευσης Έλεγχος και
αποκατάσταση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ

Προιστ. Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου
Ιθάκης
Δρόμους & λοιπές υποδομές,
Μεταφορές, συνδρομή στο
στήσιμο σκηνών κτλ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
6974845222
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ΣΗΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

3

&Σήμανση επικίνδυνων κτιρίων
και υποδομών και καθορισμός
ενδεδειγμένων διαδρομών.

Ραυτόπουλος Ιωαν.

6979775186

Κωστήρη Παν.

6981574748

Η Τεχνική Υπηρεσία θα στεγάζεται στο Επιχειρησιακό Κέντρο στη Νότια Ιθάκη, αλλά σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την υπηρεσία
Συντονισμού της Βορείου Ιθάκης θα καλύπτουν τις Τεχνικές Ανάγκες που θα απαιτούνται σε όλο το Νησί.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

1

ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Καταγραφή και έλεγχος ατόμων
που μένουν μόνοι, εξασφάλιση
ασφαλούς
μετάβασης
και
μεταφοράς μαθητών στο χώρο.
Θεοδωρόπουλος

Περίθαλψη και πρώτες βοήθειες
Υπεύθυνου ΚΑΠΗ

2

ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΝΩΣΗΣ

Υποστήριξη
πληθυσμού.

και

τόνωση

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Ευάγγελος

6944928939

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Χαλκιοπούλου Αναστ.

26740 33213

Παπαλέξη Ιωαν.

26740 32270

Λιβάνη Αναστ.

6972753588

Δρακοπούλου Αναστ.

32955

Μάνεση Νίκη

31457

Θεοδωρόπουλος Ε

6944928939

Τριάντη Αλεξια.

26740 32270
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Ομάδα από την Τεχνική υπηρεσία θα συνδράμει στην ασφαλή μετάβαση των μαθητών.
Το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ και το Ιατρείο στη Βόρειο Ιθάκη, όπως και με το τμήμα υγιεινής
της Περιφερειακής Ενότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOMEΑΡΧΩΝ
α/α

1

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΜΕΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣ.
(ΚΑΒΟΣ ΕΩΣ ΓΡΙΒΑΤΑ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6977 528137

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2674032287

6972642714

ΑΡΓΥΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗ

6942671231

ΑΝΑΠΛ:

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
6944 470735
ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝ.
(ΚΕΝΤΡΟ ΕΩΣ ΒΟΥΝΑΚΙ)

ΑΝΑΠΛ :

6947 826644

ΛΙΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6977997448

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

2674032995

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΙΜΩΝ

33250/2674301804
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ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
6942 204511

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

6997432346

ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6932481237

ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6937993659

ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΡΟΘΕΗΣ

6945700214

ΔΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

6974947393

ΑΡΜΕΝΝΙ ΝΤΟΚΑ

6970803246

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

6949740239

ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6986050051

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΟΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6945934578

6979955430
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

6945 807913

ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6972875475

(ΜΥΛΟΣ– ΚΑΝΕΛΑΤΑ)

ΑΝΑΠΛ:
6945 935314
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠ.
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2

ΠΕΡΑΧΩΡΙ

ΛΙΒΑΝΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ

6974 590780

ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6938335843/33618

6972753588

ΒΛΗΣΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

6977703763/33570

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

6974042593/32797

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΚΙΟΝΙ

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6974 812300

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

6977693474/33079

ΒΛΗΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6979011218/32963

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6974475413/32868

ΧΡΥΣΟΤΟΜΗ ΠΑΙΖΗ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

6932838690

6978198643

ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6973529704

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6972274156

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

6973681328

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΗΣ

6973035546

ΠΑΙΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

6975741845

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2674031030

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6945362154
6944676119

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6949432663
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ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6978872422

ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6974521676

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6977945156

ΠΑΙΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6973521349

ΠΑΙΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6977196309

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

6977160476

ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6976213146

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

6976887656

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡ.

6974171941

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6986476556
4

ΠΛΑΤΡΕΙ
ΘΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ

6944 735213

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΦΡΙΚΕΣ

6977074562

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

6972284220
6932365778

ΧΑΙΔΕΜΕΝΕΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΧΑΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6946456920

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
6940799982
ΛΑΧΟΣ

51

ΑΔΑ: ΩΗΕΣΩΕΟ-Α79

ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΑΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6944735213
6937400642
6976705451

ΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6975913279

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΕΦΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ROLAND METSANI

6982851865
6976466327

ΠΛΑΤΡΙΕΘΙΑΣ – ΚΟΛΛΙΕΡΗ

6946908718
6973899120

ΓΑΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΡΟΣΚΙ ΕΡΒΙΝ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΟΥΛΑΙ

6979687862

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

6985984566
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ

6986122128
6949430957
6978433164

5

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΞΩΓΗ

6974 845222

ΧΡΥΣΟΤΟΜΗ ΠΑΙΖΗ
6978198643

6

ΜΩΡΑΙΤΗΣ Γ.

ΑΝΩΓΗ

6983 383465

ΠΑΝΟΣ
7

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6944951731

6944 590472

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
6977074562

8

ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΛΕΥΚΗ

6974 717307

ΧΡΥΣΟΤΟΜΗ ΠΑΙΖΗ
6978198643

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOMEΑΡΧΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

α/α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΜΕΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΟΜΕΑΡΧΗ

53

ΑΔΑ: ΩΗΕΣΩΕΟ-Α79

1

2

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ

ΣΑΡΑΝΤΗ
(ΚΑΒΟΣ
ΓΡΙΒΑΤΑ)
(ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΥΝΑΚΙ)

ΜΑΤΙΝΑ
ΕΩΣ
και
ΕΩΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6978157485

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6942671231

2674033086

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

6972642714

(ΜΥΛΟΣ – ΚΑΝΕΛΑΤΑ)
και
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΘΕΩΣ
3

ΠΕΡΑΧΩΡΙ

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

6977693474

ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6972875475

4

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

6977693474

ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6974393889

6972875475
5

6

7

ΛΕΥΚΗ

ΚΙΟΝΙ

ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6974611007

ΚΩΣΤΗΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

2674033079

ΚΩΣΤΗΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

2674033079

6946456920

6946456920
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6946456920

8

9

ΕΞΩΓΗ

ΑΝΩΓΗ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6974611007

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6974611007

6946456920

6946456920

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

6947813190

2

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO

ΡΑΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6945814502

3

ΑΝ. ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

6945700753

4

ΑΝ. ΦΟΡΤΗΓΟ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6979215765

5

FIAT DUCATO

ΣΙΜΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6977088986
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6

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2674033242

7

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

2674032795

8

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

2674032795

9

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

----------

10

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

-----------

11

Τριαξονικό γάντζος μεταφοράς ΔεξαμενήςΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ύδατος

6947813190

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
α/α

ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

1

ΕΔΡΑ

ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2674033383 / 6944848051

ΤΣΑΠΑ-JCB-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ/ΡΟΣ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΧ

2

ΕΔΡΑ

ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

2674032187 / 2674032696

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠ/ΡΟΣ-ΦΟΡΤΗΓΟ-ΣΦΥΡΑΠΡΟΩΘΗΤΗΣ – ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ- ΜΙΧΕR MΠΕΤΟΝ

3

ΕΔΡΑ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6979687862

ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΦΟΡΤΗΓΟ

4

ΕΔΡΑ

ΒΛΗΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6972013534

JCB- ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΧ - ΥΔΡΟΦΟΡΟ
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5

ΠΕΡΑΧΩΡΙ

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2674032608

ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΦΟΡΤΗΓΟ

6

ΠΕΡΑΧΩΡΙ

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

2674033643 / 6972604520

ΦΟΡΤΗΓΟ

7

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6979687862

ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΦΟΡΤΗΓΟ

8

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2674031763 / 2674031434

JCB - ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ - CLARK

9

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΟΥΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

2674032502 / 6944690946

JCB - ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ - CLARK

10

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6944334904

ΦΟΡΤΗΓΟ - CLARK

11

ΚΙΟΝΙ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2674031388

ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΦΟΡΤΗΓΟ

12

ΚΙΟΝΙ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2674031453

ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΦΟΡΤΗΓΟ

13

ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2674031377

ΤΣΑΠΑ-JCB-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ/ΡΟΣ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΧ

6946456920
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
α/α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βοηθητικός εξοπλισμός (λάμπες, καλώδια,
γάντζοι, σκοινιά, μπαταρίες κτλ)

2

Φακοί

5

3

Ασύρματοι

8

4

Τηλεβόας

1

5

Λοστοί

4

6

Σκαπάνες

15

7

Φτυάρια

16

8

ψαλίδια κοπής σιδήρου

2

9

βαριές

3

10

Αλυσοπρίονα

3

11

Προβολείς

12

12

Φαρμακεία

4

13

Πυροσβεστήρες

6

14

κράνη

6

15

Συρματόσχοινα

2 x 15

16

σχοινιά περίφραξης

2 κουλούρες

17

Σκάλα

2

18

Σκεπάρνια

4

19

Ταινίες

6

20

Σύρμα

1 κουλούρα

21

Τσεκούρι

1

22

Υλικά οικοδομής

Μαδέρια,
κτλ

23

Σκηνές

7
+
6μικρές
κατασκηνώσεων

24

Βυτία βενζίνης

2 Χ 50λτ

25

Βυτία σε τρέιλερ

2 + 1 βυτίο νερού

26

Γεννήτριες

4

ξυλεία
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Ο Εξοπλισμός θα μοιραστεί και θα μεταφερθεί στους δύο αποθηκευτικούς χώρους στα δύο
επιχειρησιακά κέντρα (γήπεδα) στην Νότια και Βόρεια Ιθάκη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΑΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

-

α/α

ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΔΡΑ

2

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΔΡΑ

3

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΔΡΑ

4

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΔΡΑ

5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΔΡΑ

6

ALPHA BANK

ΕΔΡΑ

7

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

-

α/α
1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΔΡΑ

26740 33585

ΕΔΡΑ

26740 33645

ΕΔΡΑ

26740 33645

ΦΡΙΚΕΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4

26740 32969

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΛΗΡΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

3

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ
ΧΑΡ.
ΦΙΑΛΕΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

2

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΜΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καταγραφή & Έλεγχος ζημιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ.

2

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Παροχή
απαραίτητων
(τρόφιμα,
σκηνές,
σκεπάσματα, κτλ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡ.

3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μαγειρεία, Στήσιμο σκηνών,
μεταφορές κτλ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡ.

4

ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Περίθαλψη
βοήθειες

και

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ.

5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ

Στα κτίρια,
δίκτυα

υποδομές

και

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ.

6

ΣΗΜΑΝΣΗ
&
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σήμανση επικίνδυνων κτιρίων
και
υποδομών
και
ενδεδειγμένων διαδρομών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ.

7

ΗΘΙΚΗΣ
ΤΟΝΩΣΗΣ

Υποστήριξη
πληθυσμού.

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ.

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καταγραφής
στοιχείων
,
συμβάντων
και
πληροφόρησης κοινού.

και

πρώτες

τόνωση

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΑΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ



ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Χώρος υποδοχής πυρόπληκτων και λειτουργίας συντονιστικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Ιθάκης
και Τοπικής Κοινότητας Περαχωρίου.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ή ΓΗΠΕΔΟ
Χώρος υποδοχής πυρόπληκτων και λειτουργίας συντονιστικού κέντρου Τοπικών Κοινοτήτων Λεύκης,
Ανωγής, Εξωγής, Σταυρού, Πλατρειθιά και Κιονίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ή ΠΛΑΤΕΙΑ
Στις τοπικές κοινότητες ο αρχικός χώρος συγκέντρωσης των κατοίκων είναι οι κεντρικές πλατείες.
Κάτοικοι που θέλουν να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες να δώσουν τα στοιχεία τους στην
Κωστήρη Παναγούλα και στον Ευθύμιο Βαρβαρήγο τηλ 26740 23920 & 2674360400-499.
Ιατροί, νοσηλευτές και όποιοι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον τομέα των πρώτων βοηθειών, που
βρίσκονται στο νησί παρακαλούνται να δώσουν τα στοιχεία τους στο Δήμο, στα ανώτερα τηλέφωνα,
προκειμένου να συγκροτηθούν ομάδες πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση που γνωρίζετε άτομα ηλικιωμένα ή με ειδικές ανάγκες που μένουν μόνα τους
παρακαλούμε να δώσετε τα στοιχεία τους στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης (26740 32370, 33442).
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2674032205

2

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

2674032909

3

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2674033199

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

2674032309

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

2674031213

6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

2674032348

7

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

2674031780

8

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

2674032993

9

ΛΥΚΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

2674032177

10

ΤΕΕ ΙΘΑΚΗΣ

2674032207

11

ΠΙΚΠΑ

2674032270

12

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

2674032222

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

2674031207
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14

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

2674032370

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ

2674032903

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2674023920

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

2674032795, 23911

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2674360400-499

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2674032111

3

2674033622
4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2674033109

5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2674033673

6

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

2674032395

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς
•
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
•
Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν
ξερά χόρτα.
•
Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις,
χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
•
Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.
•
Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
•
Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
•
Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε
ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ. 1
•
Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση
των κλαδιών τους.
•
Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
•
Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια.
Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας.
•
Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου
να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και
όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το
κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.
•
Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.
•
Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από
μη εύφλεκτα υλικά.
•
Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο,
συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
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•
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
•
Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
•
Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
•
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.
•
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να
προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
•
Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας
νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.
•
Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
•
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε
σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για
την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
•
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
•
Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
•
Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
36) Αν η πυρκαγιά πλησιάζει
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
•
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
•
Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ
τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της
πυρκαγιάς στο κτίριο.
•
Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις
καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
•
Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από
το κτίσμα.
•
Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.
•
Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
•
Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη
στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την
κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.
•
Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και
απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.
•
Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου
για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.
•
Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως
εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι
μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
•

Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για
να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
•
Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
•
Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα
και τις εξωτερικές πόρτες.
•
Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο
εσωτερικό του κτιρίου.
•
Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.
•
Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
•
Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το
ηλεκτρικό ρεύμα.
•
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.
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•
Αν διαταχθεί η οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή στην οποία βρίσκεσθε, ακολουθήστε
πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν από τις αρμόδιες αρχές.
•
Μόλις περάσει η πυρκαγιά
•
Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που
παραμένουν.
•
Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους
εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1.

ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΑΣ

1.1.ΕΡΠΟΥΣΑ : Χούμος, πευκοβελόνες, ξερά φύλλα (πάχος περίπου 4-30εκ).
1.2.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : Χόρτα, θάμνοι, μικρά δένδρα (μέχρι 2μ. ύψος).
1.3.ΚΟΜΗΣ : Το πάνω μέρος μεγάλων δένδρων. Στην περίπτωση αυτή αλλάζει τελείως η
συμπεριφορά της φωτιάς, κυρίως με την μεταφορά καυτρών μπροστά από το μέτωπο. Επίσης αλλάζει
και ο τρόπος κατάσβεσης από άμεσο σε έμμεσο.
2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

2.1.ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΛΑΦΡΑ: Χούμος, πευκοβελόνες ξερά φύλλα, χόρτα, λεπτά κλαδιά θάμνων
ΒΑΡΙΑ: Χονδρά κλαδιά (θάμνων και δένδρων), δένδρα, πεσμένοι κορμοί δένδρων, πρέμνα.
2.2.Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Η φωτιά σε μία πλαγιά τρέχει ταχύτερα προς τα επάνω παρά προς τα
κάτω.
2.3.Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ: Δυναμώνει τη φωτιά και συγχρόνως δημιουργεί νέες εστίες μεταφέροντας καύτρες μπροστά
από το μέτωπο. Οι ασθενέστεροι άνεμοι κατά κανόνα παρατηρούνται τις νυχτερινές ώρες.
ΥΓΡΑΣΙΑ: Η φωτιά σβήνεται πιο εύκολα το βράδυ, λόγω αυξημένης υγρασίας. Η καλύτερη ώρα για
την κατάσβεση είναι μεταξύ 8 το απόγευμα και 10 το πρωί.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε μεγάλες θερμοκρασίες προκαλείται μεγαλύτερη προθέρμανση των καυσίμων
υλικών και ταχύτερη καύση τους. Επίσης επηρεάζεται αρνητικά η φυσική κατάσταση των
δασοπυροσβεστών.
3.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

3.1.Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ: γίνεται προτού ξεσπάσει η φωτιά (προληπτικά) και έχει
πλάτος 20 έως 30 μέτρα περίπου ή και περισσότερο.
3.2.ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Η αντιπυρική ζώνη που κάνουμε κατά τη διάρκεια της φωτιάς λέγεται «Γραμμή Ελέγχου» (ΡΙΡΈ ΙΙΝΕ).
Η γραμμή ελέγχου γίνεται είτε:
- πλάγια από τη φωτιά
- πίσω από τη φωτιά
- μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς
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(α)Η αρχή της κατασκευής της γραμμής ελέγχου κυμαίνεται ανάλογα με την πλευρά της φωτιάς από
την οποία γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν γίνει πλάγια ή πίσω από τη φωτιά τότε η αρχή της γίνεται σε απόσταση
2 έως 10 μέτρα περίπου από την περίμετρο της. Μπορεί όμως να γίνει και σε μεγαλύτερη απόσταση. Αν
γίνει μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς, τότε η αρχή της γίνεται σε μεγαλύτερη απόσταση κι εξαρτάται
από την ένταση της φωτιάς (μήκος φλόγας), την ταχύτητα της εξάπλωσης της και την ταχύτητα
δημιουργίας της γραμμής ελέγχου.
(β)Όταν φτιάχνουμε τη γραμμή ελέγχου, το ρίψιμο των δένδρων, των κλαδιών, των θάμνων κτλ. θα
πρέπει να γίνεται εξωτερικά της γραμμής ελέγχου της φωτιάς, δηλαδή προς την πλευρά αντίθετα της
κατεύθυνσης της φωτιάς. Επίσης, αν δεν έχουμε τα μέσα ή το χρόνο να κόψουμε μεγάλα δένδρα, τότε
(αν το επιτρέπουν οι περιστάσεις) κάνουμε στα δένδρα αυτά αποκλάδωση, αφού πρώτα αφαιρέσουμε
τους θάμνους κάτω από αυτά.
(γ)Το πλάτος της γραμμής ελέγχου κυμαίνεται ανάλογα με την πλευρά της φωτιάς από την οποία
γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν γίνεται πλάγια ή πίσω από το μέτωπο της φωτιάς θα πρέπει θα πρέπει να έχει
πλάτος περίπου 2 φορές το ύψος της βλάστησης, ενώ αν γίνεται μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς θα
πρέπει να έχει πλάτος περίπου 2 φορές το μήκος της φλόγας όταν φτάσει στη γραμμή ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε πλάτος 0,5 έως 1μ. περίπου από το συνολικό πλάτος της γραμμής ελέγχου και στην
πλευρά της γραμμής ελέγχου που είναι αντίθετα προς την κατεύθυνση της φωτιάς καθαρίζουμε κάθε
καύσιμη ύλη μέχρι το ανόργανο έδαφος, ενώ στο υπόλοιπο πλάτος (προς την κατεύθυνση της φωτιάς)
απλά απομακρύνουμε τα καύσιμα υλικά και τα ρίχνουμε εξωτερικά της γραμμής ελέγχου (δηλαδή προς
την πλευρά αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς). Έτσι λοιπόν, όταν φθάσει η φωτιά στη γραμμή
ελέγχου, θα χαμηλώσει κατ' αρχήν όταν βρει λίγα εναπομείναντα καύσιμα υλικά και μετά θα σβήσει
τελείως, όταν φτάσει στο σημείο της γραμμής ελέγχου, πλάτους περίπου 0,5έως 1μ., όπου έχουμε
καθαρίσει τελείως κάθε καύσιμη ύλη μέχρι το ανόργανο έδαφος.
4.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Για αποφυγή ατυχημάτων κατά την πορεία προς τη φωτιά, θα πρέπει:
(α) η τσάπα και τα φτυάρια να μην μεταφέρονται στους ώμους αλλά στα χέρια.
(β) στα μονοπάτια, να έχουμε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση μεταξύ μας.
5.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

5.1.Εξέταση της συμπεριφοράς της φωτιάς:
(α) κατεύθυνση της φωτιάς
(β) ταχύτητα (μέση ταχύτητα σε χαλέπιο πεύκη «ύψους 8-12μ. περίπου» 1,5-2 χλμ/ώρα· μπορεί όμως
με άνεμο 6-7ΒΡ να αυξηθεί σε 4-6 χλμ/ώρα ή και περισσότερο σε ακραίες περιπτώσεις)
(γ) μήκος φλόγας (μέχρι 1.20μ. μπορεί να σβηστεί με χειρωνακτικά εργαλεία)
(δ) περίμετρος της φωτιάς.
5.2. Τι καύσιμη ύλη θα συναντήσει στην πορεία της φωτιά.
5.3. Εξέταση τρόπου διαφυγής από τη φωτιά.
5.4. Τοποθέτηση μόνιμου παρατηρητή σε ψηλό σημείο για επίβλεψη της γύρω περιοχής για αποφυγή
περικύκλωσης από τη φωτιά.
6.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

6.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
ΑΜΕΣΟΣ: Πραγματοποιείται στο μέτωπο της φωτιάς.
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ΠΡΟΣΒΟΛΗ: σταματάμε την επέκταση της φωτιάς με: νερό, χώμα, φτερό κατάσβεσης (για έρπουσα
και πράσινα κλαδιά επιφανείας).
ΕΜΜΕΣΟΣ: Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη, δηλαδή γραμμή ελέγχου μακριά από το μέτωπο της
φωτιάς.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ: με τσάπες πριόνια κτλ.
6.2 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
(α) ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ όλων των υλικών που σιγοκαίνε κατά μήκος της περιμέτρου της φωτιάς.
(β) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ με στενή ζώνη (30-40 εκ.) της καμένης από την άκαυτη καύσιμη ύλη στο έδαφος,
κατά μήκος της περιμέτρου της φωτιάς. Προσοχή να μην μεταφερθούνε καιόμενα υλικά έξω από την
περίμετρο κατά τη διαδικασία αυτή. Για το λόγο αυτό η ζώνη γίνεται περίπου 20 εκ. εξωτερικά της ορατής
περιμέτρου και το άκαυτο υλικό αυτής της ζώνης διασκορπίζεται προς το καμένο.
(γ) ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ μέσα από την περίμετρο της φωτιάς (ή την ανωτέρω στενή ζώνη των 30-40 εκ.) όλων
εκείνων των απειλητικών εστιών, που μπορούν, να δημιουργήσουν καύτρες (π.χ. πρέμνα, ιστάμενοι
νεκροί - από παλιά - κορμοί). Οι τελευταίοι λειτουργούν σαν καπνοδόχοι και παράγουν πολλές καύτρες
καθώς καίγονται από μέσα.. Πρέπει να ριφθούν στο έδαφος με πολλή προσοχή, γιατί συχνά πέφτουν
απότομα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα καμένα δένδρα, που έχουν καεί κατά μεγάλο μέρος στη βάση τους, γιατί μπορεί να
πέσουν απρόσμενα και να μας προξενήσουν ατύχημα.
6.3 ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ κατά μήκος της περιμέτρου της φωτιάς
ή της γραμμής ελέγχου ή της ανωτέρω στενής ζώνης των 30-40 εκατ. Η περίπολος πρέπει να είναι
εφοδιασμένη με κατάλληλα εργαλεία, για να σβήνει τυχόν μικροεστίες κατά μήκος των ανωτέρω. Επίσης
θα πρέπει, να σβήνει εστίες που σιγοκαίνε μέσα από την περίμετρο της φωτιάς (αρχικά μέχρι βάθος 30μ.)
και οι οποίες μπορεί να αναζωπυρωθούν μετά από αρκετές ώρες ή μέρες και να μεταφέρουν καύτρες έξω
από την περίμετρο της φωτιάς (στο άκαυτο μέρος), οπότε θα ξεσπάσει νέα πυρκαγιά.
7.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΘΩΣ ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

7.1. ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ (θερμικό στρες)
Μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 36,6 CO (όση είναι η κανονική θερμοκρασία του σώματος μας)
το σώμα μας αποβάλλει θερμότητα και ψυχραίνεται. Όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει τη
θερμοκρασία του σώματος η αποβαλλόμενη θερμότητα από τις καύσεις μας, ιδίως όταν εργαζόμαστε
έντονα, γίνεται ανεπαρκής. Μάλιστα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ανώτερη των 36,6 CO απορροφάμε
θερμότητα από το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας κατά την οποία
η θερμοκρασία του σώματος μας μπορεί να ανέλθει μέχρι και τους 42 CO. Αυτό θα συμβεί όταν δεν
υπάρχει αρκετό νερό να πιούμε για να ιδρώσουμε, με αποτέλεσμα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να
οδηγήσει σε λιποθυμία κι αν δε ληφθούν μέτρα μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο.
7.1.1.ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
(α) Έντονη δίψα
(β) Ωχρό και ξηρό δέρμα
(γ) Άφθονος «κρύος» ιδρώτας
(δ) Πονοκέφαλος
(ε) Ναυτία, ζάλη
(στ) Δυσφορία και δύσπνοια.
(ζ) Τάση για λιποθυμία
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7.1.2.ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(α) Απομακρύνουμε τον πάσχοντα από τη φωτιά και τον τοποθετούμε σε δροσερό και σκιερό μέρος.
(β) Χρησιμοποιούμε κρύο νερό τόσο για να πιει ο θερμόπληκτος όσο και για να βρέξουμε το κεφάλι
και το σώμα του.
(γ) Ζωηρές εντριβές στα χέρια και τα πόδια με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
(δ) Εισπνοή αμμωνίας.
(ε) Αν η κατάσταση του πάσχοντος είναι πολύ βαριά, μεταφέρεται κατεπειγόντως σε γιατρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γυμναστική ενισχύει τον οργανισμό για την αποφυγή θερμοπληξίας. Το άτομο
που είναι σε καλή φυσική κατάσταση αξιοποιεί καλύτερα τον νερό που πίνει καθώς ο
προσαρμοσμένος οργανισμός του ιδρώνει ελεγχόμενα ανάλογα με τις ανάγκες.
7.2. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
7.2.1. ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ:
α) Από τις φλόγες στο μέτωπο της φωτιάς β) Από τα αποκαΐδια
7.2.2.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
(α) Αρχίζει να μην λειτουργεί καλά το μυαλό μας κι ενεργούμε αλλοπρόσαλλα.
(β)Το χρώμα του δέρματος γίνεται σταδιακά βαθύ κόκκινο (και όχι ζεστό όπως στη θερμοπληξία),ενώ
η θερμοκρασία του σώματος δεν ανεβαίνει σημαντικά.
(γ)Πονοκέφαλος.
(δ) Ζαλάδα
(ε)Αδυναμία αναπνοής
(στ) Εμετός
(ζ) Διάρροια
(η) Λιποθυμία
7.2.3. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(α) Απομάκρυνση του πάσχοντα από την περιοχή με το μονοξείδιο του άνθρακα,
(β) Τεχνητή αναπνοή
(γ) Μεταφορά σε γιατρό
Για την αποφυγή των ανωτέρω δύο κινδύνων, χρειάζεται κάθε είκοσι λεπτά, αλλαγή των ατόμων που
σβήνουν τη φωτιά. Συγκεκριμένα κατά την κατάσβεση σε ανοικτό χώρο, μπορεί κάποιος να πάθει
δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, σε περίπου δύο ώρες ή και λιγότερο σε ακραίες συνθήκες.
(Κυρίως υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα κοντά στο μέτωπο και κατά την κατάσβεση των αποκαϊδιών).
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΑΤΩΝ (Λόγω απώλειας από τη μεγάλη εφίδρωση)
Τα συμπτώματα είναι η εξάντληση και οι κράμπες σε πόδια και χέρια. Για την αναπλήρωση των αλάτων
μπορούμε να έχουμε τα εξής:
(α) Ξηρούς καρπούς με αλάτι (φυστίκια, αμύγδαλα)
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(β) Σταφίδες, ντομάτες (για το κάλιο), ντοματοχυμούς, κράκερ, πορτοκάλια, μπανάνες, αγγούρια, ελιές,
αλμυρό τυρί, ψωμί.
7.3. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (Οδηγίες για προστασία από τις φλόγες)
(α) Αν αναγκαστούμε, να παραμείνουμε ή να περάσουμε μέσα από τις φλόγες, πρέπει να καλύψουμε
το σώμα μας όσο γίνεται περισσότερο (κατέβασμα μανικιών, κράνος, μάσκα, στεγνή μπαντάνα ή κάτι
άλλο για κάλυψη προσώπου). Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να παίρνουμε βαθιές εισπνοές, για
να μη καούν οι αναπνευστικές οδοί.
(β) Αν μας περικυκλώσει η φωτιά και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής, τότε διαλέγουμε ένα μέρος,
όπου υπάρχει κενό (διαμέτρου περίπου 30μ.) και πέφτουμε μπρούμυτα. Τούτο δε, γιατί σε 15-20
εκατοστά από το έδαφος υπάρχει στρώμα κρύου αέρα. Καλό είναι να βρούμε ή να σκάψουμε μία τρύπα
για να αναπνέουμε καλύτερα, ή να πέσουμε μπρούμυτα στο κράσπεδο κάποιου δρόμου, από την πλευρά
του δρόμου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Επίσης, αν μπορούμε, να
σκεπάσουμε την πλάτη μας με χώμα για να μη πάθει εγκαύματα.
(γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αναγκαστούμε να περάσουμε μέσα από φλόγες ή είμαστε μπρούμυτα στο έδαφος
και γύρω μας υπάρχει φωτιά (όπως στην προηγούμενη περίπτωση) δε πρέπει να έχουμε βρεγμένο
μαντήλι ή οτιδήποτε άλλο βρεγμένο στο στόμα μας, στην πλάτη μας ή οπουδήποτε αλλού στο σώμα μας.
Τούτο δε, γιατί οι υδρατμοί που δημιουργούνται από το βρεγμένο μαντήλι ή οτιδήποτε άλλο, όταν
θερμαίνονται καίνε πολύ περισσότερο τις αναπνευστικές μας οδούς κατά τις εισπνοές ή οποιοδήποτε
άλλο μέρος του σώματος μας. Τα βρεγμένα ρούχα έχουν το 1/5 της μονωτικής αξίας των στεγνών. Μόνο
όταν είμαστε μέσα σε καπνούς (μακριά από τις φλόγες) μπορούμε να βρέχουμε το μαντήλι μας, τη μάσκα,
τη μπαντάνα ή οτιδήποτε άλλο και να το βάλουμε στο στόμα μας, στο κεφάλι μας ή οπουδήποτε αλλού
στο σώμα μας.
(δ) Αν τα ρούχα μας ή το σώμα μας πιάσουν φωτιά τότε όχι τρέξιμο (γιατί αυξάνεται η φωτιά), αλλά
κύλισμα στο έδαφος ή κάλυψη του σώματος μας με χώμα ή ρούχα.
8.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΡΙΨΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Όταν ενεργούν πυροσβεστικά αεροσκάφη στην πυρκαγιά, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Σε
περίπτωση που αντιληφθούμε ότι είμαστε στη γραμμή ρίψης νερού του αεροσκάφους, τότε:
(1)Αν έχουμε περιθώρια να τρέξουμε για να αποφύγουμε τη ρίψη του νερού, η πορεία μας θα πρέπει,
να είναι κάθετα προς την πορεία του αεροπλάνου.
(2)Αν δεν έχουμε περιθώρια ν' αποφύγουμε τη ρίψη του νερού, τότε:
(α) Πετάμε αμέσως μακριά τα εργαλεία μας προς τα κάτω στην πλαγιά.
(β) Πέφτουμε μπρούμυτα με το κεφάλι μας να έχει κατεύθυνση προς το αεροπλάνο που έρχεται (αν
φοράμε κράνος), διαφορετικά αντίθετα.
(γ) Κρατιόμαστε από δέντρο ή θάμνο, για να μην παρασυρθούμε από το κύμα του νερού.
9.

ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Χρησιμοποιούνται:
(α) Κατά την έναρξη της φωτιάς, όπου η έκταση και η ένταση της φλόγας είναι μικρή.
(β) Κατά την περιπολία κι επίβλεψη της φωτιάς (τρίτο στάδιο κατάσβεσης) για το σβήσιμο εστιών που
μπορεί να αναζωπυρωθούν.
Οι βολές που κάνουμε με τους επινώτιους πυροσβεστήρες, όπως επίσης και με τις μάνικες της
πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι δύο ειδών:
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(α) Συμπαγής βολή: Κατευθύνεται στα καύσιμα στη βάση της φλόγας και χρησιμοποιείται για να
μειωθεί η φλόγα για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε. Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα με τη
βολή αυτή μπορούμε να κτυπήσουμε φλόγες σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 4 μ. Μειονέκτημα αυτής
της βολής είναι, ότι απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου το 75% του νερού δε συντελεί στην ψύξη
των υλικών αλλά ρέει στο έδαφος).
(β) Διεσπαρμένη βολή: Η βολή αυτή γίνεται με ειδικό ακροφύσιο στο στόμιο του πυροσβεστήρα ή
βάζοντας το δάκτυλο μας. Μετά από λίγες δοκιμές επιτυγχάνουμε τη δημιουργία σπρέυ. Η βολή αυτή
κατευθύνεται στα καύσιμα με στόχο να τα ψύξει. Η αποτελεσματικότητά της για το σκοπό αυτό ανά λίτρο
νερού είναι πολύ μεγαλύτερη της συμπαγούς βολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Αν ένα δένδρο φλέγεται, η κατάσβεση του ξεκινάει από τη βάση προς τα επάνω. Τούτο δε επειδή
πρέπει να ψυχθούν τα σημεία που τροφοδοτούν με καύσιμα αέρια τις φλόγες, ώστε αυτές να αδυνατίσουν
σταδιακά και καθώς η βολή του νερού ανεβαίνει σιγά - σιγά προς τα επάνω τελικά να σβήσουν.
(β) Η αναλογία του δασοπυροσβεστικού αφρού (πυκνώματος) που θα βάλουμε στους επινώτιους
πυροσβεστήρες είναι γραμμένη επάνω στο μπουκαλάκι του αφρού.
10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1. Κράνος
2. Γυαλιά πυρόσβεσης
3. Μάσκα
4. Μπαντάνα ή πετσέτα
5. Φακός κεφαλής κι εφεδρικές μπαταρίες.
6. Σφυρίχτρα
7. Γάντια.
8. Σε ξεχωριστή ζώνη (από εκείνη του παντελονιού) θα πρέπει να περαστούν:
(α) Ένα πριόνι (με τη θήκη του)
(β) Ένα πτυοσκάπανο (με τη θήκη του)
(γ) Ένα τσεκούρι (με τη θήκη του), εφ' όσον μπορεί να φέρεται κι αυτό το βάρος.
Επίσης, στην ξεχωριστή αυτή ζώνη καλό είναι να περαστεί και ένα παγούρι στρατιωτικό με την θήκη
του (όχι κρεμαστό) ενός λίτρου, επειδή πολλές φορές ενεργούμε μακριά από τα σακίδιά μας ή από μέρη
με νερό.
Εκτός από αυτόν τον στοιχειώδη ατομικό εξοπλισμό, ο δασοπυροσβέστης, ανάλογα με τις περιστάσεις
χρησιμοποιεί τον λοιπό εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης (επινώτιο πυροσβεστήρα, φτερό κατάσβεσης,
τσάπα κλπ.)
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ρουχισμούς κρίνεται η στρατιωτική φόρμα
δηλαδή παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια (με τέσσερις τσέπες) επειδή αυτός ο ρουχισμός είναι
πολύ ανθεκτικός και τα μακριά μανίκια του πουκαμίσου μας προφυλάσσουν από τις καύτρες της φωτιάς
και τα κλαδιά των δέντρων και θάμνων. Τέλος, οπωσδήποτε αρβύλες (που να καλύπτουν τους
αστράγαλους) για αποφυγή ατυχημάτων.
11.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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11.1. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι καλά ακονισμένα. Ειδικά με τις τσάπες, αν
είναι καλά ακονισμένες, μπορούμε να κόψουμε εύκολα από τις ρίζες τους μικρούς θάμνους και δέντρα
(όταν δημιουργούμε τη γραμμή ελέγχου).
11.2. Όταν κάνουμε δασοπυρόσβεση σε άγνωστη περιοχή, θα πρέπει να βάζουμε σημάδια στα μέρη
που περνάμε (ιδιαίτερα το βράδυ), ώστε αν χρειασθεί να επιστρέψουμε από την ίδια περιοχή, να
βρίσκουμε εύκολα το δρόμο επιστροφής.
11.3. Κατά την κατάσβεση θα πρέπει να εργαζόμαστε σε απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων μεταξύ
μας. Αν αντιληφθούμε, από τις 11 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. (περίπου) να μεταφέρονται καύτρες, λόγω του
αέρα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανάψουν πολλές νέες εστίες μπροστά από το μέτωπο της
φωτιάς με κίνδυνο εγκλωβισμού μας. Ενώ, αν οι καύτρες μεταφέρονται μετά τις 6 το απόγευμα, τότε η
πιθανότητα εγκλωβισμού μας είναι μικρότερη, γιατί οι καύτρες ανάβουν πιο δύσκολα λόγω της υγρασίας
που αρχίζει να αυξάνει. Οι καύτρες οι οποίες έχουν δυνατότητα να ανάψουν νέες εστίες μπορούν να
μεταφερθούν μέχρι τα 1500 μ. Συνήθως όμως οι νέες εστίες παρατηρούνται μέχρι τα 500 έως 600 μ.
11.4. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
(α) Πρέπει να προσέξουμε τι θα συναντήσει στην πορεία της η φωτιά. Έτσι λοιπόν, αν συναντήσει
πυκνό δάσος ή πλαγιά με ανοδική πορεία, τότε θα έχουμε ταχύτερη εξάπλωσή της, οπότε θα πρέπει να
ενεργήσουμε γρήγορα για να την περιορίσουμε ή να τη σβήσουμε πριν φτάσει εκεί.
(β) Όταν η φωτιά είναι σε κλειστή χαράδρα, τότε δημιουργείται το φαινόμενο της «ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ» και
αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητά της προς τα επάνω. Επίσης, στην περίπτωση αυτή εκτός από τη φωτιά
κινδυνεύουμε να πάθουμε ασφυξία από τους καπνούς που προηγούνται της φωτιάς με μεγάλη ανοδική
ταχύτητα. Οπότε, η κατάσβεση δεν θα γίνει ΠΟΤΕ από την επάνω μεριά της χαράδρας (δηλ. Αντίθετα
προς την πορεία της φωτιάς) παρά μόνο από τα πλάγια ή πίσω από τη φωτιά.
11.6. Θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή στην κατάσβεση των πρέμνων και ριζών που σιγοκαίνε
στα όρια της περιμέτρου της φωτιάς, γιατί είναι δυνατόν να σιγοκαούν κάτω από τη γραμμή ελέγχου,
μεταφέροντας τη φωτιά στο άκαυτο μέρος.
11.7. Η έρπουσα φωτιά σε βελόνες ή φύλλα δεν σβήνεται αποτελεσματικά με κλαδιά ή με φτερό
κατάσβεσης. Για να σβηστεί με νερό γίνεται μεγάλη σπατάλη και μπορεί πάντα να αναζωπυρωθεί γιατί
μπορούν να μείνουν σημεία που σιγοκαίνε κάτω από την επιφάνεια του βελονοτάπητα αν δεν «πνιγεί» με
άφθονο νερό. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η δημιουργία στενής γραμμής ελέγχου μέχρι το
ανόργανο έδαφος, ώστε όταν φτάσει η φωτιά σε εκείνο το σημείο, να σβήσει από μόνη της. Τα κλαδιά ή
το φτερό κατάσβεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά όταν καίγονται χόρτα ή μικροί
θάμνοι (φρύγανα).
11.8. Όταν ένα νεκρό δέντρο κοντά στην περίμετρο της φωτιάς, σιγοκαίγεται στη βάση του, καλό είναι
να σπάσουμε ή ξύσουμε με τσεκούρι ή με τσάπα τη φλούδα και τα υπόλοιπα μέρη του που σιγοκαίονται
και να τα κατασβήσουμε, για να μην μεταφερθούν καύτρες έξω από τη γραμμή ελέγχου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιθάκης
όπως ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 134/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6Ε4ΥΩΕΟ-ΔΙΔ)
και συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ 337/2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΤΙ4ΩΕΟ-ΖΓΒ)
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1) Τον Δήμαρχο Ιθάκης, κ. Διονύσιο Γερ. Στανίτσα, ( Πρόεδρο).
2) Τον Δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Βερώνη με
αναπληρωτή του τον κ. ΤΥΠΑ ΑΝΔΡΕΑ.
3) Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (μειοψηφία) με
αναπληρωτή του τον κ. ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΣΑΒΒΑ (μειοψηφία)
4) Τον Διοικητή του Α.Τ. Ιθάκης Στέφανο Τράταρη με αναπληρωτή του
την Ανθυπαστυνόμο Ελένη Θέου.
5) Τον Εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Ιθάκης Ακστης Λ.Σ. Ιωάννη Τρέλλη
με αναπληρωτή του τον Ακστη Λ.Σ. Ευστράτιο Τσάρκο.
6) Τον Πυρονόμο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης Αλέξη Καϊπάνο
με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Καραμπελιά.
7) Τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.
Ιωάννη Μουζάκη ΤΕ Ηλεκτρολόγων με αναπληρώτριά του την κ.
Παναγούλα Κωστήρη ΠΕ Χημ. Μηχ/κό.
8) Τον Τεχν/γο Δασοπονίας του Δασονομείου Ιθάκης κ. Τηλέμαχο Χάνο.

Την γραμματειακή υποστήριξη του Οργάνου αναθέτει στον υπάλληλο του Δήμου Οικονομίδη Γεώργιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών ( εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και
μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιθάκης για
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
προκειμένου να καταρτίσει μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα επέμβουν
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις,
πυρκαγιές, σεισμούς και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιθάκης για το χρονικό
διάστημα έως 31/12/2018, με την διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού όταν αυτό
απαιτηθεί
ΚΑΛΕΙ
όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ιθάκης τηλ :2674033622 Φαξ: 2674023921 αίτηση συμμέτοχής μέχρι και την
στην οποία θα
αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση , τηλέφωνο (κινητό – σταθερό) e-mail
και φαξ.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
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1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ1 του Ν1500/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση
Μητρώου Ιδιοκτητών ( εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις,
πυρκαγιές, σεισμούς και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιθάκης για το
χρονικό διάστημα έως 31/12/2018 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ1 του Ν1500/86 στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα
οχήματα που μπορούν αν διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος,
άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους).
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των
χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια
χείριστού μηχανήματος έργου)
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που εγγράφονται στο μητρώο:
Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης,
είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστημα από
μέχρι 31-12-2018 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιθάκης τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Τα οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα
με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με
την περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) η διάθεση
των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού, επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων
που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της.
Γ) Τα οχήματα, μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, με
τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την απόφαση
απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής , θα είναι τα ακόλουθα:
Ωριαία αποζημίωση
Περιγραφή

(€/h),
Χωρίς ΦΠΑ

Εργάτης ανειδίκευτος

17,10

Εργάτης ειδικευμένος

18,90

Τεχνίτης

25,20

Χειριστής Μηχανήματος

25,20

Χειριστής ελαφρού μηχανήματος

20,70

Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα

20,70

Βοηθός Χειριστή

18,90

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100 HP

45,00

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 100 έως και 150 HP

49,50

Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 150 έως και 200 HP

54,00
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Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 HP

58,50

Προωθητήρας έως και 100 HP

45,00

Προωθητήρας άνω των 100 έως και 150 HP

54,00

Προωθητήρας άνω των 150 έως και 200 HP

63,00

Προωθητήρας άνω των 200 έως και 300 HP

72,00

Προωθητήρας άνω των 300 HP

81,00

Φορτωτής έως και 100 HP

36,00

Φορτωτής άνω των 100 έως και 180 HP

45,00

Φορτωτής άνω των 180 HP

58,50

Εκσκαφέας έως και 120 HP

40,50

Εκσκαφέας άνω των 120 HP

54,00

Εκσκαφέας ερπυστριφόρος 150 - 200 HP

90,00

Εκσκαφέας – Φορτωτής

54,00

Wagon drill με αεροσυμπιεστή

81,00

Αεροσυμπιεστής

40,50

Γερανός έως και 20 τ.

49,50

Γερανός άνω των 20 τ.

63,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα μέχρι 100
ΗΡ

36,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα από 100
ΗΡ μέχρι 200 ΗΡ

54,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα από 200
ΗΡ μέχρι 300 ΗΡ

72,00

Μηχάνημα- όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και αλατιέρα άνω των
300 ΗΡ

90,00

Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό μέχρι 100 ΗΡ
Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό πάνω από 100 ΗΡ μέχρι 200
ΗΡ

27,00
29,70

Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό πάνω από 200 ΗΡ

36,00

Φορτηγά αποκομιδής απορριμμάτων

54,00

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ έως και 10 τόνους

27,00

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ έως 20 τόνους

33,30

Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ άνω των 20 τόνων

40,50

Βυτιοφόρο Ω.Φ έως και 10 τόνους

27,00
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Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 20 τόνους

33,30

Βυτιοφόρο Ω.Φ άνω των 20 τόνων

40,50

Τρακτέρ ή αγροτικό όχημα (μετά βυτίου)

14,40

Βυτιοφόρα ρυμουλκούμενα μέχρι 1000 kg

9,00

Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & ομβρίων

36,00

Μηχανικό Σάρωθρο

30,60

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο έως 25 tn

58,50

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 25 tn έως 40

72,00

Επικαθήμενο Όχημα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 40 tn

90,00

Χορτοκοπτικό αυτοκινούμενο μηχάνημα

40,50

Τραγκλάιν

67,50

Αερόσφυρα

81,00

Καλαθοφόρο έως 12 m

36,00

Καλαθοφόρο από 12 έως 18 m

45,00

Καλαθοφόρο άνω των 18 m

54,00

Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος

81,00

Τηλεσκοπικό ανυψωτικό γερανό

54,00

Μικρό μέσο μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών (€/km)

1,08 (€/km)

Αναμονή μικρού μέσου μεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών

9,00

tn

Μέσο μαζικής μεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδρομής μέχρι και 100 km

22,50

Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar

45,00

Αντλητικό συγκρότημα

7,20

Μεταφορά αλατιού (€/t km)

0,18

Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά επιστροφής
μέχρι 15 χλμ. (€/δρομ.)

198,00 (€/δρομ.)

Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά επιστροφής
πάνω από 15 χλμ. (€/δρομ.)

252,00 (€/δρομ.)

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντανακλαστικών
πινακίδων σήμανσης ή πληροφοριακών πινακίδων μετά των
απαραίτητων υλικών στερέωσης (€/ m2)

171,00

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στύλων υποστήριξης
πινακίδων από σωλήνα γαλβανιζέ Φ2’’ έως 3,3 m (€/ m2)

45,00
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Ελκυστήρας κάτω των 100 HP (για έλξη κορμών κλπ) εργαζόμενο
σε ρέματα

36,00

Ελκυστήρας άνω των 100 HP (για έλξη κορμών κλπ) εργαζόμενο
σε ρέματα

40,50

Πολυμηχάνημα τύπου Unimog ή συναφές για έλξη εργαζόμενο σε
ρέματα κτλ

40,50

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί έως 800 kg

38,70

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί από 800 kg έως 1000 kg

45,00

Μηχανικός εκσκαφέας 1,50 κ.ν. με σφυρί άνω των 1000 kg

49,50

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την
εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται).
Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση
καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης
πλημμύρας, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση
φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες),
θα συγκεκριμενοποιούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά
για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των
ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση
λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των
μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η
δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το πέρας απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες
πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου
συμβάντος.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός
που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος
αυτός μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά τα παρακάτω:
• η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση
εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής.
• οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης
ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται
σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ε) Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν
μέχρι 31-12-2020.
ΣΤ) Οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά, κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση τους τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές
και λοιπές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους
στάθμευσης), προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων και των
χειριστών αυτών.
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Ζ) Είναι υπεύθυνοι:





ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά
νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ).
να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ
διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75,
Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ. 395/94. Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ.
105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
κατ' αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και
προσωπικού.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και
εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες- φυσικά πρόσωπα) που θα
ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού
συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ,
ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και
επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η
διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού ( βάσει των ανωτέρω
δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την
αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργων με τον Δήμο.
Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται
άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ιθάκης.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία.
Αναφέρουμε ότι η σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος
μέλλοντος και αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση
της αιρέσεως) (άρθ.185, 201 ΕΠ. Α.Κ.). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί των οποίων
στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά
γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως
πλημμυρικά συμβάντα, κλπ.).
ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δήμο Ιθάκης
ΘΕΜΑ: Αίτηση ενδιαφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ( ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ,
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31/12/2018.
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον ανωτέρω αναφερόμενο
Κατάλογο για το έτος 2018, για τα οχήματα που αναφέρονται στην
συνημμένη με την παρούσα ΥΔ.
Στην παρούσα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο από τα νομιμοποιητικά
έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχω και
των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφάλιστρα,

πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού
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συμβόλαια,

ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
O/Η ΑΙΤΩΝ/ΤΟΥΣΑ
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ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
Α.Φ.Μ.
Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.
ΦΑΞ.
ΗΛ. ΔΙΕΥΘ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία
γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Ταυτότητας:

Δελτίου

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Οδός:

15

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
----

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της
και προκειμένου να συμμετάσχω στην
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών ( εταιρειών – φυσικών
προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς και λοιπές καταστροφές,
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018, δηλώνω ότι:


αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών ( εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων
έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό,
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κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου
Ιθάκης για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 όπως αυτοί περιγράφονται στην πρόσκληση.
αναλυτικά τα οχήματα που μπορώ να διαθέσω για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών είναι
ΕΙΔΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ.

ΑΡ. ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜ

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ….
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από
τον δηλούντα ή την δηλούσα. »
Ο κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζήτησε να
επισπευστούν οι συναντήσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή με το
Συντονιστικό Τοπικό Οργανο, ώστε να ενημερωθούν πως θα κατευθύνουν τους πολίτες σε περίπτωση
συμβάντος. Επίσης ζήτησε να μην υπάρχει αμοιβή για τους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων
όταν ειδοποιούνται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση
όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του ανωτέρω επικαιροποιημένου σχεδίου για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Ιθάκης.
Οι τρεις παρόντες Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ) συμφωνούν και
διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους όπως αναγράφονται ανωτέρω.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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