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Α).- ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ ηεο θαηαζηξνθηθήο – ζαλαηεθφξνπ δαζηθήο ππξθαγηάο πνπ εθδειψζεθε ηελ 23ε Ηνπιίνπ
2018 θαη πεξί ψξα Χ/16:49΄ κκ, ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο θαη εμαπιψζεθε ζηελ
Καιιηηερλνχπνιε - Νέν Βνπηδά – Μάηη - Κφθθηλν Ληκαλάθη ησλ Γήκσλ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη
Μαξαζψλα αληίζηνηρα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,
Αλδξηαλφο Γθνπξκπάηζεο, Αληηζηξάηεγνο – Τπαξρεγφο Π., ε.α., Ννκηθφο, Δηδηθφο Δξεπλεηήο Γηθαζηηθφο Πξαγκαηνγλψκνλαο Γηεξεχλεζεο Δγθιεκάησλ Δκπξεζκνχ, πξψελ Γηεπζπληήο ηνπ
Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΓΓΠΠ θαη πξψελ Καζεγεηήο Πνηληθνχ Γηθαίνπ
– Πνηληθήο Γηθνλνκίαο – Δγθιεκαηνινγίαο – Αλαθξηηηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Ννκνζεζίαο ησλ
ρνιψλ Αλζππνππξαγψλ θαη Αξρηππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, νξίζηεθα απφ ην
Γηθεγφξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, θ. Αληψλην Φνχζζα, σο Σερληθφο χκβνπινο γηα λα
δηεξεπλήζσ, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο κνπ θαη ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ εγθιεκάησλ
εκπξεζκνχ, αιιά θαη ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ σο άλσ
θαηαζηξνθηθνχ - ζαλαηεθφξνπ θαηλνκέλνπ, ιφγσ δαζηθήο ππξθαγηάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ινηπφλ,
αθνχ κεηέβελ ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο ηελ 4ε Απγνχζηνπ 2018, φπνπ δηελήξγεζε επηηφπνπ
απηνςία ηφζν ζηελ πεξηνρή πνπ μεθίλεζε ε ππξθαγηά ζην Νηανχ Πεληέιεο, φζν θαη ζηελ επξχηεξε
πιεγείζα απφ ηελ ππξθαγηά πεξηνρή ηεο Καιιηηερλνχπνιεο – Νένπ Βνπηδά, Μαηίνπ θαη Κφθθηλνπ
Ληκαλάθη, δήηεζα θαη έιαβα πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο απηφπηεο κάξηπξεο θαζψο επίζεο, αθνχ
έιαβα ππφςε, κειέηεζα, αλάιπζα, αμηνιφγεζα θαη εθηίκεζα ηα δηάθνξα ζρεηηθά έγγξαθα θαη
ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζψο θαη άιιεο Τπεξεζίεο θαη
Φνξείο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε κνπ, πξνέβελ ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Σερληθήο Έθζεζεο.
Δμάιινπ γηα ηε ζχληαμε απηήο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ έγγξαθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ηνπ ηζρχνληνο κέρξη ζήκεξα ζεζκηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο, ησλ πάγησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο Γηαηαγψλ θαη Δγθπθιίσλ ηεο ΓΓΠΠ θαη
ηνπ Αξρεγείνπ Π, ηεο εθ ηεο καθξφρξνλεο θαη επδφθηκεο ππεξεζίαο κνπ ζην Π εκπεηξίαο θαη
ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ κνπ, σο Γηθαζηηθνχ Πξαγκαηνγλψκνλα γηα ηε δηεξεχλεζε εγθιεκάησλ
εκπξεζκνχ, αιιά θαη ηελ εκπεηξία κνπ απφ ηε ζέζε επζχλεο ζηελ νπνία είρα ππεξεηήζεη θαηά ην
έηνο 2006 - 2007 ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / ΓΓΠΠ, εθζέησ ηα παξαθάησ, επηθπιαζζφκελνο λα ζπληάμσ
πιήξε (νξηζηηθή) ζρεηηθή Έθζεζε, φηαλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε κνπ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα
ζηνηρεία, ηα νπνία δεηήζεθαλ αξκνδίσο κέζσ ηνπ θπξίνπ Δηζαγγειέσο απφ ηνλ δηθεγφξν θ.
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Αληψλην Φνχζζα κε αίηεζε πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ κεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
φπσο ηεο ΓΓΠΠ, ηνπ Π θαη άιισλ Τπεξεζηψλ, Αξρψλ θαη Φνξέσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά.

Β) ΥΡΟΝΙΚΟ - ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΜΒΑΝΣΟ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
1) Γενικά
i) Πσρκαγιά Κινέττας
Χο γλσζηφλ, ηε Γεπηέξα 23 Ηνπιίνπ 2018 θαη πεξί ψξα Χ/12:03 κκ, εθδειψζεθε ππξθαγηά
ζηελ πεξηνρή ‘’Αέξαο’’ ζηα Γεξάλεηα Όξε (Κηλέηα), απφ ηελ νπνία θαηαζηξάθεθε δαζηθή έθηαζε
πεξίπνπ 55.680 ζηξεκκάησλ. εκεηψλεηαη δε, φηη ζηελ ελ ιφγσ ππξθαγηά εθαξκφζζεθε απφ ηα
αξκφδηα θαηά λφκν φξγαλα επηηπρψο νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε θαηνίθσλ δηαθφξσλ νηθηζκψλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο Κηλέηηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ νηθηζκψλ Γαιήλε, Μαξνχια θαη Παλφξακα,
ιφγσ ηνπ επαπεηινχκελνπ ή εμειηζζφκελνπ θηλδχλνπ εθ ηεο σο άλσ ππξθαγηάο.
Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ Γειηίν Σχπνπ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ Αξρεγείνπ Π θαη
ππφ ζηνηρεία ΓΣ 3776b θαη ψξα Χ/17:00 κκ ηεο 23/07/2018, γηα ηελ σο άλσ ππξθαγηά, αλαθέξνληαη
ηα εμήο:
Απόζπαζκα Γειηίνπ Σύπνπ ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ ΑΠ
<<Αξρηθά θηλεηνπνηήζεθαλ 15 νρήκαηα κε 35 ππξνζβέζηεο, 3 Α/Φ θαη 2 Δ/Π, ελψ άκεζα νη
δπλάκεηο εληζρχζεθαλ θαη ζπλνιηθά επηρεηξνχλ 47 νρήκαηα κε 110 ππξνζβέζηεο, 40 άηνκα
πεδνπφξν ηκήκα, 4 Α/Φ Canadair CL-415, 1 Α/Φ Canadair CL-215, 2 Δ/Π CH-47 Chinook, 3 Δ/Π
Sikorsky S-64 θαη 2 Δ/Π Super Puma ηνπ Π. Πξνο ελίζρπζή ησλ δπλάκεσλ, κεηαβαίλνπλ άιια 17
νρήκαηα κε 45 ππξνζβέζηεο απφ φκνξεο Ππξνζβεζηηθέο Γηνηθήζεηο θαζψο θαη 30 άηνκα πεδνπφξν
ηκήκα απφ Θεζζαινλίθε.
Σν έξγν ησλ ππξνζβεζηψλ ζπλδξάκνπλ:
• Οη έλνπιεο δπλάκεηο κε 3 πξνσζεηήξεο γαηψλ θαη 1 Α/Φ C-27 γηα ηε κεηαθνξά 30 ππξνζβεζηψλ
(πεδνπφξν ηκήκα) απφ Θεζζαινλίθε,
• H Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε 6 πδξνθφξεο θαη 2 εξππζηξηνθφξα νρήκαηα,
• O δήκνο Μεγαξέσλ, κε 7 πδξνθφξεο θαη 2 εξππζηξηνθφξα νρήκαηα,
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• O δήκνο Λνπηξαθίνπ, κε 4 πδξνθφξεο, 3 εζεινληηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη 2 θνξησηέο,
• O δήκνο Βάξεο Βνχιαο Βνπιηαγκέλεο κε 1 εζεινληηθφ ππξνζβεζηηθφ φρεκα.
ηελ πεξηνρή πλένπλ πνιύ ηζρπξνί Γπηηθνί-Βνξεηνδπηηθνί άλεκνη κε ξηπέο έληαζεο 7 Bf.
Οη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο φιεο ηεο ρψξαο έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε Μεξηθήο Δπηθπιαθήο.
ην Δληαίν πληνληζηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν (Δ..Κ.Δ) βξίζθεηαη ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Νίθνο Σόζθαο, καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γηάλλε Καπάθε, ηνλ Αξρεγό θαη ηνπο Τπαξρεγνύο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, νη νπνίνη απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή ζπληνλίδνπλ ηελ επηρείξεζε θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο>>.

ii) Ππξθαγηά Νηανύ Πεληέιεο – Καιιηηερλνύπνιεο – Ν. Βνπηδά – Μάηη – Κόθθηλν Ληκαλάθη
Αθνινχζσο θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ψξα Χ/16:49 ηεο ηδίαο
εκέξαο εθδειψλεηαη ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο. Δηδηθφηεξα, ηελ ψξα Χ/16:49
μεθίλεζε ππξθαγηά ζε νηθνπεδηθή – δαζηθή έθηαζε επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ (ρσκαηφδξνκνο), ε
νπνία βξίζθεηαη ζην Πεληειηθφ Όξνο δπηηθά ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Απφ ην Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ Αξρεγείνπ Π, σζηφζν εθδίδεηαη ηελ ψξα 21:45 ηεο
23/07/2018 ζρεηηθφ Γειηίνπ Σχπνπ, πξνο ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Αηηηθή θαη γεληθά ζηε
ρψξα. Δηδηθφηεξα, ζηα επίκαρα ζεκεία απηνχ γηα ηηο σο άλσ δχν ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή,
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Απνζπάζκαηα Γειηίσλ Σύπνπ ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ ΑΠ
1ν Γειηίν Σύπνπ
<<Γειηίν Σχπνπ ΑΠ, 23/07/2018, ψξα 21:45 - Δλεκέξσζε θπξηφηεξσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
Μηα δχζθνιε θαη ηδηαίηεξε εκέξα ζήκεξα γηα φιε ηελ Διιάδα κε επίθεληξν ην ιεθαλνπέδην
Αηηηθήο όπνπ εθδειώζεθαλ κεγάιεο ππξθαγηέο ζε θπξίσο κεηθηή δώλε αζηηθνύ θαη δαζηθνύ
πεξηβάιινληνο.
Αξθεηέο ππξθαγηέο αληηκεησπίζηεθαλ άκεζα ζην αξρηθφ ηνπο ζηάδην, σζηφζν ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά
αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηδηαίηεξα ηεο κεγάιεο έληαζεο ησλ αλέκσλ ελψ απηή ηε ζηηγκή
βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη παξαθάησ:
α. Η ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε ζηηο 12:03 ζε δαζηθή έθηαζε, ζηελ πεξηνρή Αέξαο ζηα
Γεξάλεηα Όξε. ην ζπκβάλ επηρεηξνχλ 68 νρήκαηα, 160 ππξνζβέζηεο θαη 60 άηνκα πεδνπφξν.
Δπηπιένλ, ηελ επηρείξεζε θαηάζβεζεο ζπλδξάκνπλ, 4 εζεινληηθά νρήκαηα, 20 πδξνθφξεο θαη 6
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κεραλήκαηα έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηνπο δήκνπο Μεγαξέσλ, Λνπηξαθίνπ, ΒάξεοΒνπιηαγκέλεο θαη απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηξία κεραλήκαηα έξγνπ.
Σηο επίγεηεο δπλάκεηο ζπλέδξακαλ απφ αέξνο δηαδνρηθά, γηα λα ππάξρνπλ πάληα ελαέξηα κέζα πάλσ
απφ ηελ ππξθαγηά απφ ηελ έλαξμή ηεο, 5 Α/Φ CANADAIR θαη 5 Δ/Π. Οξγαλσκέλα
απνκαθξύλζεθαλ νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκώλ Γαιήλε, Μαξνύια θαη Παλόξακα.
β. Η ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε ζηηο 16.57 ζε δαζηθή έθηαζε, ζηε πεξηνρή Καιιηηερλνύπνιε
ηνπ δήκνπ Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ Αηηηθήο. ηελ θαηάζβεζε ιακβάλνπλ κέξνο 60 ππξνζβέζηεο κε
24 νρήκαηα, 15 εζεινληηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, 2 νκάδεο πεδνπφξν ηκήκα ελψ απφ αέξνο
επηρείξεζαλ 3 Α/Φ Canadair θαη 1 Δ/Π.
Έγηλε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε αηόκσλ από ην Λύξεην Ίδξπκα, θαζώο θαη όισλ ησλ
θαηαζθελώζεσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.
γ..............................................................................................................................................................
χκθσλα κε ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία απφ ην Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο ππάξρνπλ 6
εγθαπκαηίεο. Οη 4 βξίζθνληαη ζην Κέληξν Τγείαο Νέαο Μάθξεο θαη ζα δηαθνκηζηνχλ ζην ΚΑΣ ελψ
νη άιινη 2 κε ηδησηηθφ κέζν πήγαλ ζε ηδησηηθή θιηληθή θαη ελ ζπλερεία δηαθνκίζηεθαλ ζηνλ
Δπαγγειηζκφ.
Σπρφλ άιιεο δηαθνκηδέο ζα γίλνπλ ζηα λνζνθνκεία ηζκαλφγιεην, Δπαγγειηζκφο θαη ΚΑΣ.
Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο θαη έληαζεο ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο ε ρώξα καο
ππέβαιιε αίηεκα, κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα δηεζλή
ζπλδξνκή ζε ελαέξηα θαη επίγεηα κέζα.
Έρεη ζπγθιεζεί ην Κεληξηθό πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επφκελσλ ελεξγεηψλ.....>>.

2ν Γειηίν Σύπνπ
Πεξαηηέξσ γηα ηηο σο άλσ δχν κεγάιεο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή ε ελεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ
ηνπ ΑΠ, κε ζρεηηθφ Γειηίν Σχπνπ ηεο 24/07/2018 θαη ψξα 10:51, έρεη σο εμήο:
<<ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηεο ρζεζηλήο
εκέξαο θαη ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία, δπζηπρψο ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ
απμάλεηαη, θαζψο εληνπίζηεθαλ ζε νηθνπεδηθφ ρψξν ζηελ πεξηνρή Ενχγθια ζην Μάηη νη ζσξνί 25
αηφκσλ. Πιένλ ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ κέρξη ζηηγκήο αλέξρεηαη ζε 49 άηνκα θαη ζε 156 ελήιηθεο
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ηξαπκαηίεο απφ ηνπο νπνίνπο νη 11 λνζειεχνληαη δηαζσιελσκέλνη. Δπίζεο λνζειεχνληαη 16
παηδηά, ρσξίο λα βξίζθεηαη ε δσή ηνπο ζε άκεζν θίλδπλν.
Παξά ηελ άκεζε θαη κεγάιε θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, ε απμεκέλε έληαζε ηνπ
αλέκνπ κε ξηπέο πνπ έθζαλαλ ηα 9 Bf, θαζώο θαη ε ηαρύηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο
νδήγεζαλ ζηελ αζηξαπηαία επέθηαζή ηεο ζηνλ νηθηζηηθό ηζηό, κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη θαη
νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο λα κελ πξνιάβνπλ λα δηαθύγνπλ, ελώ βξίζθνληαλ ιίγα κέηξα από
ηελ ζάιαζζα ή κέζα ζηα νρήκαηά ηνπο.
...........................................................................................................................................................
Απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη παξαθάησ ππξθαγηέο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1) Ππξθαγηά εθδειψζεθε ζηηο 12:03 ζε δαζηθή έθηαζε, ζηελ πεξηνρή Αέξαο ζηα Γεξάλεηα
Όξε. ην ζπκβάλ επηρεηξνχλ 74 νρήκαηα, 150 ππξνζβέζηεο θαη 17 άηνκα πεδνπφξν.
Δπηπιένλ, ζηελ επηρείξεζε θαηάζβεζεο ζπκκεηέρνπλ 4 εζεινληηθά νρήκαηα, 20 πδξνθφξεο
θαη 6 κεραλήκαηα έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηνπο δήκνπο Μεγαξέσλ,
Λνπηξαθίνπ, Βάξεο- Βνπιηαγκέλεο ελψ νη έλνπιεο δπλάκεηο ζπλδξάκνπλ κε ηξία
κεραλήκαηα έξγνπ. Απφ αέξνο επηρεηξνχλ 5 Δ/Π.
2) Ππξθαγηά εθδειψζεθε ζηηο 16.57 ζε δαζηθή έθηαζε, ζηε πεξηνρή Καιιηηερλνχπνιε ηνπ
δήκνπ Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ Αηηηθήο. ηελ θαηάζβεζε ιακβάλνπλ κέξνο 190
ππξνζβέζηεο κε 96 νρήκαηα, 12 εζεινληηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα κε 25 εζεινληέο, 23
άηνκα πεδνπόξν, ελώ από αέξνο επηρεηξνύλ 3 Α/Φ Canadair θαη 2 Δ/Π>>.

2) Αηηία – εκείν έλαξμεο ππξθαγηάο
Απφ ηελ πνιχσξε θαη ελδειερή απηνςία πνπ δηελέξγεζα ηηο πξσηλέο θαη κεζεκβξηλέο ψξεο
ην άββαην 4 Απγνχζηνπ 2018 ζε φιε ηελ επξχηεξε θακέλε πεξηνρή, δηαπίζησζα φηη ε ππξθαγηά
ην πηζαλόηεξν νθείιεηαη ζε ακειή αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο
εληνπίζηεθε ζε (αλνηρηφ) νηθνπεδηθφ ρψξν επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ (ρσκαηφδξνκνο) θαη ζε
απφζηαζε πεξίπνπ 50 - 70 κέηξσλ απφ ηε ζπκβνιή απηήο κε ηελ νδφ Πιαζηήξα ζηε πεξηνρή
Νηανχ Πεληέιεο. Όπσο κνπ δήισζε πξνθνξηθά, ζε ζρεηηθή κνπ εξψηεζε, ν πξψηνο απηφπηεο
κάξηπξαο πνπ αληηιήθζεθε ην μεθίλεκα ηεο ππξθαγηάο θ. Καπξάινο Αλαζηάζηνο, είδε απφ
νηθνπεδηθφ ρψξν ζηε γσλία ηεο νδνχ Πιαζηήξα κε ηελ Αλδξνχηζνπ, φπνπ βξίζθνληαλ πεξίπνπ ηελ
ψξα Χ/16:35 κκ, αλάκεζα απφ δχν νηθνδνκέο πνπ παξεκβάιινληαλ θαη ζε απφζηαζε απφ ηελ εζηία
ζε επζεία πεξίπνπ 60 κέηξσλ, λα βγαίλεη απφ ην ζεκείν ηεο εζηίαο θαπλφο θαη λα κεηαθέξεηαη ε
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θσηηά ζην δηπιαλφ πεχθν, ρσξίο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη αλ ππήξρε ν ππαίηηνο απηήο. Με έρνληαο
ηειέθσλν λα επηθνηλσλήζεη κε ην 199, ελεκέξσζε ζρεηηθά γείηνλά ηνπ.

Δηθφλα 1: εκείν έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ

Πην αλαιπηηθά απφ ηελ έληνλε παξνπζία ππνιεηκκάησλ πξφζθαηεο θαχζηκεο χιεο ζηελ σο
άλσ πεξηνρή έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο, φπσο πρ έληνλε (ιεπθνχ) ρξψκαηνο ζηάρηε θαη πέξημ απηήο
δηαζθνξπηζκέλα ζε πξφζθαην ρξφλν θακέλα κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηεκάρηα θνχηζνπξα θαη θιαδηά, ηα
νπνία απφ ηνλ πνιχ έληνλν βαζκφ θαχζεο ηνπο θαη ζε βάζνο πξνθαλψο απνδεηθλχεη φηη θαη δελ
θάεθαλ ζην ζεκείν απηφ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο θαη εμ αηηίαο απηήο, αιιά ζε
πξνγελέζηεξν ρξφλν. Απφ δηάθνξνπο δείθηεο ππξθαγηάο, φπσο ηε γσλία απαλζξάθσζεο ηεο
βιάζηεζεο θαζψο θαη άιινπο δείθηεο, ζηελ θακέλε εληφο ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο θαχζηκεο χιεο ζε
δηάθνξα αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε θαη εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο, φπσο πρ
κεγάιεο πέηξεο, θακέλα άδεηα θνπηηά, δέλδξα (θπξίσο πεχθα) θιπ, εθηηκψ φηη ζην ελ ιφγσ ζεκείν
έλαξμεο επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ (βι. εηθφλεο 1 θαη 2) ππήξμε ζε πξνγελέζηεξν ηεο ππξθαγηάο
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ρξφλν θαχζε ππνιεηκκάησλ πνζφηεηαο θιαδηψλ θαη ινηπήο θαχζηκεο χιεο (θνχηζνπξα), γηα
άγλσζην ζε κέλα ιφγν.

Δηθφλα 2. Άπνςε απφ ην ζεκείν έλαξμεο επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ
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Πξνθαλψο, ν άλζξσπνο πνπ πξνέβε ζηελ πξναλαθεξφκελε εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ζε πξνεγνχκελν
πιελ φκσο πξφζθαην ηεο ππξθαγηάο ρξφλν, πεξίπνπ 4 – 5 ψξεο πξηλ, κάιηζηα κηα εκέξα κε δείθηε
επηθηλδπλφηεηαο ηέζζεξα 4, δειαδή ηδηαίηεξα πςειφ θίλδπλν ππξθαγηάο, ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο, ην πηζαλφηεξν δελ έζβεζε απνηειεζκαηηθά, δειαδή κε επάξθεηα πνζφηεηαο λεξνχ θαζψο
θαη θάιπςε κε ηθαλή πνζφηεηα ρψκαηνο, ηα ππνιείκκαηα ηεο θαχζεο θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ
αλέκσλ ηηο κεζεκβξηλέο-κεηακεζεκβξηλέο ψξεο, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ ψξα 15:30 κκ ε ειάρηζηε
ηαρχηεηα αλέκσλ είλαη 48,3 km/h κε ξηπέο 66 km/h (βι. ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα
γηα ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο), αλέθιεμαλ (ππξνδφηεζαλ) ηελ παξαθείκελε θαχζηκε χιε
ρακεινχ θπξίσο χςνπο (θπξίσο μεξά ρφξηα, αιιά θαη κηθξφ δηάζπαξην αξηζκφ πεχθσλ) θαη κε ην
ηξφπν απηφ αλαπηχρζεθε θαη εμαπιψζεθε ε ππξθαγηά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.

3) πκπεξηθνξά - Υαξαθηεξηζηηθά ππξθαγηάο
3.1. πκπεξηθνξά ππξθαγηάο
Ζ σο άλσ ππξθαγηά, πνπ εθδειψζεθε πεξί ψξα Χ/16:49 κκ, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ
επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ ψξα εθθίλεζεο, φπνπ εθείλε ηελ ψξα επηθξαηνχζαλ άλεκνη κε ειάρηζηε
ηαρχηεηα 45,1 km/h, δειαδή ηζρπξνί άλεκνη έληαζεο 6 κπνθφξ θαη κε κέγηζηε ηαρχηεηα 74 km/h,
δειαδή ζπειιψδεηο αλέκνπο εληάζεσο 8 κπνθφξ, κε δηεχζπλζε Γπηηθή-Βνξεηνδπηηθή θαη ηνπ
αλάγιπθνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αιιά θαη επεηδή νη ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο ζην αξρηθφ ζηάδην
πξνζβνιήο δελ θαηφξζσζαλ λα ηελ ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά θπξίσο ζηελ πεξηνρή Νηανχ
Πεληέιεο, απέθηεζε δπλακηθή (κεγάιε έληαζε, πνιχ πςειφ ξπζκφ απειεπζέξσζεο ζεξκφηεηαο
θ.α) θαη δηαζπάζζεθε πεξί ψξα Χ/17:17 κκ έσο Χ/17:30 κκ, ην εληαίν αξρηθά κέησπν, ζε άιια δχν
θαη κάιηζηα πέξαλ ηεο θαηά κέησπν αλάπηπμεο ππήξμε θαη πιεπξηθή ηνπο αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα
κεηά ηελ πεξηνρή ηνπ Νηανχ Πεληέιεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μνλαζηήξη Παληνθξάηνξνο θαη
κεηά ην κέησπν ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ (ηνπνγξαθίαο) πρ ραξάδξεο, κηθξνχο ιφθνπο, δηαζπάζηεθε
θαη εμαπιψζεθε γξήγνξα αλαηνιηθφηεξα πξνο δχν θαηεπζχλζεηο θαη κάιηζηα ζε (θαηνηθεκέλνπο)
νηθηζηηθνχο ηζηνχο (βι. εηθφλα 3). Έηζη ην έλα εμ απηψλ ησλ κεηψπσλ θαη ην πην επηθίλδπλν θαη
θαηαζηξνθηθφ θαηεπζχλζεθε αλεμέιεγθηα, αθνχ δελ απνθφπεθε κε ηελ πξνζβνιή ηνπ θαη δελ
θαηνξζψζεθε λα ειεγρζεί ζην ζεκείν απηφ απφ ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, Βφξεην-Αλαηνιηθά
πξνο Νέν Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη θαη ην άιιν, ην νπνίν επηπρψο παξεκπνδίζηεθε θαη
θαηαζβέζηεθε επηηπρψο θαη απνηειεζκαηηθά – θαη νξζψο – απφ ηηο επηρεηξνχζεο ζηελ επξχηεξε
απηή πεξηνρή ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο πξηλ εμαπισζεί Νφηην-Αλαηνιηθά πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο
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Καιιηηερλνχπνιεο, θαη ην επέηπρε, αθνχ ην κέησπν απηφ πεξηνξίζζεθε κφλνλ ζηε ραξάδξα ηεο
πεξηνρήο, πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ σο άλσ νηθηζκνχ, ρσξίο πεξαηηέξσ δεκηέο ζε πεξηνπζίεο θαη
αλζξψπηλεο απψιεηεο. εκεηψλεηαη δε φηη ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο ηεο ππξθαγηάο κέρξη
ην Μνλαζηήξη Παληνθξάηνξνο είλαη ζε επζεία γξακκή πεξίπνπ 500 κέηξα, ελψ κέρξη ηηο
αθηνγξακκέο ζην Μάηη θαη Κφθθηλν Ληκαλάθη πνπ ζηακάηεζε ε ππξθαγηά είλαη πιένλ ησλ 5
ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ.

Δηθφλα 3: ρεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο, αλάπηπμεο θαη εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο

Ζ αλσηέξσ ππξθαγηά, κηα θαη δελ είρε λα θάςεη άιιε θαχζηκε χιε, απηνθαηαζβέζηεθε ζηηο αθηέο
ηεο επξχηεξεο πεξηνρή Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη, φπνπ ηειηθά έθζαζε. Ζ κεηάδνζε ηεο
ζεξκφηεηαο έγηλε κε δχν ηξφπνπο: α) δηα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη β) δηα κεηαθνξάο.
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εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ επξχηεξε πεξηνρή, εθηφο απφ ην Μάηη θαη Κφθθηλν Ληκαλάθη έρεη μαλά
θαεί ηα έηε 1999 θαη 2009.

Δηθφλα 4: Άπνςε ησλ πεξηνρψλ εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο

Χζηφζν ζηελ ηαρεία κεηάδνζε, αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο, εθηφο ησλ αλσηέξσ
ηξφπσλ, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ, θαη ε πξφθιεζε λέσλ εζηηψλ ή άιισο
ζεκεηαθψλ θσηηψλ (fire spot) κπξνζηά απφ ην κέησπφ ηεο θαη ζε αξθεηά κεγάιε έθηαζε απφ
κεγάιν αξηζκφ θαπηξψλ (θιεγφκελσλ θαχζηκσλ πιηθψλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ πρ θιαδάθηα, ηα νπνία
παξαζπξφκελα απφ ηελ άλησζε ηνπ θαπλνχ αλεβαίλνπλ ζε κεγάιν χςνο κέζσ ηεο ζηήιεο θαπλνχ
θαη κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ κπξνζηά απφ ην κέησπν ηεο ππξθαγηάο
πξνθαιψληαο λέεο θσηηέο). Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ηεο θειίδσζεο είλαη άιισζηε ζχλεζεο ζε
ππξθαγηέο, φπνπ πλένπλ ηζρπξνί ή ζπειιψδεηο άλεκνη, φπσο ζηελ επίδηθε ζαλαηεθφξα ππξθαγηά
ηεο 23 Ηνπιίνπ 2018.
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Δμάιινπ ηζρπξνί δπηηθνί άλεκνη θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή Νένπ Βνπηδά – Ραθήλαο – Μαηίνπ
απφ ηελ Πεληέιε κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο απφ ψξα 17:00 έσο θαη 17:30, ζχκθσλα θαη κε ηελ
ζπληαρζείζα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά Έθζεζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά ε ππξθαγηά απνθηά δπλακηθή θαη
παξνπζηάδεη ηαρχηαηε θαηάβαζε πξνο αλαηνιηθέο πεξηνρέο Νηανχ Πεληέιεο δειαδή πξνο
Καιιηηερλνχπνιε θαη λέν Βνπηδά. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλέκνπ έπαημε ε
ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρή <<ε νπνία επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαηαβαηψλ αλέκσλ θαηά
κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ απφ ηε Ραθήλα κέρξη ηε Νέα Μάθξε. Η δπηηθνί άλεκνη, σο
θαηαβάηεο ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ( > 37 ν C)
θαη ρακειά επίπεδα πγξαζίαο, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο γξήγνξεο εμάπισζεο ππξθαγηψλ >>.

3.2. Υαξαθηεξηζηηθά ππξθαγηάο
Ζ σο άλσ ππξθαγηά, φπσο πξναλαθέξζεθε μεθίλεζε πεξί ψξα Χ/16:49 επί ηεο νδνχ
Αλδξνχηζνπ ζε νηθνπεδηθή – δαζηθή έθηαζε, (βι. εηθφλεο 1 θαη 2) αγλψζηνπ ηδηνθηεζίαο, κε
ρακειή μεξή βιάζηεζε θαη κε κηθξφ δηάζπαξην αξηζκφ πεχθσλ. Γπηηθά απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο
ηεο ππξθαγηάο ππάξρεη θαηνηθία, έμσ απφ ηελ νπνία ππάξρεη θνιφλα ηεο ΓΔΖ θαη δηέξρνληαη
αγσγνί κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο, νη νπνίνη, φπσο δηαπηζηψζεθε, δελ
επζχλνληαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο ζην σο άλσ ζεκείν εθθίλεζεο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή
εθθίλεζεο ηεο ππξθαγηάο ππήξρε ρακειή βιάζηεζε πνπ είρε μαλαθαεί ζην παξειζφλ (ην έηνο 1999
θαη 2009) θαη επεθηάζεθε ζε κηα πεξηνρή κε πςειή ζπγθέληξσζε θαχζηκεο χιεο θαη απηφ
ζπλέβαιε λα δεκηνπξγεζεί, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, έλα ηδηαίηεξα εθξεθηηθφ θη επηθίλδπλν
πεξηβάιινλ. Έηζη ινηπφλ εμαπινχκελε αλαηνιηθά απφ ην ζεκείν έλαξμεο (πξνέιεπζεο)
κεηαηξάπεθε ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο, αθνχ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξηνχ Παληνθξάηνξνο
πεξίπνπ άξρηζαλ θαη θαίγνληαη ζηε βάζε αιιά θαη ζηελ θφκε (θνξπθή) ηνπο ηα δέλδξα, φπσο
πεχθα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε πξαγκαηηθή ψξα ηεο έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο δελ είλαη ε
αλσηέξσ. Ζ ψξα απηή, πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ΔΚΔ σο ψξα έλαξμεο, είλαη ε ψξα αλαγγειίαο απφ
ηνλ πξψην πνπ ηελ αληηιήθζεθε θαη απηφο απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμα είλαη ν εζεινληήο
ππξνζβέζηεο, Μαλψιεο Σζαιηαγθφο ηνπ Δζεινληηθνχ Κιηκαθίνπ Ραθήλαο, πνπ είδε θαπλφ λα
εμέξρεηαη πίζσ απφ ιφθνπο θαη εηδνπνίεζε ην ΔΚΔ / ΔΚΤΠ δηα αζπξκάηνπ. Απφ πιεξνθνξίεο
πνπ ζπλέιεμα απφ ηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο ε ππξθαγηά θαηαγξάθεθε ηελ ψξα Χ/16:35 κκ απφ
θιεηζηφ θχθισκα αζθαιείαο (δίθηπν θακεξψλ) πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ νηθία επί ηεο νδνχ
Ηνπζηηληαλνχ αξ. 10 ζην Νηανχ Πεληέιεο, ηδηνθηεζίαο θπξίαο Παλαγηψηαο Καξαγηάλλε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη πξηλ γίλεη νξαηή ε ππξθαγηά απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάκεξεο ηεο σο άλσ νηθίαο, ε
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νπνία απέρεη κηα απφζηαζε πεξίπνπ 80 - 100 κέηξσλ απφ ην ζεκείν έλαξμήο ηεο, ηνπιάρηζηνλ 5 –
10΄ ιεπηά ηεο ψξαο δειαδή ε σο άλσ ππξθαγηά μεθίλεζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξί ώξα Χ/
16:25 κε 16:30 κκ.

3.3. Αξρηθή θηλεηνπνίεζε ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ
Ζ σο άλσ ππξθαγηά αλαγγέιζεθε ζην ΔΚΔ/ ΔΚΤΠ-199 ηελ Χ/16:49:27 κκ ώξα, δελ μέξσ αλ θαη ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν, γηαηί έρσ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αξθεί λα επηβεβαησζνχλ
κε έγγξαθα ζηνηρεία - πιελ φκσο, ε θηλεηνπνίεζε ησλ πξώησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ από
ην ΔΚΔ έγηλε θαζπζηεξεκέλα πεξίπνπ θαηά 10΄ ιεπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ πιεξνθνξίεο
πνπ έρσ ζπιιέμεη, ην πξψην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο: Π 1475 (πδξνθφξν 2,5 ηφλλσλ) θαη
θσδηθφ θιήζεο, ππξνζβεζηηθφ φρεκα ηνπ 12νπ Π Αζελψλ (12-30), πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν
ηνπ ΔΚΔ κε ζηνηρεία πεξηζηαηηθνχ Α/Α: 571943 ελεκεξψζεθε ηελ Χ/16:57:57. Αθνινχζσο
θηλεηνπνηήζεθαλ άκεζα άιια νρήκαηα ηνπ 12νπ Π Αζελψλ, φπσο ε Α΄ ππξνζβεζηηθή έμνδνο κε
δχν νρήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα νρήκαηα ηεο Α΄ Δμφδνπ ηνπ 12νπ Π Αζελψλ, Π 2907
(πδξνθφξν 5 ηφλλσλ) θαη θσδηθφ (12-1Α) θαη ην Π 1475 (πδξνθφξν 2,5 ηφλλσλ) θαη θσδηθφ (121Β). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε θηλεηνπνίεζε δηαθφξσλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, φπσο ν Γηνηθεηήο
ηνπ 12νπ Π Αζελψλ

θαη άιισλ νξγάλσλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ (ππξνζβεζηηθψλ θαη εζεινληηθψλ) απφ άιιεο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο,
ΟΣΑ θαη Φνξείο. πλεπψο, κε δεδνκέλν φηη ή ππξθαγηά μεθίλεζε πεξί ψξα Χ/16:25 κκ κε Χ/16:30
κκ, νη ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο θηλεηνπνηήζεθαλ κεηά απφ 30΄ ιεπηά ηεο ψξαο απφ ηελ έλαξμε ηεο
ππξθαγηάο θαη φπσο είλαη θπζηθφ θαη αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ έλαξμε
αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα ηζρπξνί έσο θαη ζπειιψδεηο άλεκνη εληάζεσο πεξίπνπ 7 κπνθφξ κε ξηπέο
κεγαιχηεξεο έληαζεο, ήδε κε ηελ άθημε ησλ πξψησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ ην κέησπν εθηηκψ
φηη έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη απεηιεηηθά γηα ηηο θαηνηθίεο ηεο επξχηεξεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ
Νηανχ Πεληέιεο θαη λα ιακβάλεη ηθαλέο αιιά θαη απεηιεηηθέο δηαζηάζεηο. Απφ πιεξνθνξίεο πνπ
ζπλέιεμα, - κέλεη λα απνδεηρζεί ε βαζηκφηεηα ηνπο απφ ηηο αθξηβείο ψξεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ
κεραλήκαηνο - ακέζσο κε ηελ άθημε ησλ νρεκάησλ ηεο Α΄ ππξνζβεζηηθήο εμφδνπ ηνπ 12νπ Π
Αζελψλ, αθίρζε θαη ν Γηνηθεηήο απηνύ κε θσδηθό (12-10), πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ
ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ, ιφγσ ηεο εδαθηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή θάζε
εθδήισζήο ηνπ θαη αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ηνπ ππξνζβεζηηθφ έξγν. ηε ζπλέρεηα θαη ζε ειάρηζηα
ιεπηά απφ ηελ άθημε ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηή πεξίπνπ 5΄ ιεπηά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο σο άλσ
ζπιιεγείζεο πιεξνθνξίεο, θαηαθζάλεη ζηνλ ηφπν θαη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηνπ
ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ πνπ είραλ
θαηαθζάζεη κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ζην ζπκβάλ, ν <<ΑΡΗ ΝΔΑ ΜΑΚΡΗ>>
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δειαδή ν Γηνηθεηήο ηεο ΠΤ Νέαο Μάθξεο, επεηδή είλαη θαηά βαζκφ αλψηεξνο απφ ηνλ (12-10).
Αθνινχζσο θαη θαηά δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θζάλνπλ θαη άιινη αμησκαηηθνί, φπσο ν ΑΡΖ
θαη ΔΡΜΖ ΑΘΖΝΧΝ, ν ΑΡΖ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ θ.α., πνπ αλαιακβάλνπλ σο αλψηεξνη ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Αμησκαηηθνχ, ην ζπληνληζκφ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ. Οη πξαγκαηηθέο ψξεο
εηδνπνίεζεο θαη άθημεο θαζελφο εμ απηψλ, φπσο θαη ησλ νρεκάησλ, κπνξνχλ κε αθξίβεηα λα
πξνθχςνπλ κφλνλ, είηε απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ κεραλήκαηνο, πνπ έρεη
εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην ΔΚΔ θαζψο θαη ην ςεθηαθφ ζηίγκα (ηζηνξηθφ θίλεζεο) ησλ
νρεκάησλ ηνπο (ζχζηεκα engage), γηα φζνπο δελ επηθνηλσλνχλ δηα αζπξκάηνπ κε ην ΔΚΔ, αιιά
κε ην θηλεηφ ηνπο (ππεξεζηαθφ ή ηδησηηθφ) θαη απηφ ζπκβαίλεη θαηά θφξν θαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο
θπξίσο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο αιήζεηαο θαη βαζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά φρη κφλνλ κε ηελ
πξναλαθεξόκελε ώξα θηλεηνπνίεζεο από ην ΔΚΔ ηνπ πξώηνπ ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο κε
πιήξσκα ηνπο ππξνζβέζηεο (Γθνηζόπνπιν θαη θνύθε), αξ. θπθινθνξίαο Π 1475 θαη
θσδηθό (12 – 30), αιιά θαη κε ηελ απνζηνιή απηνύ ζην ζπκβάλ ηεο Νηανύ Πεληέιεο, πνπ απηφ
βέβαηα ζα απνδεηρζεί φηαλ πεξηέιζνπλ ζε εκάο φια ηα ζρεηηθά αηηνχκελα απφ ην ΔΚΔ ζηνηρεία,
είλαη παληειώο ςεπδέο θαη αλππόζηαην. Καη ηνχην, γηαηί ην σο άλσ πεξηπνιηθό όρεκα (12 - 30)
ηνπ 12νπ Π Αζελώλ, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ.
Αηηηθήο, θαη ην Γεύηεξν ηάδην Δηνηκόηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ηεο Τπεξεζίαο
απηήο, είρε θαηά ηελ εκέξα ηεο ππξθαγηάο έδξα ηε ζέζε ''Πάηεκα Βξηιεζζίσλ'' δελ έθζαζε
ζην Νηανύ Πεληέιεο, επεηδή θαη είρε ιάβεη εληνιή από ην ΔΚΔ πεξί ώξα Χ/13:50 λα
κεηαβεί γηα ελίζρπζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ζην άιιν κέησπν ππξθαγηάο ζηελ Κηλέηα.
Δπίζεο εληνιή γηα λα κεηαβεί ζηελ Κηλέηα έιαβε, πεξί ώξα Χ/14:45 θαη ην πεξηπνιηθό όρεκα
κε πιήξσκα ηνπο ππξνζβέζηεο (Γξαθσηό θαη Κνξκά), αξ. θπθινθνξίαο Π 3527, θαη θσδηθό
θιήζεο (12 - 15) ηνπ ηδίνπ σο άλσ Π Αζελώλ, ην νπνίν είρε έδξα ηε ζέζε ''Νηξάθη – Γηώλε'',
δειαδή ην πιεζηέζηεξν ζε απόζηαζε ζην ηόπν ηνπ ζπκβάληνο ππξνζβεζηηθό όρεκα.
Πεξαηηέξσ δελ θηλεηνπνηήζεθαλ άκεζα, ιόγσ απόζηαζεο από ην ζεκείν έλαξμεο ηεο
ππξθαγηάο, θαη ηα πεξηπνιηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα κε θσδηθό ''ΜΑΚΡΗ – 30'', πνπ είρε
έδξα ζην Νέν Βνπηδά, θαη ''ΜΑΚΡΗ – 31'', πνπ είρε έδξα ηηο θαηαζθελώζεηο Αγ. Αλδξέα,
ζύκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθό ρέδην ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο, ηα νπνία πήξαλ εληνιή από ην
ΔΚΔ λα θηλεηνπνηεζνύλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη εηδηθόηεξα πεξί ώξα Χ/22:30 κκ. Χζηφζν
απφ ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηα ηεο ΠΤ Νέαο Μάθξεο θηλεηνπνηήζεθε άκεζα γηα ηελ ίδηα σο άλσ
ππξθαγηά ζην Νηανχ Πεληέιεο ην πεξηπνιηθφ φρεκα ''ΜΑΚΡΖ – 32'', ην νπνίν κε απηφλ ηνλ θσδηθφ
δελ πξνβιέπεηαη ζην αλσηέξσ ρέδην.
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Δμάιινπ απφ αέξνο κφλνλ έλα Δ/Π βαξέσο ηχπνπ S-64 (ERICSSON) αμηνπνηήζεθε
επηρεηξεζηαθά θαη επερείξεζε κε ηε ξίςε λεξνχ (ρσξεηηθφηεηα ελζσκαησκέλεο δεμακελήο 7.000
ιίηξσλ) ζπλδξάκνληαο ηηο πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ. Σν σο άλσ Δ/Π S-64,
ην νπνίν πεξί ψξα Χ/17:15 κεηαθέξεη ζην ΔΚΔ κηα πξψηε εηθφλα (πιεξνθνξίεο) ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη είλαη ην κνλαδηθφ ελαέξην κέζν κέρξη πεξίπνπ ηελ ψξα
Χ/17:45 πνπ επηρεηξεί, δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά
ζηελ επηηπρή έθβαζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Βέβαηα δφζεθε εληνιή λα ζπλδξάκνπλ θαη
άιια 3 Α/Φ CL-415, πιελ φκσο απηφ πέξαλ ηνπ φηη ήηαλ αξγά, έγηλε πεξίπνπ ηελ ψξα Χ/18:15 θαη
βέβαηα απηά δελ πξνζέθεξαλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαηάζβεζεο, γηαηί δελ κπφξεζαλ λα επηρεηξήζνπλ
(λα πάξνπλ δειαδή λεξφ απφ ηε ζάιαζζα) ιφγσ θπκαηηζκνχ απφ ησλ ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ
έπλεαλ ζηελ πεξηνρή. Δμάιινπ ην δεχηεξν πηεηηθφ κέζν πνπ πέηαμε πάλσ απφ ηελ ππξθαγηά απηή
ζην Νηανχ Πεληέιεο, έλα Δ/Π ηχπνπ Super Puma ηνπ Π κε θάδν, ην νπνίν πήξε εληνιή απφ ην
ΔΚΔ θαη ηελ Ζγεζία Π θαη απνγεηψζεθε απφ ηελ Πάρε Μεγάξσλ πεξί ψξα Χ/18:45 κκ, δειαδή
φηαλ ήηαλ ζε πιήξε εμέιημε ε θαηαζηξνθή θαη επηρείξεζε έσο ηελ ψξα Χ/20:50 κκ, πνπ ήηαλ
πιένλ επηρεηξεζηαθά πνιχ αξγά.

4) Απώιεηεο
Παξάγνληεο,

φπσο

ην

έιιεηκκα

(θελφ)

ζηελ

επηρεηξεζηαθή

ηθαλφηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ δαζνππξφζβεζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε εμ αηηίαο θαη ήδε ζε
πξνγελέζηεξν ρξφλν δεχηεξνπ ζε εμέιημε κεηψπνπ ππξθαγηάο ζηελ Κηλέηα, νη επηθξαηνχζεο
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θπξίσο νη πνιχ ηζρπξνί έσο ζπειιψδεηο άλεκνη, ην γεγνλφο φηη θαη
απηή ε ππξθαγηά, φπσο θαη απηή ζηελ πεξηνρή ηεο Κηλέηηαο, εθδειψζεθε ζε δψλε κίμεο δαζηθήο
έθηαζεο θαη νηθηζηηθνχ ηζηνχ θαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ νχησο ή άιισο ήηαλ επηθίλδπλε γηα ηε δσή
ησλ θαηνίθσλ, ην αλάγιπθν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Νηανχ Πεληέιεο – Καιιηηερλνχπνιεο – Ν.
Βνπηδά – Μάηη θαη Κφθθηλν Ληκαλάθη, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην κε έγθαηξν, θαηά ην αξρηθφ ζηάδην
ηεο πξνζβνιήο, πεξηνξηζκφ, θαη έιεγρν θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ κε θαηαζηνιή ηεο ππξθαγηάο, κε
πεξαηηέξσ απνηέιεζκα ηελ ηαρεία θαη κε κεγάιε έληαζε θαη ζε κεγάιε έθηαζε πιήξε αλάπηπμε
θαη εμάπισζε ηεο ζηελ επξχηεξε νηθηζηηθή πεξηνρή θαη ζπλδπαζηηθά θαη κε ηε κε έγθαηξε
νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ απφ ηα αξκφδηα θαηά λφκν φξγαλα, αιιά θαη ηα ζνβαξά
ιάζε, ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αζηπλνκηθψλ - ηξνρνλνκηθψλ κέηξσλ, πνπ
απνδείρζεθε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, φηη δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ
νρεκάησλ απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη ηελ εθηξνπή ηνπο πξνο αζθαιή δηαθπγή απφ ηελ πεξηνρή,
φπνπ εμειηζζφηαλ ν θίλδπλνο θαη ε απεηιή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππξθαγηάο, φπσο ζπλέβε πρ ζηελ
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πιαηεία ζην Κφθθηλν Ληκαλάθη (νδφο Γεκνθξαηίαο), πνπ εζθαικέλα ηα νρήκαηα εθηξέπνληαλ ζηνλ
παξαιηαθφ δξφκν πξνο Μάηη, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ εγθισβηζκφ κεγάινπ αξηζκψλ θαηνίθσλ
απφ ηηο πεξηνρέο Νένπ Βνπηδά, Μάηη θαη Κφθθηλν Ληκαλάθη, επηζθεπηψλ ε δηεξρνκέλσλ απφ ηηο
πιεγείζεο απηέο πεξηνρέο, είηε κέζα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο, είηε εληφο νρεκάησλ κε ηα νπνία άξρηζαλ
λα θηλνχληαη γηα ηε – ζσηήξηα πιελ κάηαηα γηα πνιινχο - δηαθπγή ηνπο ή θαη ζε νηθνπεδηθνχο ή
άιινπο (αλνηρηνχο) ππαίζξηνπο ρψξνπο κε πινχζηα βέβαηα θαχζηκε χιε, πρ δξφκνπο, κνλνπάηηα,
νηθφπεδα, πνπ γηα φζνπο δελ κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ κε κεηαθνξηθά κέζα ή άιιν ηξφπν,
εηξάπεζαλ πεδή ζε άηαθηε θπγή θαη πξνο θάζε θαηά ηελ άπνςή ηνπο θαηεχζπλζε, νη νπνίνη απφ
ηνπο θαπλνχο έραζαλ αξρηθά ηηο αηζζήζεηο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα ππέζηεζαλ δειεηεξίαζε απφ ηνμηθά
αέξηα ηνπ θαπλνχ ή ππέζηεζαλ ζεξκηθά ή εηζπλεπζηηθά εγθαχκαηα ή ελ ηέιεη θαη
απαλζξαθψζεθαλ, εμ αηηίαο ηεο κε ιήςεο θαη εθαξκνγήο θαη βέβαηα έγθαηξα ηεο νξγαλσκέλεο
απνκάθξπλζεο ηνπο απφ ηηο πιεγείζεο απφ ηελ ππξθαγηά πεξηνρέο πξνο αζθαιείο θαη
πξνζηαηεπφκελεο γηα ηε δσή, πγεία θαη ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ηνπνζεζίεο, ρψξνπο θαη
πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα επηρεηξεζηαθά
ζρέδηα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ΟΣΑ, απφ ηα αξκφδηα θαηά λφκν
Όξγαλα, Τπεξεζίεο θαη Φνξείο θαη ηεο παληεινχο έιιεηςεο έζησ ηεο αλσηέξσ αξκνδίσο
ζηνηρεηψδνπο ελεκέξσζεο ηνπο γηα ηνπο απεηινχκελνπο θηλδχλνπο, φπσο ζπλέβε θαη
απαλζξαθψζεθαλ θαη κε ηνπο ζπγγελείο ησλ εληνιέσλ ηνπ λνκηθνχ ζπκπαξαζηάηε θαη ζπλεγφξνπ
θ. Αλησλίνπ Φνχζζα: α) Βαζίιεην Αζαλ. Καηζαξγύξε θαη β) Μαξία Κσλ/λνπ Παγσκέλνπ Παπαληθνιάνπ, πνπ δηέκελαλ ζηνλ νδφ Ακθηηξίηεο αξ. 10 ζην Νέν Βνπηδά, ζε άηαθηε θπγή, ιφγσ
ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ παληθνχ ηνπο απφ ηνλ εμειηζζφκελν θίλδπλν εθ ηεο ππξθαγηάο πξνο κε
αζθαιείο θαη πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ππξθαγηάο ηνπνζεζίεο θαη ρψξνπο, κε
απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά 96 απψιεηεο γηα ηε δσή αλζξψπσλ, λα ππνζηνχλ
ηξαπκαηηζκνχο θαη εγθαχκαηα πεξίπνπ άιινη 31 άλζξσπνη, νη νπνίνη λνζειεχνληαη ζε δηάθνξα
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Αηηηθήο θαζψο λα ππνζηνχλ αλππνιφγηζηεο πιηθέο δεκηέο θαη βιάβεο
δνκέο, ππνδνκέο θαη γεληθά πεξηνπζίεο πνιηηψλ. Αξθεηνί απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ
επιήγεζαλ απφ ηελ ππξθαγηά θηλήζεθαλ απηνβνχισο πξνο ηηο αθηέο, κηα αθηνγξακκή κε ηέηνηα
κνξθνινγία (φρη βαηή) κε δπζρεξή πξφζβαζε ζηελ παξαιία θαη φζνη γλψξηδαλ κνλνπάηηα θαη
δηφδνπο έθηαζαλ έγθαηξα ζηηο αθηέο θαη ηηο παξαιίεο θαη ξίρζεθαλ ζηε ζάιαζζα, γηα λα
δηαζσζνχλ, φζνη απφ απηνχο γλψξηδαλ κπάλην, κεηά απφ αξθεηέο ψξεο απφ ηα ιηκεληθά φξγαλα κε
ηε ζπλδξνκή αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ θαη ηδησηψλ πνπ ζπλέδξακαλ ηε ιηκεληθή αξρή κε ίδηα πισηά
κέζα. Άιινη πάιη πνπ δελ γλψξηδαλ πσο ζα θηάζνπλ ζηηο αθηέο εγθισβίζηεθαλ θαη
απαλζξαθψζεθαλ εληφο νηθνπεδηθψλ ρψξσλ ή ζηνπο δξφκνπο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ 26 αηφκσλ
πνπ απαλζξαθψζεθαλ εληφο νηθνπεδηθνχ ρψξνπ πιεζίνλ ησλ αθηψλ ζηελ πεξηνρή Μάηη – Κφθθηλν
16

Ληκαλάθη. Ο κεγάινο επίζεο ζπλσζηηζκφο θαη ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή
κε πνιενδνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (ζηελνί δξφκνη, θιεηζηνί κε ζπξκαηνπιέγκαηα νηθνπεδηθνί ρψξνη
πιεζίνλ ηεο αθηνγξακκήο θ.α) ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην ζάλαην κεγάινπ αξηζκνχ ζπκάησλ ζηελ
ίδηα πεξηνρή.

Γ).-

Ο

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ

ΥΔΓΙΑΜΟ

ΣΟΤ

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ
1.- Γεληθά γηα ηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
1.1. Με ηελ αλάιεςε, κε βάζε ην Ν. 2612/1998, απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ην έηνο 1998
ηεο επζχλεο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ ζηα δάζε θαη ζηηο
δαζηθέο εθηάζεηο, αξκνδηφηεηα πνπ είρε κέρξη ηφηε ε Γαζηθή Τπεξεζία, κε ηελ κε αξ. πξση. 17961
Φ. 109.1 / 04-06-1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 29181 Φ. 109.1 / 06-07-1999 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο, ξπζκίζζεθαλ ζέκαηα επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δηδηθφηεξα θαη κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο σο άλσ απφθαζεο Τ.Γ.Σ., ξπζκίδνληαη
ηα επηπιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 210/1992 (ΚΔΤΠ) θαζήθνληα ηνπ
Γηνηθεηή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε (ζήκεξα ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ.). ΄ απηά, κεηαμχ άιισλ,
πεξηιακβάλεηαη θαη ε έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ. Δπίζεο ζην άξζξν 6 ηεο ίδηαο σο άλσ απφθαζεο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
<<Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ>>. Πην αλαιπηηθά, ζηελ παξ. 10 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, νξίδεηαη φηη
<<πληνληζηήο ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο είλαη ν αλώηεξνο ή αξραηόηεξνο ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο>>, ελψ ζηελ παξ. 11 νξίδεηαη φηη
<<Γηα ηελ ηαρεία θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ απαηηείηαη ε έγθαηξε επηζήκαλζε θαη
εληνπηζκόο ηεο ππξθαγηάο θαη ε άκεζε θηλεηνπνίεζε επίγεησλ θαη ελαέξησλ δπλάκεσλ
ππξόζβεζεο>> θαζψο θαη φηη <<Κηλεηνπνηνύληαη πάληα επαξθείο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο,
έζησ θαη αλ ρξεηαζηεί λα αθπξσζεί θαζ΄ νδόλ ε θηλεηνπνίεζε>>, φπσο θαη φηη <<ε
πεξίπησζε κεγάιεο ππξθαγηάο ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε ηνκείο επζύλεο θαη ζε θάζε ηνκέα
νξίδεηαη Σνκεάξρεο, ν νπνίνο έρεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν 45 ηνπ ΠΓ 210/1992>>.
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Δμάιινπ ζην άξζξν 7 κε ηίηιν <<ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΔΝΑΔΡΗΧΝ ΜΔΧΝ>>, νξίδεηαη,
κεηαμχ άιισλ, φηη <<6. Σα αεξνζθάθε, εθηφο ηεο απνζηνιήο ηεο θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο,
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην ζπληνληζηή, ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία ηεο ππξθαγηά, εθηφο
αλ γηα ην ζθνπφ απηφ – δειαδή ηνλ απφ αέξνο ζπλη0ληζκφ – ππάξρεη ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο
εηδηθφ αεξνζθάθνο ή ειηθφπηεξν>>, φπσο ζα έπξεπε λα πεηά ην ζπληνληζηηθφ ειηθφπηεξν ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο

- δηαζέηεη ηξία (3) ηέηνηα Δ/Π – κε ηνλ Αξρεγφ ή Δπηρεηξεζηαθφ

Τπαξρεγφ ηνπ Π, ζην νπνίν βέβαηα κεηείρε κφλνλ Αξρηπχξαξρνο, πξνθαλψο δελ εθηηκήζεθε νξζά
θαη έγθαηξα ε επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ν θίλδπλνο ηεο ππξθαγηάο. Δπίζεο ζην άξζξν 9,
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ελαέξηαο θαη επίγεηαο επηηήξεζεο ησλ ππξθαγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αληηππξηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3, νξίδεηαη φηη <<Δπηηήξεζε γίλεηαη θαη απφ
αεξνζθάθε θαη ειηθφπηεξα – εθηφο ηνπ Π – ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο,
ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη άιισλ Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Φνξέσλ.....>>.
1.2. Δμάιινπ κε ην άξζξν 23, παξ. 1 ηνπ Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) νξίδεηαη φηη <<πληζηάηαη
ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ απφ αέξνο
ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο...>>, ελψ
εηδηθφηεξα ζηελ παξ, 2 απηνχ νξίδεηαη φηη <<ηελ απνζηνιή ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο ππάγνληαη
ηδίσο; α) Ο ζπληνληζκόο ησλ επίγεησλ θαη άιισλ δπλάκεσλ ζπ ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη ε δηαβίβαζε ζηηο δπλάκεηο απηέο εληνιώλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. β) Η ζπκβνιή ζηελ θαηαζηνιή ππξθαγηώλ θαη ζηε δηάζσζε ζπκάησλ
από ππξθαγηέο...θαη ηε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ από ηηο αηηίεο απηέο....>>.
1.3. Σέινο κε ηελ αξ. πξση. 12030 Φ.109.1 /10 Μαΐνπ 1999 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 713 / η. Β΄ /19-51999) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο,
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηε Γαζηθή Τπεξεζία, ηνπο ΟΣΑ, ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη άιινπο
θνξείο θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Πην αλαιπηηθά:
α) ην άξζξν 1 νξίδεηαη φηη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ
δαζνππξφζβεζεο (αλαγγειία – άκεζε επέκβαζε – θαηάζβεζε – θχιαμε) ηελ έρεη ην Τπνπξγείν
Γεκφζηαο Σάμεο – θαη ζήκεξα – θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, δηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
Δπίζεο νξίδεηαη φηη ν ζπληνληζκόο όισλ ησλ δπλάκεσλ ππξόζβεζεο, ησλ Αξρώλ ή Φνξέσλ, πνπ
παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο κε πξνζσπηθό θαη κέζα ζε κηα ππξθαγηά, αλήθεη ζηνλ επηθεθαιήο
ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ θαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ εθπνλνχληαη
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ρέδηα Πξφιεςεο θαη Δπέκβαζεο, ελψ πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν
νξγαλψλνληαη θιηκάθηα αεξνππξόζβεζεο ζε αεξνδξφκηα δηαζπνξάο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
θαιχηεξε δπλαηή επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ ελαεξίσλ κέζσλ.
β) Δμάιινπ κε ην άξζξν 3 ηεο ίδηαο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο νξίδεηαη, φηη ην Αξρεγείν
Π ζπλεξγάδεηαη κε ην ΤΔΘΑ θαη ηα αξκφδηα Δπηηειεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ ζε ελαέξηα
θαη επίγεηα κέζα θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δαζνππξφζβεζε. ην πιαίζην
απηφ, γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, εθδφζεθε ηελ 23 Απξηιίνπ 2018 ε Φ.295/ΔΠ. 1554 / .211,
Παξάξηεκα ζην <<Β>> ζηεο σο άλσ Γηαηαγή ΓΔΑ / ΚΛΑΓΟ Α΄ - ΓΝΖ Α1 / ΣΜΖΜΑ 2, ζρεηηθά
κε ηελ <<ΔΣΟΙΜΌΣΗΣΑ Α/Φ – Δ/Π ΑΔΡΟΠΤΡΟΒΔΗ>>. χκθσλα κε ηε δηαηαγή απηή,
θαζνξίδνληαη,κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο:


Έλα (1) Α/Φ Σ-4D θαη έλα (1) Α/Φ PZL-M18 B/S (δηαζέζηκν) ζε εηνηκόηεηα ηξηώλ (3)
σξώλ από Π.Φ. έσο Σ.Φ. θαηά ηελ Αληηππξηθή Πεξίνδν, γηα ζθνπνύο ελαέξηαο
επηηήξεζεο δαζηθώλ πεξηνρώλ ζηελ πεξηνρή Αηηηθήο.



Δπίζεο ζηελ παξ. 4 απηήο νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία πξνβιέπεηαη λα
ππεξβεί ην αλψηαην φξην επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Α/Φ CL-215 (380 C) θαη ε
θαζεηφηεηα ηνπ αλέκνπ (23 knots), λα ιακβάλεηαη έγθαηξα κέξηκλα κεηαζηάζκεπζεο
απηώλ, εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΠΑ ζε άιια θαηάιιεια Α/Γ, πξνθεηκέλνπ λα
θαζίζηαληαη επηρεηξεζηαθά εθκεηαιιεύζηκα.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία δηθαηνινγία γηα ηε κε δπλαηφηεηα

απνγείσζεο Α/Φ ή Δ/Π ησλ ΔΓ, ιφγσ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ή επηθξάηεζεο ζηελ Αηηηθή
ζπειισδψλ αλέκσλ θαηά ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 πνπ εθδειψζεθαλ νη ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή.
γ) Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ίδηαο σο άλσ ΚΤΑ,<<8. Όηαλ ζηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πεξηέιζεη ε πιεξνθνξία γηα ηελ έλαξμε ππξθαγηάο, απηή
ππνρξενύηαη ζε άκεζε θηλεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ, πνπ δηαζέηεη γηα ηελ
γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επέκβαζε...>>, ελώ, εθηηκά ηε ζνβαξόηεηα ηεο ππξθαγηάο θαη
δεηά αλαιόγσο ηε ζπλδξνκή ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, όηαλ απηή απαηηείηαη.
δ) Σέινο, ζην άξζξν 4 ηεο ίδηαο σο άλσ ΚΤΑ, νξίδεηαη γηα ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ,
κεηαμχ άιισλ, φηη <<ε πεξηπηψζεηο ππξθαγηψλ ζε εμέιημε ζπκκεηέρεη κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ
ηξνραίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ άιισλ
θνξέσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζηνιή. Δπίζεο εθηξέπεη ηε ξνή θπθινθνξίαο ησλ ινηπώλ
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νρεκάησλ κέζσ άιισλ νδώλ, πξνο απνθπγή εγθισβηζκνύ απηώλ ζηελ ππξθαγηά>>, ελώ
πεξαηηέξσ νξίδεηαη όηη, ν επηθεθαιήο ηεο ΔΛΑ ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο θξνληίδεη λα
έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζηνιήο.

2. Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθή Γηνίθεζεο
Αηηηθήο
Πεξαηηέξσ θαη εηδηθφηεξα νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, φπσο
νη Πεξηθεξεηαθέο Ππξνζβεζηηθέο Γηνηθήζεηο, απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 3α ηνπ Ν.
3511/2006, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4249/2014, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο
ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ππνρξενχληαη, απφ ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ'' (Απφθαζε κε αξ. πξση. 1299/07-04-2003 Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ‘’Έγθξηζε ηνπ
απφ

07-04-2003

Γεληθνχ

ρεδίνπ

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

κε

ηε

ζπλζεκαηηθή

ιέμε

''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖΖ'' (ΦΔΚ 423 / η. Β΄ /10-04-2003), λα ζπληάζζνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αληηππξηθήο πεξηφδνπ θάζε έηνπο, πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Μαΐνπ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 31ε
Οθησβξίνπ, ρέδην Αληηκεηψπηζεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη ε Πεξηθεξεηαθή
Ππξνζβεζηηθή Γηνίθεζε (ΠΔ.ΠΤ.Γ.) Αηηηθήο ζπλέηαμε, θαη΄ εθαξκνγή ηεο ππ΄ αξ. 12030
Φ.109.1/10-05-1999 ΚΤΑ (ΦΔΚ 713/ η. Β΄/19-05-1999) θαη ηηο ππ΄ α. 5196 Φ.702.15/01-02-1999
θαη 5874 Φ.702.15/22-02-2018 Γηαηαγψλ Αξρεγείνπ Π (ΑΠ), ην κε εκεξνκελία Μάηνο 2018 θαη
εκεξνκελία έγθξηζεο 25 – 05 – 2018β απφ ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ Τπαξρεγφ Π, Βαζίιεην
Μαηζαηφπνπιν, Αληηζηξάηεγν Π. Πην αλαιπηηθά:
1) ηελ ''ΔΗΑΓΧΓΖ'' ηνπ σο άλσ ζρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3 ''ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ'', ζει. 3, νξίδεηαη φηη <<Γηα ηελ αξηηφηεξε πινπνίεζε αιιά θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ
ζρεδίνπ..., δεδνκέλα δηαλέκνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηκήκα βάζεσλ
δεδνκέλσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ Αηηηθήο>>,
ελψ ζηηο παξ. 4 ''ΚΟΠΟ'' θαη 5 ''ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ'', ζει. 4, αληίζηνηρα, νξίδνληαη φηη
<<θνπφο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ηαθηηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ
πιεξέζηεξε ζσξάθηζε ηεο Αηηηθήο απφ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο θαη εμέιημεο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ...>> θαη <<ηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ άξηηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα
κεησζεί, ν αξηζκφο ησλ εθδεισκέλσλ ππξθαγηψλ, ν ρξφλνο αξρηθήο πξνζβνιήο θαη θαηαζηνιήο
απηψλ κε ηε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ πξνθαινπκέλσλ δεκηψλ...>>.
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2) Αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 575/980 θαη ηελ ππ΄ αξ. 21773 Φ.702.15/14-06-1994 Γηαηαγή
Αξρεγείνπ Π, φπσο αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΓΔΝΗΚΑ, παξ. 3 ''ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
– ΚΛΑΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ'', ζει. 17,

ε Αηηηθή, απφ άπνςε επηθηλδπλφηεηαο,

ραξαθηεξίδεηαη, νχησο ή άιισο θαη αλεμάξηεηα απφ Καηεγνξία Δπηθηλδπλφηεηαο Ππξθαγηάο, σο
επηθίλδπλε πεξηνρή θαη κάιηζηα αλήθεη ζηελ θιίκαθα απφ << Η >> έσο << ΗΗΗ >>, ζηελ
Καηεγνξία << Ι >>, πνπ ζεκαίλεη κεγάιε επηθηλδπλόηεηα.
3) Δπίζεο ζηελ παξ. 4 ''ΒΛΑΣΖΖ – ΥΛΧΡΗΓΑ'', ζει. 19, νξίδεηαη φηη <<Ιδηαίηεξε ζεκαζία
επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηηο πεξηνρέο κίμεο αζηηθώλ πεξηνρώλ κε δαζηθέο, δεδνκέλνπ όηη
απαηηνύληαη ζπλδπαζηηθέο ηαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ ζηηο πεξηνρέο
απηέο>>, φπσο είλαη πεξηνρή κίμεο αζηηθνχ ηζηνχ θαη δαζηθήο έθηαζεο θαη ε πεξηνρή ζην Νηανχ
Πεληέιεο πνπ εθδειψζεθε ε θνληθή ππξθαγηά ηεο 23 Ηνπιίνπ 2018 θαη εμαπιψζεθε ζε νηθηζηηθνχο
ηζηνχο ηεο Καιιηηερλνχπνιεο - Νένπ Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη.
4) Δμάιινπ ζηελ παξ. 6 ''ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ'', ζει. 23, νξίδεηαη φηη ε κέζε
ηαρχηεηα αλέκνπ ζηελ Αηηηθή θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην είλαη απφ 6,6 έσο 7,3 (Kt). Αλαθνξηθά κε
ηε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ θαη εηδηθφηεξα ηε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή
αλαθέξεηαη φηη <<ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή επηθξαηνχλ επίζεο νη Βφξεηνη-Βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη,
ελψ απμεκέλεο ζπρλφηεηαο είλαη νη Αλαηνιηθνί ηνπ κήλεο Μάην, Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
Παξαηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο εληάζεσλ αλέκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, βιέπνπκε πσο
άλεκνη εληάζεσο 4 BEAUFORT θαη πάλσ είλαη απμεκέλνη από ηνλ Ινύλην σο θαη ην
επηέκβξην θαη θπξίσο Ινύιην θαη Αύγνπζην....πλεπώο ε απμεκέλε έληαζε ησλ αλέκσλ απηή
ηελ επνρή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ μεξαζία, εληείλνπλ ηνλ θίλδπλν έλαξμεο θαη επέθηαζεο κηαο
δαζηθήο ππξθαγηάο θαη γηα ην ιφγν απηφ, θαινχκαζηε λα εληείλνπκε θαη ηελ πξνζνρή καο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ καο εθηάζεσλ>>. Απφ ηελ σο άλσ αλαθνξά ζην ρεδηαζκφ ηεο
ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ζε γλώζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ηεο Αλ.
Αηηηθήο ε επηθηλδπλόηεηα ησλ πεξηνρώλ ιόγσ ησλ επηθξαηνπζώλ θαηά ηνλ Ινύιην ηδηαίηεξσλ
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ καδί κε άιιεο παξακέηξνπο θαη παξάγνληεο εληείλνπλ ηνλ θίλδπλν
έλαξμεο θαη επέθηαζεο κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο.
5) Πεξαηηέξσ ζηε ζειίδα 73 ηνπ ίδηνπ σο άλσ ρεδηαζκνχ ζηελ παξ. 17 ''ΟΗΚΗΜΟΗ Ή
ΠΔΡΗΟΥΔ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ ΣΖ ΕΧΝΖ ΜΗΞΖ ΓΑΟΤ – ΟΗΚΗΜΟΤ'', φπνπ
θαηαγξάθνληαη κα βάζε ζηνηρεία ηεο Πνιενδνκίαο νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απζαίξεηεο δφκεζεο
ζηελ Αηηηθή. ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κε αλαγξαθή ηεο πεξηνρήο πνπ
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εθδειώζεθε θαη κεηαδόζεθε ε ζαλαηεθόξα ππξθαγηά, όπσο ν Νένο Βνπηδάο θαη ην Μάηη ηνπ
Γήκνπ Μαξαζώλα. Απηφ ζεκαίλεη είηε φηη δελ ππάξρνπλ πνιενδνκηθέο απζαηξεζίεο ζηηο
πξνζβιεζείζαο απφ ηελ ππξθαγηά πεξηνρέο ησλ Γήκσλ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη Μαξαζψλα, είηε
ε Πνιενδνκία δελ ηηο αλέθεξε ζηελ ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο ή ηηο αλάθεξε ζ΄ απηήλ θαη ε Ππξνζβεζηηθή
θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ ηηο παξέιεηςε λα αλαθέξεη. ε θάζε πεξίπησζε ήηαλ ζε
άγλνηα ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ νη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο θαη απζαηξεζίεο. Μηα
απζαίξεηε πεξηνρή, ζηελ νπνία εθδειψλεηαη δαζηθή ππξθαγηά θαη κάιηζηα φηαλ απηή είλαη
επηθίλδπλε ιφγσ έληαζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε απφ ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο
θαηά ην ππξνζβεζηηθφ έξγν θαη κάιηζηα θαηά ην ζηάδην ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο
(εθθέλσζεο) ησλ θαηνίθσλ εμ αηηίαο ηνπ επαπεηινχκελνπ ή εμειηζζφκελνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο,
αιιά θαη νη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο θαη φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαηά λφκν γηα ηελ νξγαλσκέλε
απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ.
6) Χζηφζν, φπσο νξίδεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ζει. 120, ηνπ
σο άλσ ρεδίνπ ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο, <<Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ γίλεηαη
κέζσ ηνπ Δληαίνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΚΔ), ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. ε
θάζε πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη άκεζα ν επηρεηξεζηαθφο Αμησκαηηθφο, ν Γηνηθεηήο ηεο πεξηνρήο
εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο θαη αλάινγα, ζηε ζπλέρεηα, ε ηεξαξρία θαη φπνηνο άιινο πξνβιέπεηαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
7) Σα ηάδηα Δηνηκόηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ θαη κέζσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο (ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ, εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο θαη κέζσλ) είλαη ηξία (3). Δηδηθφηεξα <<...γηα φιε ηε ζεξηλή πεξίνδν είλαη ηα εμήο:


Πξώην ηάδην, ζπλήζεηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, κε δείθηε επηθηλδπλφηεηαο 1, 2 θαη 3.



Γεύηεξν ηάδην, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηζρπξνί άλεκνη κε δείθηε επηθηλδπλφηεηαο ηέζζεξα
4.



Σξίην ηάδην, πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ιίαλ ηζρπξνί άλεκνη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
θιηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο θαη δείθηε επηθηλδπλφηεηαο πέληε 5.

Η αιιαγή εηνηκόηεηαο από ζηάδην ζε ζηάδην γίλεηαη κεηά από ζπγθεθξηκέλε δηαηαγή ηνπ
ΔΚΔ...>>. Δμάιινπ φηαλ ν Γείθηεο Δπηθηλδπλφηεηαο ζηελ Αηηηθή είλαη 4, φπσο ηελ 23ε Ηνπιίνπ
2018, εκεξνκελία ηεο θνληθήο ππξθαγηάο, νη ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, ιφγσ ηνπ δείθηε
επηθηλδπλφηεηαο ηέζζεξα 4, κε βάζε ηνλ ράξηε πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ εθδφζεθε απφ
ηε ΓΓΠΠ θαη ίζρπε ηελ εκεξνκελία απηή γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, βξίζθνληαλ ζε
θαηάζηαζε (απμεκέλεο) εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηα
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αλσηέξσ, φηη νη ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο βξίζθνληαλ
ζην Γεχηεξν ηάδην Δηνηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν ρεδηαζκφ ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ.
Αηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζει. 136 επ. απηνχ νξίδεηαη αλαιπηηθά ηη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα
πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνπ Πξψηνπ ηαδίνπ ε δηαζπνξά δπλάκεσλ. Πην αλαιπηηθά θαη γηα θάζε
αξκφδηα θαηά ηφπν γηα ηε ζαλαηεθφξα ππξθαγηά Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο,
ηα πεξηπνιηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ
ηα εμήο αλά ζηάδην:
Πξώην ηάδην:
α) ΠΤ Νέαο Μάθξεο:


Πεξηνρή Ν. Βνπηδά (Α΄ Δίζνδν), κε θσδηθφ (ΜΑΚΡΖ – 30)



Πεξηνρή Καηαζθελψζεηο Αγίνπ Αλδξέα, κε θσδηθφ (ΜΑΚΡΖ – 31)



Πεξηνρή Γξακκαηηθνχ ζέζε ''Αζηηάθε'', κε θσδηθφ (ΜΑΚΡΖ – 33)



Πεξηνρή Κσπειαηνδξφκην ρνηληά – Κάησ νχιη, κε θσδηθφ (ΜΑΚΡΖ – 34)

β) 12νο Π ΓΙΠΤ Αζελώλ:


Πεξηνρή Πάηεκα Βξηιεζζίσλ, κε θσδηθφ (12-30)



Πεξηνρή Γιπθά Νεξά, κε θσδηθφ (12-31)



Ππξνζβεζηηθφ Δζεινληηθφ Κιηκάθην Πεληέιεο, κε θσδηθφ (12-91)

Γεύηεξν ηάδην:
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ πεξηπνιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ην πξψην ζηάδην πξνβιέπνληαη θαη ηα
εμήο αλά Τπεξεζία πεξηπνιηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα.
α) ΠΤ Νέαο Μάθξεο:


Γηαζηαχξσζε Αγ. Μαξίλαο – Ρακλνχληα, κε θσδηθφ (ΜΑΚΡΖ – 15)

β) 12νο Π ΓΙΠΤ Αζελώλ:


Πεξηνρή Νηξάθη – Γηψλε, κε θσδηθφ (12 – 15)
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ίδην σο άλσ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ θαη

δηαζπνξά Ππξνζβεζηηθψλ Μεραλψλ ‘’ΘΖΔΑ’’ , ζει. 140, ζ΄ εθηέιεζε ηεο ππ΄ αξ. 16600
Φ.702.15/12-03-2013 Γηαηαγήο ηνπ Αξρεγείνπ Π πεξηπνιίεο κε ηηο ππεξεζηαθέο κνηνζπθιέηεο ηεο
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ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο. Δηδηθφηεξα γηα ηε Γηνίθεζε ΠΤ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 1 – 2 : πξνβιέπνληαη
πεξηπνιίεο ζε αγξνηηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο εληφο ηνπ ηνκέα ηεο ΓΗ.ΠΤ. Αλ. Αηηηθήο, ζει. 140.
8) Δπίζεο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ (αλαγγειία) δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Αηηηθή, πξνβιέπεηαη
αλάπηπμε ελαεξίσλ επηηεξήζεσλ κε νξγάλσζε εθηεηακέλσλ επηρεηξήζεσλ ελαεξίσλ
πεξηπνιηώλ κε βάζε ην δείθηε επηθηλδπλφηεηαο ηεο θάζε εκέξαο ή άιιεο εηδηθέο πιεξνθνξίεο, ζε
φιε ηελ Αηηηθή. Ο επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ην ΔΚΔ. ηόρνο ηεο σο άλσ νξγάλσζεο
ελαέξηαο επηηήξεζεο είλαη <<Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ΔΚΔ, ε νξζή αξρηθή πιεξνθφξεζε ησλ
ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ πξηλ ηελ άθημε ηνπο θαη ε αζθαιήο θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ
αεξνζθαθψλ, ψζηε λα επηηαρπλζεί γξήγνξα ν έιεγρνο ηεο θσηηάο>>. Ο ελαέξηνο ζηφινο
επηρεηξήζεσλ ελαέξηαο επηηήξεζεο πεξηιακβάλεη:


Αεξνζθάθε Α/Φ CL – 215 θαη CL – 415 (ακθίβηα ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε), κε έδξα ηελ
Διεπζίλα (355 ΜΣΜ ηεο ΠΑ), κεηά απφ εληνιή ηνπ ΔΚΔ, ζα κεηέρνπλ ζε ελαέξηεο
πεξηπνιίεο ζε εκέξεο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ήηαλ ηελ εκέξα ηεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο
(23 Ηνπιίνπ 2018), πιελ φκσο απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμα, δελ δφζεθε εληνιή ηνπ
ΔΚΔ γηα ελαέξηα επηηήξεζε – πεξηπνιία



Αεξνζθάθε Σ – 41 ηεο ρνιήο Ηθάξσλ ηεο ΠΑ, πνπ εδξεχνπλ ζην Σαηφη



Αεξνζθάθε ηχπνπ Chessna ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, πνπ εδξεχνπλ ζην Σαηφη

Δπίζεο ζηε ζει. 122, νξίδεηαη φηη: <<Οη επηρεηξήζεηο ηεο ελαέξηαο επηηήξεζεο νξγαλψλνληαη θάζε
ρξφλν απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ, θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εληνιήο ηνπ
ΔΚΔ...>>. Οη ελαέξηεο πεξηπνιίεο επηηήξεζεο νξγαλψλνληαη: i) κε ελαέξηα κέζα (ρσξίο λεξό),
πνπ έρνπλ ζθνπφ:


Σνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηεο ππξθαγηάο



Σελ έγθαηξε θαη αζθαιή ελεκέξσζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ θαη



Σελ αζθαιή θαζνδήγεζή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζπκβάληνο

θαη ii) κε ελαέξηα κέζα (κε λεξό), πνπ έρνπλ ζθνπφ:


Σνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηεο ππξθαγηάο



Σελ άκεζε θαη αξρηθή πξνζβνιή ηεο



Σελ έγθαηξε θαη αζθαιή ελεκέξσζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ

9) Χζηφζν, ζηε ζει. 124 νξίδεηαη φηη <<Καζήθνληα ζπληνληζκνύ ησλ ελαεξίσλ κέζσλ, πνπ
κεηέρνπλ ζην έξγν ηεο ππξφζβεζεο ζε κία ππξθαγηά, αλαιακβάλεη απφ εδάθνπο ν επηθεθαιήο ησλ
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επίγεησλ κέζσλ ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ>>. Δμάιινπ ζηελ ίδηα σο άλσ ζειίδα
θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή Δλαεξίσλ Μέζσλ (ΑΔΜ).
10) Αθφκε ε επίγεηα επηηήξεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 – ''ΔΠΗΓΔΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ'', ζει. 125 επ.
νξίδεηαη φηη γίλεηαη κε ηελ επάλδξσζε ησλ ππξνθπιαθίσλ – παξαηεξεηεξίσλ, κε ηε δηαζπνξά ησλ
ππξνζβεζηηθψλ πεξηπνιηψλ νρεκάησλ θαη κεραλψλ, κε ηηο κεηθηέο ακηγέο πεξηπνιίεο, κε ηελ
εθπνκπή επηρεηξεζηαθψλ Αμησκαηηθψλ θαη κε ηε ζπλεηζθνξά επηηήξεζεο απφ ηνπο εζεινληέο θαη
ηνπο ΟΣΑ. χκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν ρέδην ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο Ππξνθπιάθην ζηελ Αλ.
Αηηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πιεζηέζηεξν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Νηανχ Πεληέιε, πνπ
μεθίλεζε ε ζαλαηεθφξα ππξθαγηά είλαη ην ππξνθπιάθην ΄΄Πξνθήηεο Ηιίαο Πεληέιεο΄΄ πνπ
επαλδξψλεηαη κε εζεινληέο ηεο Νέαο Πεληέιεο.
11) Χζηφζν, ζηε ζει. 146, νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 – ''ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ'', ν ηξφπνο
αλαγγειίαο ππξθαγηάο ζηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο. Απηή γίλεηαη θαηά βάζε απφ ην ΔΚΔ κέζσ
ηνπ αλαινγηθνχ αζπξκάηνπ ή κέζσ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 5 – ''ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ'', ζει. 147, ε θηλεηνπνίεζε ησλ
ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ θαηά βάζε γίλεηαη απφ ην ΔΚΔ κέζσ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο
ή κέζσ ηνπ αλαινγηθνχ αζπξκάηνπ.
12) Αθφκε, ζηελ παξ. 6 – ''ΔΝΖΜΔΡΧΖ – ΤΝΓΡΟΜΖ ΤΝΑΡΜΟΓΗΧΝ ΦΟΡΔΧΝ'', ζει. 147,
νξίδεηαη φηη

<< Όηαλ θξηζεί αλαγθαίν θαη ε ππξθαγηά έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, ηφηε

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ελεκεξψλνληαη νη ζπλαξκφδηεο αξρέο θαη δεηείηαη ε αξσγή
θαη ζπλδξνκή ηνπο...Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπο γίλεηαη κε αίηεκα ηνπ ΔΚΔ πξνο ηνπο ππεχζπλνπο
ΠΔΑ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Δπίζεο κέζσ ηνπ ΔΚΔ ελεκεξψλεηαη θαη ε ΓΓΠΠ θαη ν/ε
Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο.
13) Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 – ''ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ'', ζι. 147, νξίδεηαη φηη
<<Σε δηεύζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαιακβάλεη πάληα ν αλώηεξνο ζην βαζκό Αμησκαηηθόο
πνπ επξίζθεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο, ν νπνίνο, αθνύ ελεκεξσζεί γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο
ππξθαγηάο, ελεκεξώλεη ην ΔΚΔ γηα ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε, ώζηε λα ιάβεη γλώζε ε
ηεξαξρία. Φξνληίδεη λα ζπλεξγαζζεί κε ηπρόλ άιιεο αξρέο, πνπ βξίζθνληαη ζην ζπκβάλ, δεηά
αεξνζθάθε ή άιια κέζα, εάλ θξίλεη απηό απαξαίηεην θαη γεληθόηεξα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε
ηεο επηρείξεζεο...Με ηελ άθημε αλσηέξνπ, ηνλ ελεκεξώλεη θαη ηίζεηαη ππό ηηο δηαηαγέο
ηνπ>>.
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14) Σέινο, ε εηνηκόηεηα – επηθπιαθή ηνπ ππξνζβεζηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν15 παξ. 3 θαη άξζξν 24 ηνπ ΠΓ 210/1992, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα (ΚΔΤΠ) θαζψο θαη ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 4249/2014 θαη εθαξκφδνληαη νη θαηαζηάζεηο ηεο
γεληθήο ή κεξηθήο επηθπιαθήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 15, παξ. 3 ηνπ ΠΓ 210/1992, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη αλαθέξεηαη ζηα
Καζήθνληα Γηνηθεηή Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, νξίδεηαη φηη ν Γηνηθεηήο Πεξηθεξεηαθήο
Γηνίθεζεο <<3. ε πεξίπησζε κεγάιεο ππξθαγηάο ή....κεηαβαίλεη επηηόπνπ θαη αλαιακβάλεη
πξνζσπηθά ηε δηεύζπλζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ θαη ην ζπληνληζκό ησλ ππξνζβεζηηθώλ
δπλάκεσλ, θαιεί εληζρχζεηο θαη ζέηεη ηε δχλακε ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο δηθαηνδνζίαο
ηνπ ζε επηθπιαθή, αλ ρξεηαζζεί θαη γεληθά παίξλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηε γξήγνξε θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο>>. ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό δελ κεηέβε
επηηόπνπ λα ζπληνλίζεη ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, γηαηί ελδερνκέλσο βξίζθνληαλ ζηελ
ππξθαγηά ηεο Κηλέηηαο. Αλαθνξηθά κε ηε δηαηαγή επηθπιαθήο απηή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην
ζρεηηθφ Γειηίν Σχπνπ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ ΑΠ ηελ 23/07/2018 θαη ψξα 17:00, βεβαηψλεηαη
φηη δηαηάρζεθε Μεξηθή Δπηθπιαθή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.

Γ).- ΘΔΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
1) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
i) Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Η

πνιηηηθή

πξνζηαζία ηεο

Υψξαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.1

ηνπ

Ν.

3013/20021 απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο
(ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη
ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο,
θαηά ηε δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν. 4249/2014 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παξ. 1 απηνχ,
ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
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2344/1995, απνηειεί Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε. Σεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνΐζηαηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ελψ κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε
ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3013/2002, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη σο
απνζηνιή ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ εθηίκεζε
ηνπ θηλδχλνπ, ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ
θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ
απνθαηάζηαζεο, ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ
γηα ηα δεηήκαηα απηά. Δπίζεο, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ην χζηεκα Δζεινληηζκνχ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ απνζηνιήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ππάγεηαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ην νπνίν ζπληζηά ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηεο βξαρίνλα. Δμάιινπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 παξ. 5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ <<Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ,
πξφιεςεο, πξνεηνηκαζίαο, θηλεηνπνίεζεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ
θαηαζηξνθψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν
ζρεδηαζκφ, κε θχξην επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο
ιεηηνπξγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο απηνηέιεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο
ζηε ζάιαζζα πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δξάζεηο απηέο. ην πιαίζην απηφ:
α) πληνλίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Υψξαο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ θαηαζηξνθψλ, ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλά
θαηεγνξία θηλδχλνπ.
β) Αμηνπνηεί ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Υψξαο, ελ φςεη απεηινχκελνπ θηλδχλνπ
θαηαζηξνθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί κνλάδα αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο
ηεο πξφγλσζεο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη άιισλ πξφδξνκσλ θαηλνκέλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,
κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απεηινχκελνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη παξνρή
αληίζηνηρσλ νδεγηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
γ) Οξγαλώλεη θαη ιεηηνπξγεί Δζληθό ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο.
δ) πληνλίδεη ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ θαηά ηελ εθδήισζε
ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ην έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ πξνθαινπκέλσλ δεκηψλ. Ο αλσηέξσ
ζπληνληζκφο πεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θάζε
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κνξθήο θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηηο θάζε είδνπο εκπιεθφκελεο
δπλάκεηο ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο.
ε) Μεξηκλά, δηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο
πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο, ηνπ δαζηθνχ
πινχηνπ ηεο Υψξαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ππξθαγηψλ, ζενκεληψλ θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ.
ζη) Μεξηκλά γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ από κία πεξηνρή γηα ιόγνπο
πξνζηαζίαο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή από επηθείκελε θαηαζηξνθή. Η
ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ απνηειεί επζύλε ησλ
θαηά ηφπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Όηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή
κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα δήκν, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε,
ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε. ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ
άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηνπ Ν. 3013/2002
(Α' 102), όπσο ηζρύεη, ε αλσηέξσ απόθαζε ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ή απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο. Ζ ιήςε ηεο
απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε
πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.
δ) Λεηηνπξγεί ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε κφληκε βάζε θαη γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, ζην Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (Δ..Κ.Δ.) ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ παξφληνο. ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απαζρνινχληαη
εηδηθεπκέλα ζηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
θαζψο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο...>>.
Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 2, παξ. 3 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ (Ν. 4249/2014), νξίδνληαη ηα είδε
ησλ θαηαζηξνθώλ, ελψ ζηελ παξ. 4, νξίδνληαη ηα είδε ηεο θαηάζηαζεο θηλεηνπνίεζεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα:
''3.α. Γεληθή θαηαζηξνθή λνείηαη ε θαηαζηξνθή πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
β. Πεξηθεξεηαθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί
ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο.
γ. Πεξηθεξεηαθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο
απαηηείηαη ε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο πεξηθέξεηεο ή θαη
απφ θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
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δ. Σνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην
δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν λνκνχ.
ε. Σνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο λνείηαη απηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε
δηάζεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιινπο λνκνχο, πεξηθέξεηεο ή θαη απφ
θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
4.Καηάζηαζε θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε θιηκάθσζε ηεο
δξάζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
έθηαθησλ αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο ή θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ
επηπηψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο. Ζ θαηάζηαζε θηλεηνπνίεζεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δηαθξίλεηαη ζε:
α. Καηάζηαζε εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδχλνπ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη ε θιηκάθσζε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
θαηά ηελ εμεηδίθεπζε πνπ γίλεηαη ζην ζρεδίαζκά εηνηκφηεηαο.
β. Καηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε θαηάζηαζε,
πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη: ί)
εηδηθφο ζπληνληζκφο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ
κέζσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν, θαη ii) θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ επηπιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο''.
Δπίζεο,

ζχκθσλα

κε

ην

άξζξν

2

παξ.

1

θαη

2,

ηνπ

ηδίνπ

σο

άλσ

λφκνπ, Καηαζηξνθή λνείηαη θάζε ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο θπζηθφ θαηλφκελν ή ηερλνινγηθφ
ζπκβάλ ζην ρεξζαίν, ζαιάζζην θαη ελαέξην ρψξν, ην νπνίν πξνθαιεί εθηεηακέλεο δπζκελείο
επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζψο θαη ζην αλζξσπνγελέο ή θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η έληαζε ηεο
θαηαζηξνθήο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δσή, ζηελ
πγεία θαη ζηελ πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ, ζηα αγαζά, ζηηο παξαγσγηθέο πεγέο θαη ζηηο ππνδνκέο,
ελψ Κίλδπλνο λνείηαη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ή ηερλνινγηθνχ
ζπκβάληνο ή θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαζε ησλ θαηαζηξνθψλ, πνπ κπνξεί
λα πξνθιεζνχλ ζηνπο πνιίηεο, ζηα αγαζά, ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ζηηο ππνδνκέο κηαο
πεξηνρήο.
Χζηφζν ζην άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ πάιη λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 110 ηνπ
Ν.4249/2014, νξίδεηαη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα:
Γπλακηθό θαη κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
ην δπλακηθφ θαη ζηα κέζα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη:
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α) Δηδηθεπκέλα ζηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζηα
νπνία αλαηίζεηαη ε επίβιεςε εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ.
β) Σν ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, πνπ είλαη ππεχζπλεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα ηηο
επηκέξνπο δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη, θπξίσο, γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θαηαζηξνθψλ [φπσο Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, ΔΛ.Α.,
Δ.Κ.Α.Β., Έλνπιεο Γπλάκεηο, Ο.Α..Π., ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηεο
Πεξηθέξεηαο, ησλ Γήκσλ, ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ., Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.
θιπ), ηνπ Ο.Σ.Δ. Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ηεο Γ.ΔΠ.Α. Α.Δ., ηεο
Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ., ηεο Δ.Μ.Τ. θιπ).
γ) Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη νη εηδηθεπκέλνη εζεινληέο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί
ζρεηηθψο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία, εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη
απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη δξάζεηο εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ.
Δμάιινπ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή ζηηο
δαζηθέο ππξθαγηέο πνπ εθδειψλνληαη ζηε ρψξα πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη κε ζρεηηθή εγθχθιην
ηεο ΓΓΠΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ), φπσο
ζπκβαίλεη θάζε αληηππξηθή πεξίνδν, έηζη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα αληηππξηθή πεξίνδν εμέδσζε ηελ
κε αξ. πξση. 3752/25-05-2018 Δγθχθιην κε ηίηιν ''ρέδην δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ''. χκθσλα κε απηήλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη
θαηλφκελν πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζχκθσλα κε ην Γεληθφ
ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε ''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ'' (Πξνζζήθε 1 ζην
Παξάξηεκα Α΄) θαη δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ: i) Σξαπκαηηζκνχο θαη απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ,
ii) Άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε δηάθνξεο ππνδνκέο θαη
εγθαηαζηάζεηο

ηεο

ρψξαο

θαη

iii) Γηαηάξαμε

νηθνινγηθήο

ηζνξξνπίαο

ησλ

θπζηθψλ

νηθνζπζηεκάησλ.

ΙΙ) Αλάιπζε ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ θαη λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΓΓΠΠ γηα ηηο
δαζηθέο ππξθαγηέο
Ζ σο άλσ εγθχθιηνο ηεο ΓΓΠΠ (Αξ. Πξση. 3752/25-05-2018 <<ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ>>, δηαηξείηαη ζε επηά
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θεθάιαηα (Μέξε). Σα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ ησλ θεθαιαίσλ θαη κάιηζηα ηα θνκβηθά ζεκεία
απηψλ πνπ έπξεπε λα εθαξκνζζνχλ απφ ηηο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζε
θάζε δαζηθή ππξθαγηά θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηφζν ζηε δαζηθή ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε
ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 θαη ψξα 12:03 κκ ζηελ πεξηνρή Αέξα ζηα Γεξάλεηα Όξε (Κηλέηα) φζν θαη ζηε
ζαλαηεθφξα ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε πεξί ψξα 16:49 κκ ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο θαη ε
νπνία εμαπιψζεθε ζηελ Καιιηηερλνχπνιε, Νέν Βνπηδά θαη Μάηη Αηηηθήο κε ηα 96 κέρξη ζήκεξα
ζχκαηα, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη αθνινχζσο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ - ''Έξγα, δξάζεηο θαη κέηξα πξόιεςεο''
ηα έξγα, δξάζεηο θαη κέηξα πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηα ζεζκηθά αξκφδηα
φξγαλα, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη θπξίσο:
1) Έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, 2) Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη
θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ πδξνζηνκίσλ, 3) Πξνιεπηηθφο θαζαξηζκφο βιάζηεζεο γηα
ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ 4) Πξνιεπηηθνί θαζαξηζκνί βιάζηεζεο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ, 5) Μέηξα γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ηε ιεηηνπξγία ρψξσλ αλεμέιεγθηεο
ελαπφζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, 6) Μέηξα γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηάο απφ ηελ
εθηέιεζε γεσξγηθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ ζηελ χπαηζξν, 7) Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο παηδηθψλ
εμνρψλ - θαηαζθελψζεσλ θαη 8) Έθδνζε Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο απφ ηε ΓΓΠΠ.
Οη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο είλαη πέληε (5). ηελ Αηηηθή ηελ εκέξα ηεο ππξθαγηάο (
Γεπηέξα, 23 Ηνπιίνπ 2018), ζχκθσλα κε ηνλ σο άλσ ράξηε πνπ εμέδσζε ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα,
Κπξηαθή, 22 Ηνπιίνπ 2018 ε ΓΓΠΠ, ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ είλαη ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα ζην 4
δειαδή πνιχ πςειή ήηνη ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 4 (πνιύ πςειή). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Ο αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνχλ,
πηζαλφλ λα είλαη κεγάινο, αιιά, ην θπξηφηεξν, θάζε ππξθαγηά κπνξεί λα ιάβεη κεγάιεο
δηαζηάζεηο, εθόζνλ μεθύγεη από ηελ αξρηθή πξνζβνιή. Χζηφζν ζηελ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
5 (πλαγεξκφο), ν θίλδπλνο είλαη αθξαίνο. Ο αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ πνπ αλακέλεηαη λα
εθδεισζνχλ, ζηελ πεξίπησζε απηή, πηζαλφλ λα είλαη πνιχ κεγάινο. Όιεο νη ππξθαγηέο πνπ
ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ κπνξεί λα ιάβνπλ γξήγνξα κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ
αθξαία ζπκπεξηθνξά ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπο. Ζ δπζθνιία ειέγρνπ αλακέλεηαη λα είλαη
πνιχ κεγάιε κέρξη λα κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη νη ππξθαγηέο.
Καηφπηλ ηνχηνπ κήπσο ε ΓΓΠΠ έπξεπε θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ ράξηε αληί Καηεγνξία
Κηλδχλνπ 4, ζα έπξεπε γηα ηελ Αηηηθή, πνπ ζα επηθξαηνχζαλ πνιχ ηζρπξνί έσο ζπειιψδεηο άλεκνη,
λα εληάμεη ηελ Πεξηθέξεηα απηήο ζηελ Καηεγνξία Κηλδχλνπ 5 (πλαγεξκφο). Ζ δηαπίζησζε απηή
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έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηα κέηξα θαη κέζα πνπ έπξεπε λα ιάβεη ην Π (κεγαιχηεξν επίπεδν ζηάδην εηνηκφηεηαο 3 θαη φρη 2) θαζψο θαη άιινη αξκφδηνη εκπιεθφκελεο δπλάκεηο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο.
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βάζεη ηνπ Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ν θίλδπλνο γηα ην
επφκελν 24-σξν εθηηκάηαη πνιχ πςειφο, φπσο ηελ Αηηηθή ηελ εκέξα ηεο ππξθαγηάο, εθδίδεηαη
απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ (ΚΔΠΠ / ΔΚΔ) ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα,
πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη θνξείο ζε Καηάζηαζε Δηνηκφηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (άξζξν 2,
παξ. 4α ηνπ Ν. 3013/200). Σα επίπεδα εηνηκφηεηαο, νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε
επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπ θνξέα ζε θάζε επίπεδν θαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζε ζπλάξηεζε
κε ην πξνβιεπφκελν επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. Ζ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ
δαζηθέο ππξθαγηέο γίλεηαη ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ ηε ΓΓΠΠ. Ζ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε
ηνπο Ν. 3013/2002 θαη Ν. 4249/20140, κε επζχλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Π). Έλα απφ ηα
πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη θαη ε πξνιεπηηθή απαγφξεπζε θπθινθνξίαο δειαδή
απαγφξεπζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ ζε εζληθνχο δξηκνχο θαη ''εππαζείο''
πεξηνρέο ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα εθδήισζε ππξθαγηψλ. Απηή
απνθαζίδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ
πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ (ΟΠΠ) ηε ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε.
ΜΔΡΟ ΓΔΣΔΤΡΟ - ''Γξάζεηο Απμεκέλεο Δηνηκόηεηαο - Διέγρνπ θαη Καηαζηνιήο Τπνζηήξημε ηνπ έξγνπ Π - Αληηκεηώπηζε Δθηάθησλ Αλαγθώλ''
ηελ παξ. 2.1. κε ηίηιν: ''Γξάζεηο απμεκέλεο εηνηκφηεηαο ελ φςεη επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ γηα
εθδήισζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ'' νξίδνληαη πνηεο είλαη νη δξάζεηο φηαλ ππάξρεη Καηάζηαζε
Απμεκέλεο Δηνηκφηεηαο. Σέηνηεο δξάζεηο, κεηαμχ άιισλ, είλαη θπξίσο:
1)Ζ εηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρεηξίζεσλ ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
2) Γηα πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν ράξηε Καηεγνξία Κηλδχλνπ 4 θαη νη
ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ ην επφκελν 24-σξν είλαη επλντθέο γηα ηελ εθδήισζε
ππξθαγηψλ κε αθξαία ζπκπεξηθνξά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα
δεηήζεη απφ ηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ
ππξθαγηψλ ηε ιήςε επηπιένλ πξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο.
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χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3013/2002, ε Καηάζηαζε Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
δηαθξίλεηαη ζε: α) Καηάζηαζε Δηνηκόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ
θηλδύλνπ θαη β) Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη ε θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο νπνίαο απαηηείηαη: 1) Δηδηθφο πληνληζκφο απφ ηε ΓΓΠΠ πνπ αλαιακβάλεη δξάζε ζε θεληξηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη 2) Κηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ επηπιένλ ηνπ
δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά ππήξμε θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Δπίζεο ζηελ παξ. 2.2. κε ηίηιν: ''Γξάζεηο αλαγγειίαο,ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη:
1) Σν Π έρεη ηελ επζχλε θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ θαη ηελ
παξνρή βνήζεηαο γηα ηε δηάζσζε ησλ αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ απεηινχληαη απφ απηέο.
2) Οη θνξείο πνπ βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζε δπλακηθφ θαη κέζα ην
έξγν ηεο θαηαζηνιήο, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ Π, είλαη Γεκφζηνη Φνξείο (Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο, Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη, Έλνπιεο Γπλάκεηο, ΔΛΑ, Λ - ΔΛΑΚΣ), Ηδησηηθνί Φνξείο,
Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο εθπαηδεπκέλεο απφ ην Π θιπ, ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ
επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαζηνιήο.
Δμάιινπ ζηελ παξ. 2.3. κε ηίηιν ''Γξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ Π ζην έξγν ηεο θαηαζηνιήο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ'' νξίδεηαη,κεηαμχ άιισλ, φηη:
1) Ο έιεγρνο θαη θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Π θαη ελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ζπλδξνκή ησλ ινηπψλ
επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζην έξγν ηνπ Π πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν,
κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο παξαθάησ δξάζεηο:
α) Λήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο απφ ηελ ΔΛΑ
β) Γηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ απφ ην ΓΔΔΘΑ.
Αθφκε ζηελ παξ. 2.4. κε ηίηιν: ''Γξάζεηο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζεο
ζπλεπεηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ'' νξίδεηαη φηη νη δξάζεηο απηέο, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα
αλαιεθζνχλ θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά, επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην
ιφγν, κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
1) Απεγθισβηζκόο θαη δηάζσζε πνιηηώλ από ην Π πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή ή εληόο ηνπ
θιεγόκελνπ ρώξνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα δηαηξέρεη άκεζν θαη δηαξθή θίλδπλν πνπ
απαηηεί ηελ παξνρή βνήζεηαο, ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο.
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2) Τινπνίεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ σο κέηξν πξνιεπηηθήο
πξνζηαζίαο ηνπο πνπ δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελώ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη
θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κφλν ζε
ηνπηθφ επίπεδν. Ζ δξάζε απηή πινπνηείηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4249/2014 θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο
Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ (βι. ζρεηηθή Δγθχθιην 2934/06-052015 ΓΓΠΠ). πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά φηη:
• Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί επζχλε ησλ θαηά
ηφπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
• Όηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν, ε
απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη
ζρεηηθψο ηνλ νηθείν (ρσξηθφ) Αληηπεξηθεξεηάξρε.
• ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ'
ηνπ Ν. 3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή απφ ην πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη
Γεκάξρνπο.
• Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ
επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε
Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο επηθαηξνπνίεζε ην 2015 ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε
πνιηηψλ ζχκθσλα κε ην λεφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην.
Δηδηθφηεξα, ζην 2934/06-05-2015 έγγξαθφ καο (ΑΓΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΔ-Ζ0Ε), κε ζέκα
«Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ
εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ» πεξηγξάθνληαη κε
αλαιπηηθφ ηξφπν νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ κέηξνπ. Δπίζεο, δίλνληαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο θαη νδεγίεο
γηα ηελ πξννδεπηηθή πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιεθζεί ε
απφθαζε (ρέδην δξάζεο).
ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
• Ζ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο
ηνπο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ
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απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε
ηνπηθφ επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηφ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ
αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο
ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκήκαηα πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε
ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή
ρψξν.
• Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ
πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ ελεκέξσζή
ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν
έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο.
• Αξκφδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο ησλ
πνιηηψλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί
ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ. ηα πιαίζηα απηά θαη κε βάζε ηελ
αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβψο ζην αξκφδην φξγαλν
(Γήκαξρνο, θιπ) ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε.
• Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ
εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ε δξάζε απηή εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο - απψιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί
ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρψξν, έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα
(παξ. β, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν3511/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ
Ν.4249/2014 θαη ηζρχεη).
• ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη
αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο
Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Ν.4150/2013 ΦΔΚ 102/Α΄/2013 θαη ΠΓ
13/2018, ΦΔΚ 26/Α΄/2018).
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4249/2014 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο πξνιεπηηθήο
νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ
επνπηεία ή δηέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο (Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Παηδηθέο Δμνρέο –
Καηαζθελψζεηο, Ηεξέο Μνλέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθάιεηαο, θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιήςε ηεο απφθαζεο
απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιακβάλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή
ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Π ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία

35

εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ππξνπξνζηαζίαο θαη
εθθέλσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
Δηδηθφηεξα, γηα αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη πιεζίνλ απηψλ, νη
ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο
Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ
ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ θαη εθφζνλ απηά βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, εθθελψλνπλ άκεζα ηνλ
αξραηνινγηθφ ρψξν απφ ηνπο επηζθέπηεο, βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Ννείηαη φηη ζε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ ή
εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζην νηθείν Γήκαξρν, φπσο επίζεο θαη ζηνλ
αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
έξγνπ ηνπο απφ πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 114 ηνπ Ν. 4249/2014, ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε
πληνληζηηθή Αξρή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (.Α.Π.Π.) ηεο ΓΓΠΠ ''Δζληθό ύζηεκα Έγθαηξεο
Πξνεηδνπνίεζεο'', κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ από ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ ή ζπκβάλησλ, πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε Δζληθφ ρεδηαζκφ
Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη θάζε έηνο απφ ηε .Α.Π.Π. θαη πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ Δηήζηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα ην Δζληθφ χζηεκα
Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο ζπληζηνχλ δηαδηθαζίεο θαη ππνδνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε επεξρφκελα θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα ή
ζπκβάληα, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ησλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ
ζπκβάλησλ, ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο αληίδξαζεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ηε κείσζε
ησλ απσιεηψλ.
3) Λήςε κέηξσλ ηξνραίαο από ηελ ΔΛΑ πξνο απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο, ηόζν
ζηελ πιεγείζα πεξηνρή όζν θαη επξύηεξα, εθηξνπή ξνήο θπθινθνξίαο ησλ ινηπώλ νρεκάησλ
πξνο απνθπγή εγθισβηζκνύ ηνπο ζηελ ππξθαγηά θαζώο θαη κέηξσλ δηεπθόιπλζεο ησλ
πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ πιεγείζα πεξηνρή.
4) Αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ πγείαο πνιηηώλ από ηελ έθζεζε ηνπο ζε παξάγσγα θαύζεο ή
από ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ (ΔΚΑΒ, ΔΚΔΠΤ).
5) πκβνιή ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ κε δηάζεζε πξνζσπηθνύ, κέζσλ, πιηθώλ θαη εθνδίσλ θαη
πξνώζεζή ηνπο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, ζχκθσλα
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κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ην ρέδην ΓΔΔΘΑ / ''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ'' θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ
''ΓΔΤΚΑΛΗΧΝ'' (Παξάξηεκα Ε ζην ρέδην ΓΔΔΘΑ / ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ''.
6) Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε
εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη παξνρή νδεγηώλ κε ζηόρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ κε επζύλε ησλ Απνθεληξσκέλσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνπ ΚΟΠΠ, αλάινγα κε ηελ
θιηκάθσζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ.
7) Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο ιόγσ δαζηθώλ
ππξθαγηώλ κε επζύλε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (ΔΚΔΠΤ).
ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ -''Ρόινη, αξκνδηόηεηεο θαη θύξηεο δξάζεηο ησλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ''
ην κέξνο απηφ αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο, νη θχξηεο δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ δξνκνινγνχληαη
απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε Κεληξηθφ Δπίπεδν γηα ηελ:
α) Πξνεηνηκαζία, β) Σελ απμεκέλε εηνηκφηεηα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην επφκελν 24-σξν είλαη
κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην Υάξηε
Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, φπσο ζηελ Αηηηθή πνπ ηελ εκέξα ηεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο
ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 βξίζθνληαλ ζηελ Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 4, γ) Σελ άκεζε
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε / βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ θαη δ) Σελ ππνζηήξημε ηνπ Π ζην έξγν θαηαζηνιήο.
Χο θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζεσξείηαη θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη
κε ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή, όπσο ε θαηαζηξνθή από ηε ζπγθεθξηκέλε θνληθή ππξθαγηά,
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη: α) Δδηθόο ζπληνληζκόο από ηε ΓΓΠΠ ηνπ
δπλακηθνύ θαη κέζσλ ησλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε θεληξηθό,
πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθό επίπεδν θαη β) Κηλεηνπνίεζε δπλακηθνύ θαη κέζσλ επηπιένλ ηνπ
δηαηηζέκελνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο (άξζξν 2 Ν. 3013/2002).
Οη θπξηφηεξνη θνξείο ζε θεληξηθφ επίπεδν πνπ ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ δαζηθή ππξθαγηά είλαη νη εμήο:
1) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ - Σνκέαο Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
(Α) Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
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Πέξαλ ησλ άιισλ,γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην επφκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα
εθδήισζεο θαη εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, φπσο ζπλέβε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά ζηελ
Αηηηθή, ε ΓΓΠΠ είλαη θπξίσο αξκφδηα, κεηαμχ άιισλ, γηα:
α) Σελ έθδνζε ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ νη θνξείο ζε
θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξν 2, παξ. 4α ηνπ Ν. 3013/2002).
β) Σελ έθδνζε ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ γηα ηε ιήςε επηπιένλ πξόζζεησλ
κέηξσλ πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο.
Η Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηώπηζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ (κεηά
ηελ εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ) βάζεη ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Ν,
3013/2002, όπσο ηζρύεη ζήκεξα) είλαη θπξίσο αξκόδηα γηα:
i) Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
α) πληνληζκό δξάζεσλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ θαη
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
β) Λήςε απόθαζεο θήξπμεο πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη ηελ άκεζε / βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ.
γ) Τπνβνιή αηηήκαηνο δηεζλνύο ζπλδξνκήο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο από άιιεο ρώξεο Δλεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
δ) ύγθιεζε ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΟΠΠ).
ηε ζχλζεζή ηνπ ΚΟΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 112, παξ. 2 ηνπ Ν. 4249/2014,
ζπκκεηέρνπλ:
α. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο Πξφεδξνο,
β. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Σάμεο,
γ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο,
δ. Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Τπνπξγείσλ: δ.1. Οηθνλνκηθψλ, δ.2. Δζσηεξηθψλ, δ.3. Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, δ.4. Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, δ.5. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
δ.6. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δ.7. Τγείαο, δ.8. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, δ.9. Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, δ.10. Ο Τπαξρεγφο Γ.Δ.ΔΘ.Α.., δ.11. Ο Αξρεγφο
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη δ.12. Οη Πξφεδξνη Δ.Ν.Π.Δ. θαη Κ.Δ.Γ.Δ..
ε. ηε ζχλζεζή ηνπ, επίζεο, κπνξεί λα κεηέρεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο, γηα ζέκαηα αληίζηνηρσλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ.
ε πεξηπηψζεηο γεληθψλ, θαζψο θαη ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ κεγάιεο
έληαζεο θαηαζηξνθψλ, ην ίδην φξγαλν κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ
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Τπνπξγψλ ή ησλ αξκφδησλ γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία Τθππνπξγψλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή
πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη.
Με εληνιή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζία ζηειέρε ηεο Γηεύζπλζεο
ρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο ΓΓΠΠ δύλαηαη λα κεηαβαίλνπλ ζηελ
πιεγείζα πεξηνρή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπ ή λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ησλ νξγαληθώλ
κνλάδσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη Γήκσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ
αλαγθώλ θαη άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ.
(Β) Αξρεγείν Π
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην επφκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη
εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, φπσο
ζηελ Αηηηθή πνπ ηελ εκέξα ηεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 βξίζθνληαλ ζηελ
Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 4, είλαη θπξίσο αξκφδην γηα ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ έθδνζε
ζρεηηθψλ δηαηαγψλ πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζεο κέγηζηεο εηνηκφηεηαο
γηα ηνλ άκεζν έιεγρν θαη ηελ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. Ζ
Πεξηθεξεηαθή Ππξνζβεζηηθή Γηνίθεζε Αηηηθήο έρεη ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ, φπνπ πξνβιέπνληαη, αλάινγα κε ηελ Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαη
αληίζηνηρν επίπεδν ηαδίνπ Δηνηκφηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ.
Μεηά ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο θαη βάζεη ηνπ Ν. 4249/2014, είλαη θπξίσο αξκφδην,
κεηαμχ άιισλ, γηα:
 Σελ αλάπηπμε δπλάκεσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηώλ
 Σε δηάζσζε θαη παξνρή ζπλδξνκήο ζε άηνκα ησλ νπνίσλ απεηιείηαη ή εθηίζεηαη ζε
θίλδπλν ε δσή θαη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα
 Σελ εηζήγεζε πξνο ηα αξκόδηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε ιήςε ηνπ
κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ από ηελ πεξηνρή
πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε
θαηαζηξνθή.
(Γ) Αξρεγείν ΔΛΑ
Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο έρεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
 Δθπφλεζε ζρεδίνπ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ ηνπ θαη ηε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
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 πκκεηνρή ζηα ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζηα ΣΟ ησλ Γήκσλ
Μεηά ηελ εθδήισζε δαζηθήο ππξθαγηάο είλαη αξκόδηα, κεηαμύ άιισλ, γηα:
 Λήςε κέηξσλ ηξνραίαο πξνο απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο
 Λήςε κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο ζηελ πιεγείζα πεξηνρή
 πκβνιή ζηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ
(Γ) Αξρεγείν Λ - ΔΛΑΚΣ
Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ην επφκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο θαη
εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ην Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, φπσο
ζηελ Αηηηθή πνπ ηελ εκέξα ηεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 βξίζθνληαλ ζηελ
Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 4,είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ δηαηαγψλ πξνο ηηο
πθηζηάκελεο κνλάδεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κέγηζηεο εηνηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ηπρφλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρεδηαζκφ.
Μεηά ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο, κεηαμχ άιισλ, είλαη αξκφδην γηα:
 Σελ απνκάθξπλζε πνιηηώλ από ηελ πιεγείζα πεξηνρή
 Σε ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε από
ζαιάζζεο
Οη αλσηέξσ δξάζεηο δξνκνινγνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ληκεληθέο Αξρέο, ζχκθσλα κε
ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη ηα ζρέδηα επέκβαζή ηνπο.
(Δ) Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
Μεηά ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο δηα ηνπ ΓΔΔΘΑ βάζεη ηνπ
ρεδίνπ ''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ'' / Απξ. 2016 / ΓΔΘΑ / Α6 / είλαη αξκφδην, κεηαμχ άιισλ, γηα:
 Σελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ''ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ'' - ΓΑΙΚΔ ΠΤΡΚΑΓΙΔ ηνπ ΓΔΔΘΑ
 Γηάζεζε πξνζσπηθνύ,κέζσλ πιηθώλ θαη εθνδίσλ
 Σε δηάζεζε Δ/Π ή Α/Φ ή πινίσλ ηνπ ΠΝ, όηαλ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ζσζηηθώλ
ζπλεξγείσλ ή άιισλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ ηόπν θαηαζηξνθήο
 Σε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ
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(Σ) Τπνπξγείν Τγείαο
Οθείιεη λα ζπλδξάκεη θαη λα αλαιάβεη δξάζεηο δηα ηνπ: Η) ΔΚΔΠΤ θαη ΗΗ) ΔΚΑΒ
Σέινο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ιφγσ δαζηθήο ππξθαγηάο ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ
δξάζεηο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα Δπηρεηξεζηαθή ηνπο ρέδηα θαη ηα
Τπνπξγεία: α) Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, β) Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, γ) Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, δ) Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ θαζψο θαη ε) Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ - ''Ρόινη, αξκνδηόηεηεο θαη θύξηεο δξάζεηο Γήκσλ, Πεξηθεξεηώλ θαη
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ''
ην Κεθάιαην απηφ ηεο πξναλαθεξφκελεο Δγθπθιίνπ ηεο ΓΓΠΠ, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη
θπξίσο νη δξάζεηο ησλ ΟΣΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1) ηελ παξ. 4.1. νξίδνληαη νη δξάζεηο ησλ Γήκσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε δηάθνξα
ζηάδηα θαη θάζεηο θαη είλαη:
 Πξνιεπηηθά - Πξνθαηαζηαιηηθά έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο
 Πξνπαξαζθεπζηηθή ύγθιεζε ΣΟ γηα ηελ εηνηκόηεηα αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από
ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ κε αξ. πξση. 9032/ 14-122016

εγθχθιην

ηεο

ΓΓΠΠ

παξέρεηαη

ππφδεηγκα

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο

ησλ

πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο.
 Γξάζεηο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο γηα πεξηνρέο πνπ ην επόκελν 24-σξν είλαη κεγάιε ε
επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε ην Υάξηε
Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, όπσο ζηελ Αηηηθή πνπ ηελ εκέξα ηεο ζαλαηεθόξνπ
ππξθαγηάο ηελ 23 Ινπιίνπ 2018 βξίζθνληαλ ζηελ Καηεγνξία Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο 4
 Γξάζεηο κεηά ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο
2) ηελ παξ. 4.2. νξίδνληαη νη δξάζεηο ησλ Πεξηθεξεηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε
δηάθνξα ζηάδηα θαη θάζεηο θαη είλαη:
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 Πξνιεπηηθά - Πξνθαηαζηαιηηθά έξγα γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ δαζηθώλ ππξθαγηώλ
 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο
 Πξνπαξαζθεπαζηηθή ύγθιεζε ΟΠΠ
 Γξάζεηο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο γηα ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ην επόκελν 24-σξν είλαη
κεγάιε ε επηθηλδπλόηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζύκθσλα κε
ην Υάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο, όπσο ζηελ Αηηηθή πνπ ηελ εκέξα ηεο
ζαλαηεθόξνπ ππξθαγηάο ηελ 23 Ινπιίνπ 2018 βξίζθνληαλ ζηελ Καηεγνξία Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο 4
 Γξάζεηο κεηά ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο
ηηο δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη νη εμήο:
1. Η ιήςε απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε - πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηώλ
2. Η ζύγθιεζε ΟΠΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ κε αξ. πξση. 7575/18-10-2016 (ΦΔΚ 3591/
η. Β΄/ 4-11-2016) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα ''Ρπζκίζεηο
ιεηηνπξγίαο πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3013/2002 θαη ην
άξζξν 160 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχνπλ'', ξπζκίδνληαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο
ζχγθιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠΠ
3) ηελ παξ. 4.3. νξίδνληαη επίζεο νη δξάζεηο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ.
4) Δμάιινπ ζηελ παξ. 4.4. θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ην Γεληθό ρέδην Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζέκαηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα ην σο άλσ ζρέδην:
 Δθδφζεθε ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Τ.Α. 1299 / 07-04-2003 έγθξηζε Τπνπξγνχ ΔΓΓ ηνπ
Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ''ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ'' θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ
151/2004 (Α΄107)
 Δλεξγνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν
 Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ σο άλσ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ εμ αηηίαο
Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ γηα ηνπο Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο
Υψξαο αλαθέξεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄.
ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ - ''πληνληζηηθέο Οδεγίεο πινπνίεζεο δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηελ άκεζε / βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ
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από ηελ εθδήισζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ''
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην απηφ ηεο ίδηαο σο άλσ Δγθπθιίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαθάησ
παξαγξάθνπο νξίδνληαη ηα εμήο:
α) ηελ παξ. 5.7. θαζνξίδνληαη νη Δπηρεηξήζεηο Έξεπλαο - Γηάζσζεο.
β) Δπίζεο ζηελ παξ. 5.13. θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην κέηξν πξνιεπηηθήο
πξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ''Οξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ'', πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4249/2014 θαη εμεηδηθεχεηαη κε
θάζε ιεπηνκέξεηα ζηελ ππ΄ αξ. 2943/06-05-2015 Δγθχθιην ηεο ΓΓΠΠ ''Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα
ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ'',
γ) Σέινο ζηελ παξ. 5.19. ηνπ ηδίνπ σο άλσ θεθαιαίνπ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο
ηνπ Δηδηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ, κε επζύλε ηεο ΓΓΠΠ.
ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ - ''Υξεκαηνδνηηθά κέηξα''
ην ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα ρξεκαηνδνηηθά κέηξα απφ
θαηαζηξνθή ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Σέινο κε ηελ Απόθαζε 2007/779/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2007,
''Μεραληζκόο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο'' θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην Η, άξζξν 1, παξ. 1
ζεζπίδεηαη θνηλνηηθφο κεραληζκφο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηα πιαίζηα επέκβαζεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε κείδνλεο πθηζηάκελεο ή επαπεηινχκελεο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο,
φπσο είλαη ε θαηάζηαζε απφ ηε θνληθή θαηαζηξνθή εμ αηηίαο ηεο ππξθαγηάο πνπ εθδειψζεθε ηελ
23 Ηνπιίνπ 2018 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο - Καιιηηερλνχπνιεο - Νένπ Βνπηδά –
Μάηη θαη Κφθθηλν Ληκαλάθη Αηηηθήο.
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2) ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ ΧΜΑ
2.1. Απνζηνιή – Αξκνδηόηεηεο - Ννκνζεηηθό πιαίζην
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3511/2006 (Α΄ 258), ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
άξζξν 63 ηνπ Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), νξίδεηαη φηη ε απνζηνιή ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
(Π), πνπ είλαη ηδηαίηεξν ψκα Αζθαιείαο, ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, έρεη αξκνδηφηεηα πνπ
εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο εηδηθέο δηαηάμεηο
πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα άιισλ Τπεξεζηψλ θαη <<έρεη σο απνζηνιή: α) Σελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηνπ Κξάηνπο, ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο, ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο Υώξαο από ηνπο θηλδύλνπο ησλ
ππξθαγηώλ, ζενκεληώλ θαη ινηπώλ θαηαζηξνθώλ. β) Σελ επζύλε θαη ηνλ επηρεηξεζηαθό
ζρεδηαζκό ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηώλ θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηε δηάζσζε ησλ
αηόκσλ θαη πιηθώλ αγαζώλ, πνπ απεηινύληαη από απηέο. Χο «επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο
θαηαζηνιήο» λνείηαη ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
δπλάκεσλ ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ άιισλ κέζσλ. Ο «επηρεηξεζηαθφο
ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζηνιήο» πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ,
αλαγγειία θαη επέκβαζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ππξθαγηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. γ) Σελ επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
ππξνζβεζηηθώλ δηαζσζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο, ηεο νπνίαο
ζπληζηά ηνλ επηρεηξεζηαθό βξαρίνλα. 2. Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ αλαθχπηεη ζε πεξίνδν εηξήλεο ή
πνιέκνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Αξρέο θαη Τπεξεζίεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε
ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο άκπλαο ηεο Υψξαο>>.
Δμάιινπ απφ ην άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ Ν. 3511/2006, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 64
ηνπ Ν. 4249/2014 νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Π.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ απηψλ, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: <<Άξζξν 2 – Αξκνδηφηεηεο - 1. Σν
Ππξνζβεζηηθό ώκα, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, είλαη αξκόδην, ηδίσο, γηα: α)
Σελ

αληηκεηώπηζε

ησλ

ζπλεπεηώλ

από

ηηο

θπζηθέο,

ηερλνινγηθέο

θαη

ινηπέο

θαηαζηξνθέο, φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ηηο ρεκηθέο − βηνινγηθέο − ξαδηνινγηθέο −ππξεληθέο
(Υ.Β.Ρ.Π.) απεηιέο θαη ηε δηάζσζε αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απηέο. Γηα ην
ζθνπφ απηφλ αμηνπνηεί ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πξνεηνηκάδεη,
νξγαλψλεη θαη θηλεηνπνηεί ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, κέζα θαη εμνπιηζκφ θαη δεηά ηε ζπλδξνκή
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άιισλ Αξρψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ. β) Σε δηάζσζε θαη παξνρή ζπλδξνκήο ζε άηνκα ησλ
νπνίσλ απεηιείηαη ή εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δσή θαη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα από θάζε
είδνπο αηπρήκαηα, φπσο αεξνπνξηθά, ζηδεξνδξνκηθά, ηξνραία, εξγαηηθά, πηψζε ζε ιίκλεο,
πνηακνχο, εγθισβηζκνχο ζε αλειθπζηήξεο ή άιινπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο, απνθιεηζκνχο ζε
δπζπξφζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο, ζπήιαηα, θαζψο θαη ηελ εηδνπνίεζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα
ηε κεηαθνξά ηνπο ζε ηδξχκαηα παξνρήο ηαηξηθήο ζπλδξνκήο ή πεξίζαιςεο. γ) Σελ πεξηθξνχξεζε
θαη δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε απφ ππξθαγηέο ή άιιεο
θαηαζηξνθέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε αζηπλνκηθά φξγαλα ή ηνπο θαηφρνπο ηεο. δ) Σε
δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο απφ ηα εγθιήκαηα εκπξεζκνχ (άξζξα 264,
265, 266, 267 ΠΚ) θαη πιεκκχξαο (άξζξν 268 ΠΚ). ε) Σε ζέζπηζε θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ππξνπξνζηαζίαο. ζη) Σελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία δ΄ θαη ε΄ απνζηνιή ηνπ. δ) Σνλ επηρεηξεζηαθό
ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ Τπεξεζηώλ, ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Υώξαο ζε εζληθό,
πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν....ε).......ζ)........η).......>>.
Δμάιινπ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, έρεη ηδξπζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3511/2006,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4249/2014, ην πκβνύιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ,
ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ: α) Σνλ Αξρεγφ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, σο Πξφεδξν. β) Σνλ
Τπαξρεγφ Τπνζηήξημεο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. γ) Σνλ Τπαξρεγφ Δπηρεηξήζεσλ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο. δ) Σνλ πληνληζηή Τπνζηήξημεο. ε) Σνπο πληνληζηέο Δπηρεηξήζεσλ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο. ζη) Σνλ Γηνηθεηή ηνπ Δληαίνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ. δ) Σνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ε) Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ
θαη Δθαξκνγψλ ηεο πληνληζηηθήο Αξρήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο κέιε. ην πκβνχιην
πξνζθαινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηειέρε, ηνπ ψκαηνο ή ζηειέρε ηεο ΔΛ.Α. θαη ηεο
πληνληζηηθήο Αξρήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ελψ κπνξεί λα πξνζθαινχληαη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο σο εθπξφζσπνη άιισλ Τπνπξγείσλ, Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ θαη Αξρψλ, θαζψο θαη
εθπξφζσπνη ηδησηηθψλ Φνξέσλ, εκπεηξνγλψκνλεο ή Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο θαη ζηειέρε ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ. Σν πκβνύιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ έρεη σο αξκνδηόηεηα ηελ παξνρή
θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή πνπ επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζνπλ νη
Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαη ζνβαξώλ ζπκβάλησλ, πνπ
κπνξνύλ λα θινλίζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, θαζώο θαη ζεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ, ηερλνινγηθώλ θαη ινηπώλ θαηαζηξνθώλ.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 68, παξ. 4 ηνπ Ν. 4249/2014, ζπζηήλεηαη Δληαίν
πληνληζηηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (ΔΚΔ), ζην νπνίν ιεηηνπξγεί
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θαη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), ην ΔΚΤΠ θαη ην ΚΔΓ. Πην
αλαιπηηθά, κε ηελ παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, νξίδεηαη φηη <<Ηδξχεηαη Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ (Δ..Κ.Δ.), ην νπνίν απνηειεί Δηδηθή Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ψκαηνο θαη ππάγεηαη
απεπζείαο ζηνλ Τπαξρεγό Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο...>>, ελψ κε ηελ παξ. 2
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, Σν Δ..Κ.Δ. έρεη σο θχξηα απνζηνιή θαη αξκνδηφηεηεο ην ζχλνιν ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ πληνληζηηθνχ − Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ Τπεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο (.Δ.Κ.Τ.Π..), ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ.Δ.Π.Π.) θαη ηνπ
πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο (.ΚΔ.Γ.), ηα νπνία ζπγρσλεχνληαη θαη απνηεινχλ πιένλ
επηκέξνπο Μνλάδεο ηνπ Δ..Κ.Δ.
Δμάιινπ κε ηελ παξ. 4, ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, ην Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο:
α).- πληνληζηηθό − Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (199
.Δ.Κ.Τ.Π..), ηνπ νπνίνπ ε απνζηνιή θαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο:
− Να ιακβάλεη, φιν ην 24-σξν, ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο απφ ην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο γηα
νπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη λα
θηλεηνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο κε ηα εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχληα ζε
απηφ κέζα αζχξκαηεο ή ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κε θάζε πξφζθνξν άιιν κέζν.
− Να ιακβάλεη ηπρφλ θιήζεηο απφ φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηνπηθά ζπκβάληα, ηα νπνία δηαβηβάδεη
ακέζσο ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (Π.Τ.), γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
− Να δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ή νδεγίεο ηνπ Δπηηειείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ
ψκαηνο ή ζε άιιεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο.
− Να ιακβάλεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ δειηίν φια ηα ζπκβάληα ηνπ 24ψξνπ ζηα νπνία
επειήθζεζαλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
− Να ζπληάζζεη δειηίν ζπκβάλησλ 24ψξνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζνβαξά θαη κεγάια
ζπκβάληα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθχθιηεο δηαηαγέο ηνπ Δπηηειείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
θαη λα δηαβηβάδεη απηφ αξκνδίσο.
− Να ζπληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο
Ζγεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο πνπ εθδειψλνληαη θαη
εμειίζζνληαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή δχν
ή πεξηζζφηεξσλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ.
− Να ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ, ηδίσο ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ,
κεγάισλ απηνθηλεηηθψλ ή ζηδεξνδξνκηθψλ αηπρεκάησλ, ππξθαγηψλ πινίσλ, κε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο.
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− Να γλσζηνπνηεί ζηνλ Δπφπηε Αζθαιείαο ηνπ Δπηηειείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ηα ζνβαξά θαη
κεγάια ζπκβάληα, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ελεκεξψζεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
β).- πληνληζηηθό Κέληξν Γαζνππξόζβεζεο (.ΚΔ.Γ.), ηνπ νπνίνπ κε απνζηνιή ηελ θαζεκεξηλή
παξαθνινχζεζε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν φισλ ησλ ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθψλ ππξθαγηψλ, ην
ζπληνληζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ δηαηηζεκέλσλ εζληθψλ θαη κηζζσκέλσλ ελαέξησλ
κέζσλ δαζνππξφζβεζεο (αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ), πνπ ζπληξέρνπλ ζηελ θαηάζβεζή ηνπο
απφ θνηλνχ κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελαέξησλ επηηεξήζεσλ, ηελ έγθξηζε
αηηεκάησλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπληήξεζε εζληθψλ ελαεξίσλ κέζσλ, ηε δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ
γηα ηελ απνζηνιή − κεηαθνξά πεδνπφξσλ ηκεκάησλ ή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο
ππξθαγηάο, φηαλ ηνχην απαηηείηαη, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή αεξνπνξηθψλ κέζσλ γηα ην ζπληνληζκφ
ησλ απφ αέξνο επηρεηξήζεσλ κε αληηθείκελν δαζηθέο ππξθαγηέο αιιά θαη άιια ζπκβάληα
αξκνδηφηεηαο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
γ).- Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), ην νπνίν ζπληνλίδεη θαη
δηαρεηξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ηηο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
ζε πεξηπηψζεηο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ιεηηνπξγεί ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ πνπ
απνηειείηαη απφ εηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο−Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη
ινηπά θαη πεξηιακβάλεη:
αα.- Σε Μνλάδα Αεξνπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ε νπνία ηδίσο απνηειεί ην ζχλδεζκν ηνπ Δ..Κ.Δ.,
αθελφο γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζγείσζε θαη ηελ απνγείσζε ησλ
αεξνζθαθψλ δαζνππξφζβεζεο θαη, αθεηέξνπ, ην ζχλδεζκν ηνπ Δ..Κ.Δ. κε ηε κεηξηθή κνλάδα θαη
ηα θιηκάθηα ησλ θάζε είδνπο εζληθψλ ελαεξίσλ κέζσλ. Δπίζεο, αλαθέξεη θαζεκεξηλψο, κε ην
πξψην θσο, ηελ εηνηκφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ, ζηνλ Αμησκαηηθφ Δπηρεηξήζεσλ, έξρεηαη ζε επαθή
κε ηα ελαέξηα κέζα πνπ επηρεηξνχλ ζε ππξθαγηά κε φπνην ηξφπν θξίλεηαη πξφζθνξνο, πξνθεηκέλνπ
λα ιάβεη αλαθνξά απφ ηνπο ρεηξηζηέο γηα ηελ πνξεία ηεο ππξθαγηάο θαη ακέζσο αλαθέξεη ζηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Κ.Δ.Π.Π., επηθνηλσλεί κε φια ηα αεξνδξφκηα ηεο Υψξαο ζρεηηθά κε ηηο πηήζεηο
φισλ ησλ ελαεξίσλ κέζσλ δαζνππξφζβεζεο ζε απηά, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ
Αμησκαηηθφ Δπηρεηξήζεσλ εηδηθφ έληππν εκεξήζηαο πηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φισλ ησλ
αεξνζθαθψλ, ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ππξθαγηέο θαη
ηε δαζνππξφζβεζε, ελεκεξψλεηαη θαη εγθξίλεη ηε κεηαζηάζκεπζε ησλ αεξνζθαθψλ γηα ηελ
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απνθπγή θαζήισζεο ησλ αεξνζθαθψλ ζε πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη
ελεκεξψλεη ην Ληκεληθφ ψκα − Διιεληθή Αθηνθπιαθή γηα ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ
αεξνζθαθψλ.
ββ.- Σε Μνλάδα Γηεζλνύο πλδξνκήο θαη Τπνζηεξηθηηθώλ Γπλάκεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ε νπνία, κεηαμχ άιισλ: − πκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη αλαθνξέο, ζε κεραληζκνχο
ελεξγνπνίεζεο κε αληίζηνηρα Κέληξα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο άιισλ ρσξψλ, ελεκεξψλνληαο
ζρεηηθψο γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηε Γηεχζπλζε Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ ηεο πληνληζηηθήο Αξρήο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. − Αμηνινγεί επηρεηξεζηαθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη ην Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είηε σο πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρφκελν γεγνλφο είηε σο απιή
ελεκέξσζε γηα γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη αηθλίδηα θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. −
Γηαρεηξίδεηαη θαη ηαμηλνκεί ην εκεξήζην δειηίν ζπκβάλησλ πνπ δέρεηαη απφ ην Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ, ηνπο ράξηεο πξνγλψζεσο θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ επεμεξγάδεηαη ε Γηεχζπλζε
Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ ηεο πληνληζηηθήο Αξρήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δειηία
άιισλ επηθηλδχλσλ θαηλνκέλσλ. − Αμηνπνηεί επηρεηξεζηαθά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Κηλεηψλ Κέληξσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. − πληάζζεη εκεξήζην δειηίν ζπκβάλησλ θαη ην πξνσζεί ζην 199
.Δ.Κ.Τ.Π... − Γηαζέηεη θιηκάθηα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ επηηφπνπ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. − Μεξηκλά γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ Δ..Κ.Δ. κε ηα Κηλεηά
Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ησλ
εζληθψλ θνξέσλ έθηαθηεο αλάγθεο (ΔΛ.Α., Έλνπιεο Γπλάκεηο, Ληκεληθφ ψκα−Διιεληθή
Αθηνθπιαθή, Δ.Κ.Α.Β. θ.ιπ.), θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν.
γγ.- Σε Μνλάδα Δπξσπατθνύ Αξηζκνύ Έθηαθηεο Αλάγθεο «112», ε νπνία πξνβαίλεη ζε άκεζε
αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο θαινύληνο ζην «112»
ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.)
«γηα ηελ επεμεξγαζία θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο
αξκόδηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θνξείο», φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη θαη ηε γλσζηνπνίεζε − αλάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηνλ αξκφδην επηρεηξεζηαθά
θνξέα έθηαθηεο αλάγθεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ξπζκίδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα νξγάλσζεο, δηάξζξσζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηειέρσζεο ηεο Μνλάδαο
απηήο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα.
δδ.- Σν Γξαθείν Σξερνπζώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο, ην νπνίν, κεηαμχ
άιισλ, εηζεγείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ ηεο πληνληζηηθήο
Αξρήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηε ιήςε κέηξσλ εηνηκφηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη κέηξσλ
έθηαθηεο αλάγθεο, ζπληάζζεη κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ
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πξνσζνχληαη ζην Κ.Δ.Π.Π. ή ην Δ..Κ.Δ. θαη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, εμαζθαιίδεη,
κέζσ ηεο Δ.Μ.Τ. θαη θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηελ επηζηεκνληθή ζηήξημε
θαη ηεθκεξίσζε φισλ ησλ ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ, αμηνπνηεί ηηο πξνγλψζεηο πξφδξνκσλ θαηλνκέλσλ
(θαηξηθψλ θαη άιισλ) θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ
θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηινχκελνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ,
θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείνπ
Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ...>>.
Δμάιινπ, κε ηελ κε αξ. πξση. 29310 νηθ. Φ.109.1/2014

(ΦΔΚ 1869 / η. Β΄ / 10 Ηνπιίνπ

2014) Απφθαζε Αλ. Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
ξπζκίζηεθε ν Καλνληζκόο Οξγάλσζεο, Γηάξζξσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΔ. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
1) χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 2. ηεο σο άλσ απφθαζεο <<Σν Δ..Κ.Δ. έρεη σο θύξηα απνζηνιή
θαη αξκνδηόηεηεο ην ζύλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πληνληζηηθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Κέληξνπ
Τπεξεζηώλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (199 .Δ.Κ.Τ.Π..), ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ.Δ.Π.Π.) θαη ηνπ πληνληζηηθνύ Κέληξνπ Γαζνππξόζβεζεο
(.ΚΔ.Γ.), ηα νπνία ζπγρσλεύνληαη θαη απνηεινύλ πιένλ επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ Δ..Κ.Δ>>.
2) Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 2, ηεο ίδηαο σο άλσ απφθαζεο <<Ο Γηνηθεηήο ηνπ
Δ..Κ.Δ. έρεη φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα
ηνλ Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γη’ απηφλ θαη
επηπιένλ ηα αθφινπζα εηδηθά θαζήθνληα:
α. Μεξηκλά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ Δ..Κ.Δ. θαζώο θαη γηα ηε
ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
β. Δλεκεξψλεη ηελ Ζγεζία, ηε πληνληζηηθή Αξρή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηα Απνθεληξσκέλα
Όξγαλα

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο,

γηα

νπνηνδήπνηε

ζέκα

θξίλεη

αλαγθαίν.

γ............................................................................................................................................................
δ. Καιεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Δ..Κ.Δ. ζε επηθπιαθή θαη δηαβηβάδεη ηελ εληνιή ζηηο εκπιεθφκελεο
θαηά

πεξίπησζε

Ππξνζβεζηηθέο

Τπεξεζίεο

γηα

ηελ

έλαξμε

θαη

ιήμε

απηήο.

ε. Γηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ηεο Ζγεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζε
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπ Π..
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ζη..........................................................................................................................................................
δ. Έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ Δλαεξίσλ Μέζσλ, ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ
Αξρεγνχ.
3) Δμάιινπ ην ΔΚΤΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο σο άλσ Απφθαζεο, νξίδεηαη φηη <<Σν
πληνληζηηθό-Δπηρεηξεζηαθό

Κέληξν Τπεξεζηώλ

.Δ.Κ.Τ.Π..)

θχξηα

έρεη

σο

απνζηνιή

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
θαη

αξκνδηφηεηεο

ώκαηνο
ηηο

(199

αθφινπζεο:

1.Να ιακβάλεη φιν ην 24σξν ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο απφ ην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο γηα
νπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη λα
θηλεηνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο κε ηα εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχληα ζε
απηφ κέζα αζχξκαηεο θαη ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν.
2.Να ιακβάλεη ηπρφλ θιήζεηο απφ φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηνπηθά ζπκβάληα, ηα νπνία δηαβηβάδεη
ακέζσο ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (Π.Τ.), γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
3..............................................................................................................................................................
4.Να δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ή νδεγίεο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ
ψκαηνο

ή

ζε

άιιεο

πνιηηηθέο

θαη

ζηξαηησηηθέο

αξρέο.

5.............................................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................................
7. Να ζπληνλίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο
ηεο Ηγεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, γηα ηα ζπκβάληα κεγάιεο έθηαζεο πνπ
εθδειψλνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ
απαηηείηαη

ε

ζπκκεηνρή

δχν

ε

πεξηζζφηεξσλ

Ππξνζβεζηηθψλ

Τπεξεζηψλ.

8.Να ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ,....κε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο>>.
4) Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, <<1.Σν 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. απνηειεί
επηκέξνπο κνλάδα ηνπ Δ..Κ.Δ.............................................................................................................
2.Έρεη ηνλ ζπληνληζηηθό έιεγρν γηα ηα ζπκβάληα πνπ εθδειώλνληαη ζηνλ ηνκέα επζύλεο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ (ΠΔ.ΠΤ.Γ.) Αηηηθήο. Παξάιιεια
επνπηεχεη θαη ζπλδξάκεη ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν φισλ ησλ ΠΔ.ΠΤ.Γ. ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο.
3.............................................................................................................................................................
4.Η θηλεηνπνίεζε ησλ πιεξσκάησλ, ησλ ππξνζβεζηηθώλ εμόδσλ θαη ησλ πεξηπνιηθώλ,

50

γίλεηαη ηειεθσληθά ή κέζσ αζπξκάηνπ. Ο ζπληνληζκόο θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο
πξαγκαηνπνηείηαη από ην ζάιακν επηρεηξήζεσλ.
5.Γέρεηαη ηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα δηάθνξα ζπκβάληα, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο
ηειεθσλεηέο ηνπ Κέληξνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ θαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Αμησκαηηθφ Τπεξεζίαο, δηαβηβάδεηαη ζην πιεζηέζηεξν πεξηπνιηθφ φρεκα ή Ππξνζβεζηηθφ
ηαζκφ. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, εηδνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε άιιεο κνλάδεο ηνπ ψκαηνο ή
άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί.
6.Μεηά ηελ αξρηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ, θαηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη
ηα νρήκαηα γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε επέκβαζε. Δλεκεξώλεηαη άκεζα από ηνλ
επηθεθαιήο ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ γηα ηε βαξύηεηα θαη εμέιημε ηνπ ζπκβάληνο θαη
απνζηέιιεη ηηο απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε εληζρύζεηο ζε πξνζσπηθό θαη κέζα πνπ ηνπ
δεηεζνύλ....>>.
5) Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 7, νξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΚΤΠ, ζχκθσλα κε ην
νπνίν <<1.Ο Γηεπζπληήο ηνπ 199 .Δ.Κ.Τ.Π.. παξεπξίζθεηαη ζηα ζνβαξά ζπκβάληα ζην
ζάιακν ζπληνληζκνύ επηρεηξήζεσλ, από όπνπ δηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη πξνζσπηθά, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε επηθεθαιήο, ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ εμόδσλ, εθηηκά ηελ
αλαγθαηόηεηα εληζρύζεσλ θαη πξνβαίλεη ζε θάζε επηβαιιόκελε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη από
ηελ εμέιημε ηνπ ζπκβάληνο. Σαπηφρξνλα γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηέο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ Γηνηθεηή
Δ..Κ.Δ. Καηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζνβαξά ζπκβάληα θαη
πξνζέξρεηαη ζην Κέληξν, εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Γηνηθεηή Δ..Κ.Δ.
2.............................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................
5.Φξνληίδεη γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ Κηλεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κέληξσλ, φηαλ απηφ
απαηηεζεί....>>.
6) Αθφκε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, ηεο σο άλσ απφθαζεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα θαηαγξαθήο ησλ
ζπλδηαιέμεσλ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη <<1.Οη ελζύξκαηεο θαη αζύξκαηεο ζπλνκηιίεο ηνπ 199
.Δ.Κ.Τ.Π.. θαηαγξάθνληαη θαζ’ όιν ην 24σξν από ςεθηαθό θαηαγξαθηθό κεράλεκα.
2.Οη θαηαγξαθέο επέρνπλ ζέζε εγγξάθσλ. Ζ αλάγλσζή ηνπο γίλεηαη κε απνκαγλεηνθψλεζε θαη
αθξφαζε. Απνηεινχλ απφξξεηα έγγξαθα, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ ρνξεγνχληαη
κφλν ζε φζνπο δηελεξγνχλ ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ζηηο αλαθξηηηθέο θαη
δηθαζηηθέο αξρέο εθφζνλ δεηεζνχλ...>>.
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7) ην άξζξν 14, ηεο αλσηέξσ απφθαζεο νξίδεηαη φηη <<Σν πληνληζηηθό Κέληξν
Γαζνππξόζβεζεο (.ΚΔ.Γ.) ιεηηνπξγεί κφλν θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν θαη έρεη σο θχξηα
απνζηνιή θαη αξκνδηφηεηεο ηηο αθφινπζεο: α) Σελ θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε ζε παλειιαδηθό
επίπεδν όισλ ησλ ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθώλ ππξθαγηώλ.
β) Σν ζπληνληζκό, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ δηαηηζέκελσλ εζληθώλ θαη κηζζσκέλσλ
ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξόζβεζεο (αεξνζθαθώλ θαη ειηθνπηέξσλ), πνπ ζπληξέρνπλ ζηελ
θαηάζβεζή ηνπο από θνηλνύ κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο. γ) Σνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ελαέξησλ
επηηεξήζεσλ. δ)....................................................................................................................................
ε) Σε δηαβίβαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε δηάζεζε ελαεξίσλ κέζσλ κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή - κεηαθνξά
πεδνπφξσλ ηκεκάησλ ή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο, φηαλ ηνχην απαηηείηαη.
ζη) Σελ απνζηνιή αεξνπνξηθώλ κέζσλ γηα ην ζπληνληζκό ησλ από αέξνο επηρεηξήζεσλ κε
αληηθείκελν δαζηθέο ππξθαγηέο αιιά θαη άιια ζπκβάληα αξκνδηφηεηαο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
δ) Σελ ζπιινγή θαη δηαηήξεζε γηα άκεζε ρξήζε ζρεδίσλ επέκβαζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ>>.
8) Δμάιινπ, ζην άξζξν 15, νξίδεηαη ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ ΚΔΓ, φηη <<2. ηελ πιήξε
ζχλζεζή ηνπ ην πληνληζηηθφ Κέληξν Γαζνππξφζβεζεο ζηειερψλεηαη απφ:
α) Σνλ Πξντζηάκελν ηνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο.
β) Σνλ Αμησκαηηθφ Δπηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο είλαη ν αξραηφηεξνο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο πνπ ππεξεηεί ζηε θπιαθή. γ) Αμησκαηηθνχο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. δ)
Αμησκαηηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γ.Δ.ΔΘ.Α.) νη νπνίνη
νξίδνληαη απφ ην Γ.Δ.ΔΘ.Α. θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ην Αξρεγείν
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. ε) Αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηελ
ΔΛ.Α. θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
ζη) Δθπξνζψπνπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε εηδηθφηεηα δαζνιφγνπ, νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
δ) Ππξνλφκνπο, Αξρηππξνζβέζηεο, Ππξνζβέζηεο σο ηειεθσλεηέο Γξακκαηείο, νη νπνίνη νξίδνληαη
απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ....>>.
9) Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 22 ηεο ίδηαο σο άλσ απφθαζεο, νξίδεηαη φηη <<1.Σν Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληνλίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζε εζληθό επίπεδν ηηο
δξάζεηο

γηα

ηελ

αληηκεηώπηζε

θαηαζηάζεσλ

έθηαθηεο

αλάγθεο

ζε

πεξηπηώζεηο

θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο.
Απνζηνιή ηνπ είλαη λα θηλεηνπνηεί θαη λα ζπληνλίδεη, ηηο δξάζεηο όισλ ησλ θνξέσλ, ηνπ
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πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε
κνξθήο θαηαζηξνθώλ, ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεηηθνύ ζρεδηαζκνύ, αλά θαηεγνξία
θηλδύλνπ.
2.Δηδηθφηεξα ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α.- πληάζζεη, δηαρεηξίδεηαη θαη ηαμηλνκεί εκεξήζην δειηίν ζπκβάλησλ ην νπνίν ελ ζπλερεία
ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ. θαη ζηε πληνληζηηθή Αξρή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
β.- Γηαβηβάδεη ηνπο ράξηεο πξνγλώζεσο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαζώο θαη ηα δειηία άιισλ
επηθηλδύλσλ

θαηλνκέλσλ

ζηηο

αξκόδηεο

Τπεξεζίεο,

φηαλ

απηφ

απαηηείηαη.

γ.- Γηαρεηξίδεηαη επηρεηξεζηαθά ηνλ Δπξσπατθό αξηζκό «112».
δ.- Δλεκεξώλεη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ζπληνλίδεη ζε εζληθό επίπεδν ηηο δξάζεηο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη θηλεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ, όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θπζηθώλ,
ηερλνινγηθώλ θαη ινηπώλ θαηαζηξνθώλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο όπσο απηέο
εκθαίλνληαη

ζην

Παξάξηεκα

«Α»

ηνπ

Γεληθνύ

ρεδίνπ

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ», κε ζθνπό ηελ απνηξνπή ή θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο.
ε.- Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ πληνληζηηθή Αξρή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ζπλεξγαζία
ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
ζη.- Παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ζε παλειιαδηθφ επίπεδν φιεο ηηο ελ εμειίμεη αγξνηνδαζηθέο
ππξθαγηέο...>>.
10) Αθφκε ζην άξζξν 24, ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο νξίδεηαη φηη <<1. Σν Κ.Δ.Π.Π. απνηειεί
επηκέξνπο κνλάδα ηνπ Δ..Κ.Δ. ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη Αξρηπχξαξρνο.
2. ην Κ.Δ.Π.Π. απαζρνινύληαη εηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ην αλαγθαίν
πξνζσπηθό, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαζώο θαη ηνπ Λ..ΔΛ.ΑΚΣ. θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, πνπ
απνζπώληαη ή δηαηίζεληαη ζην Δ..Κ.Δ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κ.Δ.Π.Π., θαζώο θαη εηδηθεπκέλα
ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο άιισλ θνξέσλ ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από
απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π). ην
πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Δ.Π.Π. πεξηιακβάλνληαη ζε κφληκε βάζε νδεγνί γηα ηε ζηειέρσζε ησλ
ΚΗΝΚΔΠΠ.............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
5. Οη ελζύξκαηεο ζπλνκηιίεο ηνπ Κ.Δ.Π.Π., θαηαγξάθνληαη ζε ςεθηαθό ζθιεξό δίζθν θαζ’
όιν ην 24σξν από θαηαγξαθηθό κεράλεκα, πνπ είλαη κόληκα εγθαηεζηεκέλν ζην θέληξν.
Αληίγξαθα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπλνκηιηώλ θπιάζζνληαη ζε CD ή DVD ζην αξρείν ηεο
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Τπεξεζίαο. Οη θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο επέρνπλ ζέζε εγγξάθσλ. Ζ αλάγλσζή ηνπο γίλεηαη κε
ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη αθξφαζή ηνπο απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ. Απνηεινχλ απφξξεηα έγγξαθα, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα
ησλ νπνίσλ ρνξεγνχληαη κφλν ζε φζνπο δηελεξγνχλ ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ζηηο
αλαθξηηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, εθφζνλ δεηεζνχλ. Οη θαηαγξαθέο θαηαζηξέθνληαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία....>>.
11) Σέινο ζην άξζξν 25 ηεο ίδηαο σο άλσ απφθαζεο νξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ΚΔΔΠΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα: <<1. Γηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε
Αμησκαηηθό Δπηρεηξήζεσλ θπιαθήο ηνπ Κ.Δ.Π.Π., ηα ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηνλ Γηνηθεηή Δ..Κ.Δ. γηα θάζε ζνβαξό, θαηά ηε θξίζε
ηνπ, πεξηζηαηηθό.
2. Καηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα ζνβαξά ζπκβάληα θαη
πξνζέξρεηαη ζην Κέληξν, εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ Γηνηθεηή Δ..Κ.Δ.
3. ε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο, πξνηείλεη, κεηά απφ εηζήγεζε
ηνπ Αμησκαηηθνχ Δπηρεηξήζεσλ θπιαθήο ηνπ Κ.Δ.Π.Π, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Κ.Δ.Π.Π. πνπ είλαη νξηζκέλν ζε ππεξεζία θπιαθήο.
4. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ. θαη ην Γεληθφ πληνληζηή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ
ελίζρπζε ηνπ Κ.Δ.Π.Π. κε εηδηθεπκέλα ζηειέρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
Γ.Γ.Π.Π., εθφζνλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ.
5. Καηά ηε δηαρείξηζε ζπκβάλησλ αξκνδηόηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δεηά θαη ιακβάλεη
από ην πληνληζηή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νδεγίεο, θαηεπζύλζεηο θαη εληνιέο θαη ελεκεξώλεη
ζρεηηθά ην Γηνηθεηή ηνπ Δ..Κ.Δ..
6..............................................................................................................................................................
7. πλεξγάδεηαη κε ηηο ινηπέο Μνλάδεο Δ..Κ.Δ. θαζψο θαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο
πληνληζηηθήο Αξρήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ζπκβάλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ απνζηνιή ηνπ Κ.Δ.Π.Π..
8. Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ
αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, φηαλ απηφ απαηηείηαη,
ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
9. Φξνληίδεη γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ), ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ
(δνξπθνξηθνχ, εηθνλνηειέθσλα, FAX, θιπ), ησλ ινηπψλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ θαη ησλ Κηλεηψλ
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Δπηρεηξεζηαθψλ Κέληξσλ θαζψο θαη φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο....>>.

2.2. Καζήθνληα Οξγάλσλ ηνπ Π
2.2.1. Αξρεγόο Π
Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3511/2006, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4249/2014, δηαξζξψλεηαη ζε Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. ηηο
Κεληξηθέο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεηαη θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ην Αξρεγείν Π,
ελψ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο, νη νπνίεο είλαη, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, απνθεληξσκέλεο
Τπεξεζίεο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή πεξηνρή θαη
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη Πεξηθεξεηαθέο Ππξνζβεζηηθέο Γηνηθήζεηο (ΠΔ.ΠΤ.Γ.), φπσο
είλαη θαη ε ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο, θαη νη Γηνηθήζεηο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, νη νπνίεο ππάγνληαη
ζηελ νηθεία ΠΔ.ΠΤ.Γ. Πεξαηηέξσ ε ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο δηαξζξψλεηαη ζηηο ηέζζεξηο (4) Γηνηθήζεηο
Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Αζελψλ, Πεηξαηψο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Αθφκε
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3511/2006 (Α΄ 258), ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ
Ν. 4249/2014, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 210/1992 (ΚΔΤΠ), ν Αξρεγόο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο (Π) αζθεί ηε Γηνίθεζε ηνπ ψκαηνο θαη είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ
Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελψ
πξνΐζηαηαη φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο. Δπίζεο – θαη ην ζεκαληηθφηεξν - απφ ην άξζξν 12,
παξ. 8 ηνπ ΠΓ 210/1992, φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη φηη<<Μεηαβαίλεη θαη αλαιακβάλεη ηε δηεύζπλζε
ηνπ έξγνπ ηεο θαηάζβεζεο ζε κεγάιεο ππξθαγηέο ή επηθίλδπλεο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ
ππξθαγηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επηθξάηεηαο, εθφζνλ ππάξρεη αξκνδηφηεηα ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Δπίζεο ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο παξνρήο βνήζεηαο θαη δηάζσζεο ζε
ζνβαξά ζπκβάληα, όπνπ έρεη επηιεθζεί ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία>>.

2.2.2. Τπαξρεγνί Π
Τπάξρνπλ δχν (2) Τπαξρεγνί ζην Π. ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3511/2006, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4249/2014,

νξίδεηαη φηη <<2. Ο Τπαξρεγόο

Τπνζηήξημεο θαη ν Τπαξρεγόο Δπηρεηξήζεσλ θέξνπλ ην βαζκό ηνπ Αληηζηξαηήγνπ θαη είλαη
άκεζνη βνεζνί ηνπ Αξρεγνύ...>>. Χζηφζν ηα θαζήθνληα ηνπο, νξίδνληαη απφ ην άξζξν 13 παξ. 1
ηνπ ΠΓ 210/1992, φπσο ηζρχεη, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη <<Οη δχν (2) Τπαξρεγνί
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Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο είλαη άκεζνη βνεζνί ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ....>>. Έηζη ινηπφλ, ν Τπαξρεγόο Δπηρεηξήζεσλ, καδί κε ηνλ
Αξρεγφ, επηθνπξείηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξν 6, παξ. 3 Ν. 3511/2006, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4249/2014) απφ ηνπο ηξεηο (3) πληνληζηέο Δπηρεηξήζεσλ
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ην πληνληζηή Δπηρεηξήζεσλ, ιφγσ αξκνδηφηεηαο, κε έδξα ηνλ
Πεηξαηά. Ο Τπαξρεγφο Δπηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1α(Α) ηνπ ΠΓ 210/1992,
φπσο ηζρχεη, είλαη ππεύζπλνο απέλαληη ζηνλ Αξρεγό, κηα θαη είλαη άκεζνο βνεζόο ηνπ, ζε
ζέκαηα επηρεηξεζηαθά πνπ άπηνληαη ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ (ππξόζβεζε, δηάζσζε θ.α.).

2.2.3. Γηνηθεηήο Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο
Πεξαηηέξσ ν Γηνηθεηήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο (ΠΔ.ΠΤ.Γ), φπσο
πρ ν ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 3 θαη 4 ηνπ
ΠΓ 210/1992, φπσο ηζρχεη, <<3. ε πεξίπησζε κεγάιεο ππξθαγηάο ή ζενκελίαο ή άιινπ ζνβαξνχ
ζπκβάληνο ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, κεηαβαίλεη επηηφπνπ θαη αλαιακβάλεη
πξνζσπηθά ηε δηεχζπλζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ
δπλάκεσλ, θαιεί εληζρχζεηο, ζέηεη ηε δχλακε ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ
ζε επηθπιαθή, αλ ρξεηαζζεί θαη γεληθά παίξλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηε γξήγνξε θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο>>, ελψ <<4. Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ζρεδίσλ
επέκβαζεο γηα κεγάια θαη ζνβαξά ζπκβάληα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο,
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ακνηβαίαο ελίζρπζεο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη
γεληθά επνπηεχεη γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο>>. Δμάιινπ θαηά ηελ παξ. 8
ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, <<8. Σν Γηνηθεηή φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ζηα
θαζήθνληά ηνπ ν Τπνδηνηθεηήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη φια
ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηή...>>.
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ, απφ ην άξζξν 92 ηνπ Ν. 4249/2014, νξίδνληαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηνηθήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα
ζηελ παξ. 3(β) απηνχ νξίδεηαη, φηη ν Γηνηθεηήο ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ αλαιακβάλεη ηνλ επηρεηξεζηαθό
ζπληνληζκό όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ Τπεξεζηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδηαζκνύ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Υώξαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.

2.2.4. Καζήθνληα Γηνηθεηή Γηνίθεζεο Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ
Πεξαηηέξσ, ζηα άξζξα 16, 17 θαη 18 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο αληίζηνηρα νξίδνληαη ηα
Καζήθνληα

Γηνηθεηή

Γηνίθεζεο

Ππξνζβεζηηθψλ
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Τπεξεζηψλ,

ηα

Καζήθνληα

Γηνηθεηή

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηα Καζήθνληα Τπνδηνηθεηψλ. Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Γηνηθήζεσλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ννκψλ (ΓΗ.Π.Τ.Ν.) ηζρχεη ην άξζξν 93 ηνπ
Ν. 4249/2014, γηα δε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ννκψλ, εθηφο απφ ην
άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 210/1992, έρεη εθαξκνγή θαη ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.
4249/2014, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 απηνχ, φηη <<...ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο...ή επηρεηξήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζην λνκό, κε εληνιή ηνπ
Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Ππξνζβεζηηθήο Γηνίθεζεο, κεηαβαίλεη επηηόπνπ θαη
αλαιακβάλεη πξνζσπηθά ηε Γηεύζπλζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ θαη ην ζπληνληζκό ησλ
ππξνζβεζηηθώλ θαη ινηπώλ ηαθηηθώλ επηρεηξεζηαθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ δπλάκεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο>>. ηελ ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά ηα θαζήθνληα
ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηή (ΓΗ.ΠΤ. Ννκνχ) αζθεί ν αληίζηνηρνο Γηνηθεηήο ηεο ΠΤ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο,
ζηελ πεξηνρή επζχλε ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά.

2.2.5. Βαζηθέο ελέξγεηεο ζηηο ππξθαγηέο – παξνρέο βνήζεηαο
Δπίζεο ζην άξζξν 43 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, νξίδνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο ζηηο ππξθαγηέο –
παξνρέο βνήζεηαο. Πην αλαιπηηθά ζηελ παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη <<1. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ άηνκα απφ ππξθαγηά ή άιιε αηηία, ε δηάζσζε ελεξγείηαη απφ νκάδα
ππξνζβεζηψλ – δηαζσζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Αμησκαηηθφ Τπεξεζίαο...>>.

2.2.6. Καζήθνληα δηεπζύλνληνο ην θαηαζβεζηηθό έξγν
Σέινο, ζηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζχλνληνο ην θαηαζβεζηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44,
παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο νξίδνληαη φηη <<1. Ο επηθεθαιήο ησλ ππξνζβεζηηθώλ
δπλάκεσλ έρεη ηελ επζύλε ηεο δηεύζπλζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ηνπ θαηαζβεζηηθνύ έξγνπ. 2.
Δλεξγεί ηαρεία αλαγλώξηζε ηνπ ρώξνπ, δηαηξεί απηόλ ζε ηνκείο, νξίδεη ζε θάζε ηνκέα
ππεύζπλν αμησκαηηθό ή ππαμησκαηηθό θαη δίδεη ηηο αλαγθαίεο γεληθέο νδεγίεο αθνύ
ηεξαξρήζεη ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο θαηά πξνηεξαηόηεηα. 3. Καηαλέκεη ηηο ππξνζβεζηηθέο
δπλάκεηο θαη ηα νρήκαηα ζηνπο ηνκεάξρεο, θαζνξίδεη ην θαηαζβεζηηθό πιηθό πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα κε ηε θύζε ησλ πιηθώλ πνπ θαίγνληαη θαη επηβιέπεη ν ίδηνο ζηηο
ελέξγεηεο δηάζσζεο. 4. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ
απαξαίηεηνπ αξηζκνύ θαη είδ0πο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαη ινηπώλ θαηαζβεζηηθώλ
πιηθώλ θαη κέζσλ. Ιδηαίηεξα θξνληίδεη λα ππάξρεη επάξθεηα λεξνύ θαη αλ είλαη δπλαηόλ
δηαηάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηε ζπλερή παξνρή ηνπ από πδξνζηόκην. 5. Γεκηνπξγεί
πξνζσξηλό θέληξν επηρεηξήζεσλ από όπνπ θαη ζπληνλίδεη ην θαηαζβεζηηθό έξγν θαη
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απνκαθξύλεηαη απ΄ απηό, κόλν όηαλ εηδηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζε
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή γηα λα δηακνξθώζεη πξνζσπηθά αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο>>.
εκεηψλεηαη φηη νη ελέξγεηεο απηέο ππνρξενχληαη λ΄ αζθνχληαη απφ φινπο ηνπο επηθεθαιήο
Αμησκαηηθνχο πνπ ζπληνλίδνπλ επηηφπνπ ην ππξνζβεζηηθφ έξγν, αλεμαξηήηνπ βαζκνχ θαη ζέζεο
ζηελ ηεξαξρία ηνπ ψκαηνο.
Πεξαηηέξσ ζηα άξζξα 45 θαη 46 ηνπ σο άλσ Π. Γ/ηνο νξίδνληαη αληίζηνηρα ηα θαζήθνληα
ηνκεαξρψλ ζηηο ππξθαγηέο θαζψο θαη ηα θαζήθνληα αξρεγνχ νκάδαο πξνζβνιήο ππξθαγηάο.

3) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΥΧΡΑ
χκθσλα

κε

ην

Γεληθφ

ρέδην

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

<<ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ>>, κεηαμχ άιισλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, επηβάιινληαη
ζηηο Πεξηθέξεηεο ηα εμήο:


Να ζπληάζζνπλ γηα ηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο ζρέδηα αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ από
θπζηθέο θαηαζηξνθέο, όπσο δαζηθέο ππξθαγηέο, θαη ηερλνινγηθέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο
θαη δηαβηβάδνπλ απηά γηα έγθξηζε ζηε ΓΓΠΠ.



πληνλίδνπλ θαη επηβιέπνπλ ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, όζνλ αθνξά, κεηαμύ
άιισλ θαη γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ θαη ηε δηάζεζε ηνπ
απαξαίηεηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ.



Οξγαλώλνπλ Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ.

 Κηλεηνπνηνύλ ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ, ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο
Ννκνύο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο θαη παξέρνπλ ηα αλαγθαία θξαηηθά κέζα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θαηλνκέλσλ. ε πεξίπησζε δε κεγάισλ θαηαζηξνθώλ εληζρύνπλ ηνλ
πιεγέληα Ννκό (ζήκεξα Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα) κε δπλακηθό θαη κέζα από άιινπο
Ννκνύο ηεο πεξηνρήο ηνπο.

4) ΟΣΑ
χκθσλα

κε

ην

Γεληθφ

ρέδην

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

Πνιηηηθήο

Πξνζηαζίαο

<<ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ>>, κεηαμχ άιισλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, επηβάιινληαη
ζηνπο ΟΣΑ ηα εμήο:
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Μεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο νξγάλσζεο θαη ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλέο γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο θαη ζπληάζζνπλ πξνο ηνχην κλεκόληα ελεξγεηώλ.



πληνλίδνπλ θαη επηβιέπνπλ, κεηά άιισλ, ηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε, εηνηκόηεηα θαη
αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ.



Γηαζέηνπλ ην απαξαίηεην δπλακηθό θαη κέζα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε απηώλ.

Δ).- ΑΙΣΙΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΛΔΙΦΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ
Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα λνκνζεζία γηα ην
ζχζηεκα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Υψξαο, ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηεο ΓΓΠΠ θαη ηνπ Π γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαζψο θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ έιαβαλ ρψξα
θαηά ηελ εθδήισζε, αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, κε
ηελ επηθχιαμε φισλ εθείλσλ ησλ εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ
απφ δηάθνξεο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ ππξθαγηά αξκνδίσο δηα ηνπ θπξίνπ
Δηζαγγειέσο απφ ην ζπλήγνξν ησλ εληνιέσλ – ζπγγελψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκάησλ απηήο
ηεο θαηαζηξνθήο, δηθεγφξν θ. Αληψλην Φνχζζα θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε
κνπ, γλσκνδνηψ, ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο θαηαζηξνθηθήο - ζαλαηεθφξνπ δαζηθήο
ππξθαγηάο, πνπ εθδειψζεθε ηελ 23ε Ηνπιίνπ θαη πεξί ψξα Χ/16:47 κκ ζηελ πεξηνρή Νηανχ
Πεληέιεο θαη εμαπιψζεθε ζηελ Καιιηηερλνχπνιε – Νέν Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη ησλ
Γήκσλ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη Μαξαζψλνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά θαη νπζησδψο ή
επεξέαζαλ άκεζα ή έκκεζα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ απψιεηα ησλ κέρξη ζήκεξα 96
ζπλαλζξψπσλ καο, ηνλ ηξαπκαηηζκφ άιισλ 31 θαζψο θαη ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθψλ βιαβψλ ζε
δνκέο, ππνδνκέο θαη γεληθά πεξηνπζίεο αιιά θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ (θάεθε έθηαζε 13.620 ζηξεκκάησλ δαζηθήο θαη άιιεο έθηαζεο, ιφγσ ηεο
πξναλαθεξφκελεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο). Γηα ην ζθνπφ απηφ εθζέησ ζρεηηθά ηα εμήο:
1.- Σν γεγνλφο, φηη κε ηελ έλαξμε ηεο ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο ηελ
ψξα Χ/16:47, ππήξρε ήδε ηαπηφρξνλα απφ ψξα Χ/12:03 κκ, ζε εμέιημε άιιν κεγάιν κέησπν
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ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Αέξα
ζηα Γεξάλεηα Όξε (πεξηνρή Κηλέηηαο) ζαθψο θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ επηρεηξεζηαθή
ηθαλόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κεραληζκνύ δαζνππξόζβεζεο, δεκηνπξγώληαο έλα
επηρεηξεζηαθό θελό θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο σο άλσ ππξθαγηάο ζην Νηανύ Πεληέιεο. Σν
''θελφ'' απηφ δεκηνπξγήζεθε πξνθαλψο κε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη απνζηνιή ηζρπξψλ ππξνζβεζηηθψλ
δπλάκεσλ ζην αξρηθφ κέησπν ηεο Κηλέηηαο, πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ Τπεξεζηψλ θαη
απφ Τπεξεζίεο ηεο Γηνίθεζεο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζπλνιηθά έμη (6)
ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, παξφιν πνπ νη Αμησκαηηθνί – Μεηεσξνιφγνη ηνπ ΔΚΔ, γλψξηδαλ ή
φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη ε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ ζηελ επξχηεξε απηή πεξηνρή απηή εληζρχνληαλ
ζεκαληηθά θαη βέβαηα ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ήηαλ 4 (βι. ζπλεκκέλν Παξάξηεκα
αλαιπηηθά ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο). Απφ ηνλ αξηζκφ απηφ, ηα δχν (2) αλήθνπλ ζηνλ 12ν Π Αζελψλ,
ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ νπνίνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηά ζην Νηανχ Πεληέιεο. Μάιηζηα ην
έλα απφ απηά ηα πεξηπνιηθά, ην Π 3527, κε θσδηθφ (12 - 15) είρε έδξα ηε ζέζε ''Νηξάθη – Γηψλε'',
δειαδή ήηαλ ην πιεζηέζηεξν ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο ππξνζβεζηηθφ φρεκα, ηελ
απφζηαζε απηή δε κπνξνχζε λα θαιχςεη ζε πεξίπνπ 5 έσο 7΄ιεπηά. Σν γεγνλφο δε φηη ήηαλ έλα
πδξνθφξν ππξνζβεζηηθφ φρεκα ρσξεηηθφηεηαο 5 ηφλλσλ λεξνχ θαη ιφγσ θαη ηεο κηθξήο
απφζηαζεο απφ ην ζεκείν έλαξμεο ζα θηλεηνπνηείην άκεζα πξνο απηφ, αθνχ ην πιήξσκά ηνπ ζα
έβιεπε άκεζα ηνλ θαπλφ θαη ζα ελεξγνχζε ζηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή θαηάζβεζε ηεο θσηηάο
ζην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο, πξηλ δειαδή ιάβεη ραξαθηεξηζηηθά ππξθαγηάο, αλαπηπρζεί θαη
εμαπισζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη πξνθαιέζεη απηέο ηηο απψιεηεο. Δπίζεο δελ θηλεηνπνηήζεθαλ
άκεζα απφ ηελ Ζγεζία θαη ην ΔΚΔ θαη ηα δχν πεξηπνιηθά νρήκαηα ηεο ΠΤ Νέαο Μάθξεο, κε
θσδηθφ ''ΜΑΚΡΖ – 30'' θαη ''ΜΑΚΡΖ – 31'', πνπ είραλ έδξα ζηελ Α΄ Δίζνδν Βνπηδά θαη ηηο
θαηαζθελψζεηο Αγίνπ Αλδξέα θαη ήηαλ πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο εθθίλεζεο ηεο ππξθαγηάο, - άγλσζην
αλ είραλ κεηαβεί θαη απηά ζηελ Κηλέηηα - ηα νπνία εηδνπνηήζεθαλ λα κεηαβνχλ ζηελ ππξθαγηά κεηά
ηελ ψξα Χ/22:30 κκ δειαδή κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη φηαλ απηή θηάλνληαο ζηηο αθηέο
απηνθαηαζβέζηεθε.
2.- Πξάγκαηη δηαηάρζεθε – θαη νξζψο - απφ ην Γηνηθεηή ηεο ΠΔ.ΠΤ..Γ. Αηηηθήο, απφ ψξα Χ/13:00
κκ ηεο 23 Ηνπιίνπ 2018, κε αθνξκή ην κέησπν ππξθαγηάο ζηελ Κηλέηηα, ην κέηξν ηεο επηθπιαθήο
ηεο ππξνζβεζηηθήο δχλακεο. Χζηφζν φκσο ε Δπηθπιαθή απηή, ήηαλ Γεληθή γηα ηε δχλακε ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο ΓΗ.ΠΤ Γηνίθεζεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Μεξηθή γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΓΗ.ΠΤ
Αζελψλ, Πεηξαηά θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά κία πεξίπνπ ψξα απφ ηελ έλαξμε
ηεο ππξθαγηάο ζην Νηανχ Πεληέιεο, ζπγθεθξηκέλα ηελ ψξα Χ/17:30 κκ, δηαηάρζεθε απφ ην ΔΚΔ
Γεληθή Δπηθπιαθή γηα ηε δχλακε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Π, φκσο ήηαλ άθαηξε, ιφγσ
60

θαζπζηέξεζεο ηεο ζρεηηθήο εληνιήο, γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ κέηξνπ απηνχ ζηελ
θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ Νηανχ Πεληέιεο, αθνχ κέρξη λα πξνζέιζεη ε δχλακε ηεο επηθπιαθήο
ζηηο Τπεξεζίεο ηνπο θαη απφ εθεί λα κεηαβνχλ ζην σο άλσ πεξηζηαηηθφ, ήηαλ ήδε πιένλ αξγά γηα
ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηά ηε θάζε ηεο δηάζσζεο ησλ θαηνίθσλ. Θεσξψ φηη ζα έπξεπε, ζε κηα εκέξα
κε Γείθηε Δπηθηλδπλφηεηαο (Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο 4), πνπ ήηαλ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,
κε κηα κεγάιε θαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ζε εμέιημε δαζηθή ππξθαγηά, ε νπνία
εθδειψζεθε θαη απηή ζε δψλε κίμεο δαζηθήο έθηαζεο θαη νηθηζκνχ, πνπ παγθνζκίσο νη ππξθαγηέο
απηέο είλαη επηθίλδπλεο θαη ζπρλά ππάξρνπλ αλζξψπηλεο απψιεηεο, κε δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
θαζψο θαη κε κεγάιν αξηζκφ ππξθαγηψλ ζε εμέιημε αλά ηελ επηθξάηεηα, λα δηαηαρζεί ηελ ψξα
Χ/13:00, Γεληθή Δπηθπιαθή γηα ηε δχλακε ησλ Τπεξεζηψλ ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο θαη Μεξηθή ή
ελδερνκέλσο θαη Γεληθή Δπηθπιαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αξρεγνχ, γηα φιεο ηηο άιιεο
Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ηεο επηθξάηεηαο. Έηζη ζα εμαζθαιίδνληαλ ζε κηθξφ ρξφλν, αλάινγα ηηο
δηαηαγέο ηνπ ΑΠ, ηθαλέο εθεδξηθέο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο ζε ελδερφκελε εθδήισζε θαη άιιεο
ππξθαγηάο ζηελ Αηηηθή, φπσο πξάγκαηη θαη ζπλέβε. Δμάιινπ κηα δηαηαγή επηθπιαθήο γηα λα
ειεγρζεί αξκνδίσο, αλ πινπνηήζεθε ζε φιε ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ θαη πάλσ απφ φια θαη ζε
πνην ρξφλν πινπνηήζεθε πιήξσο, δειαδή αλ πήγε ζηελ Τπεξεζία φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηη ψξα
αθίρζε θαη ηέζεθε ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο αλάγθεο απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ αξθεί
κφλνλ ε πξναλαθεξφκελε δηαηαγή πνπ δφζεθε απφ ην Γηνηθεηή ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο ή ηνπ
ΔΚΔ, αληίζηνηρα, αιιά πξέπεη λα ειεγρζεί θαη αλ εθαξκφζηεθε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηαγέο ΑΠ, απφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ θιήζεθε ζε επηθπιαθή θαη κάιηζηα λα πξνζήιζε
έγθαηξα. Πεξαηηέξσ ην ΔΚΔ όθεηιε λα ζέζεη από ώξα 13:00 κκ, ηε δύλακε ησλ
ππξνζβεζηηθώλ

δπλάκεσλ

ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ

πξνβιεπφκελν

Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ, από ην Γεύηεξν ζην Σξίην ηάδην Δηνηκόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
ηεζνχλ ζε εηνηκφηεηα γηα ηνλ ελδερφκελν αληηκεηψπηζεο λέαο ππξθαγηάο, φπσο απηή ζην Νηανχ
Πεληέιεο, πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο ζε πξνζσπηθφ, νρήκαηα θαη άιια κέζα.
3.- Τπήξμε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα πεξίπνπ 30΄ ιεπηά ηεο ψξαο απφ ηελ
εθθίλεζε ηεο ππξθαγηάο κέρξη θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πξψησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ. Πην
αλαιπηηθά νη ρξφλνη απηνί αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:


Δθηηκώκελνο ρξόλνο έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο από ώξα Χ/16:25 κκ έσο Χ/16:30 κκ



Υξόλνο πνπ έγηλε αληηιεπηή (νξαηή) ε ππξθαγηά από ηνλ πξώην απηόπηε κάξηπξα
θαζώο θαη από θάκεξα αζθαιείαο νηθίαο ηεο πεξηνρήο Χ/16:35 κκ



Υξόλνο αλαγγειίαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ από ηδηώηε ζην ΔΚΔ / ΔΚΤΠ <<199>>
Χ/16:49 κκ
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Υξόλνο εηδνπνίεζεο (θηλεηνπνίεζεο) ησλ πξώησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ από ην
ΔΚΔ / ΔΚΤΠ <<199>> Χ/16:58 κκ



Άγλσζηνο κέρξη ζηηγκήο σζηόζν παξακέλεη ν ρξόλνο άθημεο ησλ πξώησλ
ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζην πεξηζηαηηθό.

Με δεδνκέλν ηνλ σο άλσ παξεκβάιινληα ''θελφ'' κεγάιν ρξφλν κεηαμχ ηεο εθθίλεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ πξψησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, πιελ
φκσο ηδηαίηεξα πνιχηηκνπ ρξφλνπ γηα ηελ αξρηθή πξνζβνιή ηεο ππξθαγηάο ζηελ έλαξμή ηεο θαη ηνλ
έιεγρφ ηεο ζηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηά ην δηάζηεκα απηφ έπλεαλ
ζηελ πεξηνρή απηή ηζρπξνί έσο ζπειιψδεηο άλεκνη ηνπιάρηζηνλ 6 έσο 7 κπνθφξ, δελ ππήξμε από
ηελ Ηγεζία Π θαη ην ΔΚΔ, πνπ είρε ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ από ην Δληαίν
πληνληζηηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ
θαη απηήο ηεο ππξθαγηάο, κέξηκλα λα θηλεηνπνηεζνύλ άκεζα ηζρπξέο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο
(επίγεηεο θαη ελαέξηεο) γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο. Δηδηθφηεξα θαηά ην θξίζηκν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
θαη έιεγρν ηεο ππξθαγηάο ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην ζηάδην δειαδή ηεο αλάπηπμεο απηήο, φπνπ έπξεπε
λα γίλεη απφ ηηο επίγεηεο θαη ελαέξηεο δπλάκεηο ε αξρηθή πξνζβνιή ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ
ψξα Χ/17:00 κκ έσο 17:30 κκ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ελαεξίσλ κέζσλ
(θξαηηθψλ θαη κηζζσκέλσλ), πνπ θαηά ηελ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ είλαη ζε αλάπηπμε ζηελ
Αηηηθή θαη βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα ή είλαη δηαζέζηκα γηα απνζηνιέο αεξνππξφζβεζεο, κφλνλ έλα
Δ/Π βαξέσο ηχπνπ S-64 (ERICSSON) αμηνπνηήζεθε επηρεηξεζηαθά θαη επερείξεζε κε ηε ξίςε
λεξνχ (ρσξεηηθφηεηα ελζσκαησκέλεο δεμακελήο 7.000 ιίηξσλ) ζπλδξάκνληαο ηηο πξνζπάζεηεο
θαηαζηνιήο ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ. Σν δεχηεξν πηεηηθφ κέζν πνπ επηρείξεζε ζηελ ππξθαγηά απηή
ζην Νηανχ Πεληέιεο, έλα Δ/Π ηχπνπ Super Puma ηνπ Π, ην νπνίν πήξε εληνιή απφ ην ΔΚΔ θαη
ηελ Ζγεζία Π θαη απνγεηψζεθε απφ ηελ Πάρε Μεγάξσλ πεξί ψξα Χ/18:45 κκ, δειαδή φηαλ ήηαλ
ζε πιήξε εμέιημε ε θαηαζηξνθή θαη επηρείξεζε έσο ηελ ψξα Χ/20:50 κκ, πνπ ήηαλ πιένλ
επηρεηξεζηαθά πνιχ αξγά. Αληίζεηα ζηελ άιιε θαη ήδε ζε εμέιημε ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή ηεο
Κηλέηηαο ζπλέδξακαλ ηηο επίγεηεο δπλάκεηο απφ αέξνο, εμ αξρήο 5 πηεηηθά κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα
απμήζεθαλ ζπλνιηθά ζε 12 πηεηηθά κέζα. Τπφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε δείθηε
επηθηλδπλφηεηαο ππξθαγηάο Καηεγνξία Κηλδχλνπ 4 θαη κάιηζηα ζε κηα αληηππξηθή πεξίνδν, - απηή
πνπ δηαλχνπκε - φπνπ κηζζψζεθαλ ζπλνιηθά 13 Δ/Π (4 Δ/Π βαξέσο ηχπνπ θαη 9 Δ/Π κεζαίνπ
ηχπνπ) έλαληη ζπλνιηθά 10 Δ/Π ηηο πξνεγνχκελεο αληηππξηθέο πεξηφδνπο, δειαδή 3 Δ/Π επηπιένλ
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κηζζσκέλσλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο αληηππξηθέο πεξηφδνπο απφ ην
2007, ε ζπλδξνκή ελφο κφλνλ πηεηηθνχ κέζνπ ζηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο κηαο ηφζν επηθίλδπλεο
ππξθαγηάο, θξίλεηαη επηρεηξεζηαθά αλεπαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμειηζζφκελεο
επηθηλδπλφηεηαο εθ ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Σν σο άλσ Δ/Π ηύπνπ S-64, ην νπνίν πεξί ώξα
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Χ/17:15 κκ κεηαθέξεη από ηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο ζηελ Ηγεζία θαη ζην ΔΚΔ κηα πξώηε
εηθόλα (πιεξνθνξίεο) ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο, όπσο απηή εμειηζζόηαλ κέρξη
εθείλε ηελ ώξα βαίλνπζα ζπλερώο επηθίλδπλε θαη είλαη ην κνλαδηθό πηεηηθό κέζν κέρξη ηελ
ώξα Χ/17:45 πεξίπνπ πνπ επηρεηξεί, δελ κπνξεί από κόλν ηνπ λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά ζηελ επηηπρή έθβαζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Βέβαηα δφζεθε
εληνιή ζηε ζπλέρεηα πεξίπνπ ηελ ψξα Χ/18:15 κκ λα ζπλδξάκνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ππξφζβεζεο –
αεξνππξφζβεζεο θαη άιια 3 Α/Φ CL-415, πιελ φκσο ε εληνιή απηή πέξαλ ηνπ φηη δφζεθε αξγά,
δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα επηρεηξήζνπλ θαη δελ πξνζέθεξαλ ζηηο επηρεηξήζεηο αεξνππξφζβεζεο,
γηαηί ιφγσ θπκαηηζκνχ απφ ησλ ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ έπλεαλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή δελ
κπνξνχζαλ λα πάξνπλ λεξφ.
4.- Σν ίδην επίζεο σο άλσ θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ψξα Χ/17:00 κκ
έσο Χ/17:30 κκ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ψξα Χ/17:15 κέρξη θαη Χ/17:30 πεξίπνπ ην Δ/Π ΒΚ 117 AC ηνπ Π, κε θσδηθφ <<ΦΛΟΓΑ 10>>, σο ζπληνληζηηθφ ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ, φρη θπζηθά κε
θάπνηνλ, είηε ηνπ Αξρεγνχ ή ελφο εθ ησλ δχν Τπαξρεγψλ θαη βέβαηα, ιφγσ αξκνδηφηεηαο, έπξεπε
ηνπ Τπαξρεγνχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, απφ ηε θπζηθή Ζγεζία, σο φθεηιαλ εθ
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αιιά απφ άιινλ αμησκαηηθφ θαη κάιηζηα λεφηεξν ζηελ ηεξαξρία απφ ην
ζπληνληζηή ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ, κε φηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζηε δηαβίβαζε εληνιψλ
πξνο απηφλ απφ ηνλ ελαέξην ζπληνληζηή. Χζηφζν θαη απηφ ην ζπληνληζηηθφ Δ/Π κε απηή ηε
ζχλζεζε, ηελ πην θξίζηκε ψξα πνπ ην αξρηθφ κέησπν ηεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο
δηαζπάζηεθε ζε άιια δχν θαη πιένλ επηθίλδπλα κέησπα πεξί ψξα Χ/17:17 κκ κε Χ/17:30 κκ, αθνχ
ηα πχξηλα απηά κέησπα θαηεπζχλνληαλ επηθηλδχλσο ζε νηθηζηηθνχο ηζηνχο θαη απεηινχζαλ ηε δσή
θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην έλα πξνο
Καιιηηερλνχπνιε θαη ην δεχηεξν ζην Ν. Βνπηδά – Μάηη - Κφθθηλν Ληκαλάθη θαη επηβάιινληαλ
επηρεηξεζηαθά, ηδηαηηέξσο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ηεο επξχηεξεο σο άλσ πεξηνρήο, ελαέξηνο
ζπληνληζκφο ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ, ηελ ώξα Χ/17:30 κκ πεξίπνπ εγθαηαιείπεη ην πεδίν ηεο
κάρεο θαη κεηαβαίλεη πξνο ην Αεξνδξόκην Διεπζίλαο γηα πιήξσζε θαπζίκσλ, όπνπ
πξνζγεηώλεηαη πεξίπνπ ηελ ώξα Χ/17:55 κκ. Έηζη ινηπφλ δελ ππήξμε απφ ην αλσηέξσ ρξνληθφ
ζεκείν θαη κεηά ζπληνληζκφο απφ αέξνο ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ, κε φηη απηφ κπνξεί λα
ζπλεπάγεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ (ππξφζβεζε θαη δηάζσζε
θηλδπλεπφλησλ απφ ηελ ππξθαγηά θαη ηδηαίηεξα απφ ηα πξντφληα απηήο θαηνίθσλ). Πξνθαλψο θαη ε
έιιεηςε απφ αέξνο ζπληνληζκνχ ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο θαη κάιηζηα ην πην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κάρεο, φπνπ
δηαζπάζηεθε ην αξρηθφ κέησπν ζε άιια δχν επηθίλδπλα κέησπα, ηα νπνία απείιεζαλ θαηνηθεκέλεο
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πεξηνρέο θαη ηειηθά έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε δσή, ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ
θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, αθνχ γηα λα θαιπθζεί ε απφζηαζε κεηάβαζεο ηνπ
ζηελ Πάρε Μεγάξσλ, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πιήξσζεο ηνπ σο άλσ Δ/Π κε θαχζηκα θαη ε
επηζηξνθή ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο απαηηνχζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ κίαο (1) ψξαο, θαη
κάιηζηα φρη νπνηνπδήπνηε δηαζηήκαηνο αιιά απηνχ ηνπ πην θξίζηκνπ γηα ην ππξνζβεζηηθφ έξγν
θαη ηεο δηάζσζεο ησλ θηλδπλεπφλησλ θαηνίθσλ.
5.- Ζ ππξθαγηά ηεο Κηλέηηαο, απέθηεζε θαηά λφκν ραξαθηεξηζηηθά θαηαζηξνθήο θαη κάιηζηα
<<Πεξηθεξεηαθήο Καηαζηξνθήο Μεγάιεο Έληαζεο>>, θαη έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, γηαηί
γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο απαηηείην ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη
κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο πεξηθέξεηεο ή θαη απφ θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
(βι. άξζξν 2, παξ. 3γ ηνπ Ν. 3013/2002). Γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ άπνςεο θαηάζηαζεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 4 ηνπ Ν. 3013/2002, νη εκπιεθφκελεο δπλάκεηο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο βξίζθνληαλ, – ή θαιχηεξα - ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη, ζε Καηάζηαζε
Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πνπ είλαη θαηά ην λφκν ε θαηάζηαζε, πνπ ζρεηίδεηαη
κε ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή, φπσο ε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο
απαηηείηαη: ί) εηδηθφο ζπληνληζκφο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε θεληξηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαη ii) θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ επηπιένλ ηνπ
δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
ΓΓΠΠ φθεηιε λα αλαιάβεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δξάζεηο θαη λα εθπιεξψζεη ηε ζεζκηθή
απνζηνιή δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, πνπ είλαη γηα παξάδεηγκα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ.α. θαη θπξίσο ην
ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαη αληηκεηψπηζε ηεο θπζηθήο απηήο
θαηαζηξνθήο, φπσο πρ ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δπλάκεσλ θαη κέζσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, αθνχ απφ ην λφκν (άξζξν 108 παξ. 5 ηνπ Ν. 4249/2014), είλαη αξκόδηα γηα ην
ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ θαηά ηελ
εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζώο θαη ην έξγν ησλ πξνθαινύκελσλ δεκηώλ. Ο αλσηέξσ
ζπληνληζκόο πεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηώζεηο εθδήισζεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε
κνξθήο θαηαζηξνθώλ, όπσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο, πξνθαλώο θαη ηεο εθδεισζείζεο
ζηε ζπλέρεηα ζην Νηανύ Πεληέιεο, θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ από ηηο θάζε είδνπο
εκπιεθόκελεο δπλάκεηο ππξόζβεζεο θαη δηάζσζεο. Δμάιινπ, κεξηκλά γηα ηελ νξγαλσκέλε
απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ από κηα πεξηνρή γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο
ηνπο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.
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Παξάιιεια έπξεπε λα ζπγθιεζεί άκεζα ζε αλώηαην επίπεδν, ιόγσ αξκνδηόηεηαο, ην
ΚΟΠΠ ή έζησ, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ην ΟΠΠ, ήδε θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ζηελ Κηλέηα ππξθαγηά. Γελ έρσ ζηνηρεία απηή ηε ζηηγκή, αλ πξάγκαηη ζπγθιήζεθαλ απηά θαη ζε
πνην ρξφλν θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή πνηψλ νξγάλσλ γηα ηελ σο άλσ ππξθαγηά. Βέβαηα ζην
Γειηίν Σχπνπ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ ΑΠ κε εκεξνκελία 23/07/2018 θαη ψξα Χ/21:45 κκ
γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχγθιεζε ηνπ ΚΟΠΠ, αιιά δελ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πρ
ψξα, ηφπν, ζχλζεζε νξγάλσλ θ.α. ιεπηνκέξεηεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ΚΟΠΠ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 5 πεξ. (γ) ηνπ Ν. 3511/2006, <<ζπληνλίδεη ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ, ησλ κέζσλ θαζώο θαη ην όιν έξγν ηεο αληηκεηώπηζεο, κεηαμύ άιισλ εηδώλ
θαηαζηξνθήο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθώλ>>, φπσο ήηαλ ηφζν ε
θαηαζηξνθή ηεο ππξθαγηάο ζηελ Κηλέηηα, φζν θαη ζην Νηανχ Πεληέιεο. Έηζη ινηπφλ, κε ηελ
έλαξμε ηεο ππξθαγηάο ζην Νηανχ Πεληέιεο, ην ΚΟΠΠ, ζε αλψηαην Κεληξηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο ΓΓΠΠ, ζα ζπληφληδε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ
κέζσλ θαζψο θαη ην φιν έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο απηήο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε
ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 3013/2002, ζεζκνζεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πνπ κε ηνλ Ν. 4249/2014 ηέζεθε ππφ ην ΔΚΔ, <<Με ηελ
εηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεζηαθνύ Οξγάλνπ ππό ην Γεληθό Γξακκαηέα
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο...γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ κεγάιεο έληαζεο, φπσο ήηαλ θαη νη δχν ππξθαγηέο ζηελ Κηλέηηα θαη ζην Νηανχ Πεληέιεο, Πεξηθεξεηαθέο
Καηαζηξνθέο Μεγάιεο Έληαζεο - <<κε ηε δηαξθή παξνπζία ηνπ Κεληξηθνύ πληνληζηηθνύ
Οξγάλνπ (ΚΟΠΠ) από αξκόδηνπο Τπνπξγνύο, Τθππνπξγνύο ή Γεληθνύο Γξακκαηείο>>.
6.- Δμάιινπ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ηελ ψξα Χ/16:49, - θαη φρη ηελ Χ/16:57, φπσο αλαθέξεηαη
αλαιεζψο ζην Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΑΠ - μεθίλεζε θαη έλα δεχηεξν κέησπν ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή
Νηανχ Πεληέιεο, ε νπνία ιφγσ ησλ δπζρεξψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εμαπιψζεθε (επεθηάζεθε κεηαδφζεθε) ζηηο πεξηνρέο ηεο Καιιηηερλνχπνιεο, Νένπ Βνπηδά, Μάηη, Κφθθηλν Ληκαλάθη ησλ
Γήκσλ Μαξαζψλα θαη Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ Αηηηθήο. Ζ ππξθαγηά απηή δεδνκέλνπ φηη εθδειψζεθε
ζε δψλε κίμεο δαζηθήο έθηαζεο θαη νηθηζηηθνχ ηζηνχ, είλαη ήδε εμ απηνχ θαη κφλν ιφγνπ
επηθίλδπλε, αλ δελ αληηκεησπηζζεί θαηά ηελ αξρηθή πξνβνιή ηεο θαη ιάβεη αλεμέιεγθηεο
δηαζηάζεηο θαη εμαπισζεί ζε νηθηζηηθφ ηζηφ, φπσο πξάγκαηη θαη ζπλέβε. Δμάιινπ, φπσο ήδε
πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ην Υάξηε Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, πνπ εθδφζεθε απφ ηε ΓΓΠΠ ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα θαη ίζρπζε ηελ εκέξα ηεο ππξθαγηάο, ν θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη πνιύ
πςειόο (Καηεγνξία Κηλδύλνπ 4). Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Ο
αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνχλ, πηζαλφλ λα είλαη κεγάινο αιιά, ην
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θπξηφηεξν, θάζε ππξθαγηά κπνξεί λα ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, εθόζνλ δηαθύγεη από ηελ
αξρηθή πξνζβνιή. Χζηφζν εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ νη ππξνζβεζηηθήο δπλάκεηο έρνπλ ηεζεί απφ ηε
ΓΓΠΠ ζε θαηάζηαζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απμεκέλεο εηνηκόηεηαο, δειαδή ηέζεθαλ ζην
Γεύηεξν ηάδην Δηνηκόηεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ
ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε σο άλσ ππξθαγηά μέθπγε απφ ην αξρηθφ ζηάδην
πξνζβνιήο πεξί ψξα Χ/17:30 κκ, απέθηεζε, θαηά λφκν, ραξαθηεξηζηηθά θαηαζηξνθήο θαη εθ ηνπ
ιφγνπ απηνχ, ε ΓΓΠΠ φθεηιε, φπσο γηα ηελ ππξθαγηά ζηελ Κηλέηηα, λα αλαιάβεη θαη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δξάζεηο θαη λα εθπιεξψζεη ηε ζεζκηθή
απνζηνιή δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, φπσο πρ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ.α. θαη θπξίσο ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαη αληηκεηψπηζε ηεο θπζηθήο απηήο θαηαζηξνθήο, φπσο πρ ηελ άκεζε
θηλεηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δπλάκεσλ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, αθνχ απφ ην λφκν
(άξζξν 108 παξ. 5 ηνπ Ν. 4249/2014), είλαη αξκόδηα γηα ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ θαη ησλ
δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζώο θαη
ην έξγν ησλ πξνθαινύκελσλ δεκηώλ. Ο αλσηέξσ ζπληνληζκόο πεξηιακβάλεη θαη ηηο
πεξηπηώζεηο εθδήισζεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε κνξθήο θαηαζηξνθώλ, όπσο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο ζην Νηανύ Πεληέιεο, θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ από ηηο
θάζε είδνπο εκπιεθόκελεο δπλάκεηο ππξόζβεζεο θαη δηάζσζεο. Δμάιινπ, κεξηκλά γηα ηελ
νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ από κηα πεξηνρή γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ή
ηεο πγείαο ηνπο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.
7.- Σν γεγνλφο φηη, ηε ζηηγκή πνπ δελ ειέγρζεθε θαη θαηαζβέζηεθε ε ππξθαγηά θαηά ην αξρηθφ
ζηάδην πξνζβνιήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Νηανχ Πεληέιεο θαη ήηαλ πιένλ ζε εμέιημε κηα επηθίλδπλε γηα
ηε δσή, ηελ πγεία θαη ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ
(Καιιηηερλνχπνιεο – Ν. Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη), δεδνκέλνπ φηη απηή είρε αλαπηχμεη
κηα δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν επηθεθαιήο ησλ επίγεησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ, ιφγσ ηνπ
αλάγιπθνπ θαη ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ απηή έιαβε, δελ κπνξνχζε εμ αληηθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη
ην ππξνζβεζηηθφ έξγν θαη ηηο επίγεηεο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, πνπ ήηαλ δηάζπαξηεο, όθεηιε εθ
ηνπ λόκνπ ε θπζηθή Ηγεζία, είηε κε ηνλ Αξρεγό ή ηνλ Τπαξρεγό Δπηρεηξήζεσλ, ιόγσ
αξκνδηόηεηαο, φπσο έπξαμε ζηε κεγάιε ππξθαγηά ηεο 12εο Απγνχζηνπ 2018 ζηα Φαρλά ηεο
Δχβνηαο θαη ην ππξνζβεζηηθφ έξγν ζηελ ππξθαγηά απηή ζπληφληδε ν Τπαξρεγφο Δπηρεηξήζεσλ, ή ελ
ηέιεη θαη κε ηνλ Τπαξρεγό Τπνζηήξημεο, λα ζπληνλίζεη από αέξνο κε ην ζπληνληζηηθό Δ/Π ΒΚ117 ΑC ηνπ Π ην ππξνζβεζηηθό έξγν θαη ηηο επίγεηεο δπλάκεηο θαη φρη, ν ζπληνληζκφο απηφο λα
ελεξγείηαη κε ηελ παξνπζία φιεο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηθήο Ζγεζίαο ηνπ Π, δειαδή ηνπ Αλ.
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Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηεο, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ηνπ Αξρεγνχ θαη ησλ δχν (2) Τπαξρεγψλ ηνπ Π, απφ ην Δληαίν πληνληζηηθφ
Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Βέβαηα, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, πέηαμε
πάλσ απφ ηνλ ηφπν ηεο ππξθαγηάο ζπληνληζηηθφ Δ/Π κε αμησκαηηθφ ηνπ Π, πεξί ψξα Χ/17:15 κκ
έσο Χ/17:30 κκ, αιιά κηα ηόζν πνιύ ζνβαξή θαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή, πγεία θαη ζσκαηηθή
αθεξαηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ππξθαγηά, πνπ απαηηνύζε λα ιεθζνύλ άκεζα απνθάζεηο θαη λα
δνζνύλ νη δένπζεο εληνιέο ζηα αξκόδηα

όξγαλα, αθνύ ηαπηόρξνλα κε ηελ ππξόζβεζε

απαηηείην θαη δηάζσζε ησλ θαηνίθσλ πνπ θηλδύλεπαλ, έπξεπε λα ζπληνληζηεί από αέξνο όρη
από νπνηνλδήπνηε αμησκαηηθό ηνπ Π αιιά από ηε θπζηθή Ηγεζία ηνπ. Καη ηνχην, γηαηί ν
ζπληνληζκφο κεγάισλ, επηθίλδπλσλ θαη ζνβαξψλ ππξθαγηψλ κε ηαπηφρξνλεο πςεινχ ξίζθνπ θαη
βαζκνχ απαηηήζεηο ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο, απφ ηε θπζηθή Ζγεζία (Αξρεγφ θαη Τπαξρεγνχο)
απφ ην Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΔΚΔ)
πξνθαλψο θαη παξνπζηάδεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, πνπ αλελδνίαζηα θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην
βαζκφ επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ ζην
πεδίν ηεο κάρεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε έρνληαο ε θπζηθή Ζγεζία ηνπ Π πξαγκαηηθή θαη δσληαλή
εηθφλα απφ ην ΔΚΔ γηα ηηο επηθξαηνχζεο ζην ζπκβάλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ηδηαηηεξφηεηεο,
δπζθνιίεο θαη απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα κνξθψζεη κε ηηο δηθέο ηεο αηζζήζεηο άκεζα αληίιεςε ηνπ
θηλδχλνπ θαη λα ιάβεη έγθαηξα ηηο ελδεδεηγκέλεο θαη νξζέο θαηά πεξίπησζε επηρεηξεζηαθά
απνθάζεηο θαη λα δψζεη ηηο απαηηνχκελεο εληνιέο θαη λα κεηαβηβάζεη online απηέο θαη ζε ρξφλν
άκεζν ζηνλ επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ - ζπληνληζηή ησλ επίγεησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ,
θαζπζηεξεί λα ιάβεη απηέο θαη λα ηηο δηαβηβάζεηο θαη κπνξεί θαη λα κελ είλαη νη νξζά ελδεδεηγκέλεο
απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη θαη δηαβηβάδεη ζην κεζάδνληα ελαέξην ζπληνληζηή.
8.- Τπνηηκήζεθε γεληθά απφ ην κεραληζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αιιά θαη εηδηθφηεξα απφ ην
δαζνππξνζβεζηηθφ κεραληζκφ ε ζνβαξφηεηα, θξηζηκφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο εμ
αηηίαο ηεο ππξθαγηάο ζην Νηανχ Πεληέιεο δειαδή δελ εθηηκήζεθε θαη αμηνινγήζεθε νξζά ε
απεηιή θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππήξμαλ άκεζα αληαλαθιαζηηθά ησλ αξκνδίσλ επηρεηξεζηαθά
δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηε ιήςε θαη ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ελδεδεηγκέλσλ
απνθάζεσλ θαη εληνιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο θαη γεληθά γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθ
ηνπ εμειηζζφκελνπ θαηαζηξνθηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ θξίζεο. Δλδεηθηηθφ ηεο θαθήο εθηίκεζεο ηεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εμειηζζφκελνπ θηλδχλνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην θξίζηκν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα έλα ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη κεγάιεο έθηαζεο ζπκβάλ, ιφγσ ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο εμ αηηίαο ηνπ απεηινχκελνπ θηλδχλνπ γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ
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θηλδχλνπ, γηα ηνλ νπνίν είρε εηθφλα ε Ζγεζία Π θαη ην ΔΚΔ, δελ έιαβε εληνιή απφ απηήλ,
δειαδή ηελ Ζγεζία πνπ ζπληφληδε ην ζπκβάλ, ν Γηνηθεηήο ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ. Αηηηθήο, ελδερνκέλσο λα
ήηαλ ζηελ άιιε ππξθαγηά πιελ φκσο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ ππξθαγηά ηεο πεξηνρήο
ζην Νηανχ Πεληέιεο, ή έζησ ν αξκφδηνο πληνληζηήο Δπηρεηξήζεσλ. Απηφ απφ κφλνλ ηνπ ην
γεγνλφο ππνδειψλεη ηελ ππνβάζκηζε θαη θαθή αμηνιφγεζε θη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο
εμειηζζφκελεο θαηάζηαζεο.
9.- Γελ εθαξκφζηεθε ινηπφλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ εθαξκφζηεθε έγθαηξα ή έζησ, ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε, ππήξμε δπζιεηηνπξγία ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ πξνιεπηηθνύ κέηξνπ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηεο νξγαλσκέλε απνκάθξπλζεο θαηνίθσλ κε απνηέιεζκα ην ζάλαην 96
αλζξώπσλ. Δηδηθφηεξα ε πξνβιεπφκελε έγθαηξε εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά λφκν (άξζξν 108 Ν.
4249/2014) νξγάλνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είηε ηνπ επηθεθαιήο Αμησκαηηθνχ πνπ
ζπληφληδε ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο ζην πεδίν ηεο κάρεο πξνο ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθή ή ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν απ΄ απηήλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, επεηδή ε θαηαζηξνθή ήηαλ ζε άλσ ηνπ ελφο
Γήκνπ, ή ηεο θπζηθήο Ζγεζίαο ηνπ Π πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν πεξηπηψζεηο (άξζξν 2, παξ. 3 ηνπ Ν. 3013/2002, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 8, παξ. 1 (β), (γ) θαη (δ) ηνπ Ν. 4249/2014), ιφγσ αξκνδηφηεηαο θαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο
απφ απηνχο, θαηά πεξίπησζε, εθηηκψ φηη έπξεπε λα ιεθζεί έγθαηξα, γεγνλφο πνπ απηφ δελ ζπλέβε.
Ο ρξφλνο απηφο εθηηκψ φηη ζπληξέρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο δελ κπνξνχζαλ
πιένλ λα ειέγμνπλ ηελ ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ ην κέησπν
απηήο μέθπγε απφ ηελ πεξηνρή πνπ είλαη ην Μνλαζηήξη Παληνθξάηνξνο θαη θαηεπζχλζεθε
αλαηνιηθά πξνο Νέν Βνπηδά θαη Καιιηηερλνχπνιε. Καη απηφ ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηε
ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πεξίπνπ ηελ ψξα
Χ/17:30, ψξα πνπ ε ππξθαγηά απνθηά δπλακηθή θαη θαηεπζχλεηαη πξνο νηθηζηηθνχο ηζηνχο.
Τπάξρεη, φπσο γλσξίδσ απφ ζπιιεγείζεο πιεξνθνξίεο ελεκέξσζε απφ ηνλ πηιφην ηνπ Δ/Π
ERICSON, θσδηθφ <<ΑΦΡΟΓΗΣΖ>>, πεξίπνπ ηελ ψξα Χ/17:15 κκ πξνο ην ΔΚΔ θαη ηε θπζηθή
Ζγεζία ηνπ Π γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο (νη θιφγεο είραλ ήδε κπεη ζηηο απιέο ησλ
πξψησλ ζπηηηψλ ζην Νηανχ Πεληέιεο). εκεηψλεηαη δε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Γειηίν Σχπνπ
ηνπ ΑΠ, φηη ππήξμε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθά νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ ελνίθσλ ηνπ
Λχξεηνπ Ηδξχκαηνο ζην Ν. Βνπηδά θαζψο θαη θαηαζθελψζεσλ, φπσο ηεο θαηαζθήλσζεο ηνπ
Γήκνπ Αζελαίσλ ζηνλ Αγ. Αλδξέα, δειαδή δίπια ζην Μάηη. Γηα πνην ιφγν ινηπφλ δελ κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ην κέηξν απηφ έγθαηξα θαη γηα ηνπο νηθηζκνχο Νένπ Βνπηδά – Μάηη θαη Κφθθηλν
Ληκαλάθη. Σν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν γηα ηε ιήςε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε
ππξθαγηά έρσ ηελ άπνςε, φηη ήηαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ν
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Γξακκαηέαο – ήδε πληνληζηήο - ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θαηφπηλ ζρεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο, θαη έπξεπε λα εθηειεζζεί απφ ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη ηνπο αξκφδηνπο
Γεκάξρνπο. Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε
έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο (άξζξν 108, παξ.
5, πεξίπησζε (ζη) ηνπ Ν. 4249/2014). Καη ηνχην γηαηί ζηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά ζπλέηξεραλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (άξζξν 2, παξ. 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξνλ8, παξ.1 (γ) θαη (δ) ηνπ Ν.
3013/2002), ήηνη ε θαηαζηξνθή ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο είρε ηα εθ ηνπ λφκνπ
ραξαθηεξηζηηθά <<Πεξηθεξεηαθήο Καηαζηξνθήο Μεγάιεο Έληαζεο>>. ε θάζε δε πεξίπησζε,
ηελ απόθαζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ππνρξενύην εθ ηνπ λόκνπ λα ιάβεη ε
Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απ΄ απηήλ Αληηπεξηθεξεηάξρεο, επεηδή ε
εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή επεξέαδε πάλσ από έλα δήκν, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ
επηθεθαιήο αμησκαηηθνύ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ ζπληόληδε ην ππξνζβεζηηθό έξγν
θαη είρε ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ (πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ). Γηα
ην ζθνπφ απηφ έρεη ππνρξέσζε (Δγθχθιηνο κε αξ. πξση. 2934 / 06-05-2015 ηεο ΓΓΠΠ, Μέξνο
Σξίην απηήο) ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο λα έρεη ζπληάμεη
κλεκόλην ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιφγσ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη ελέξγεηεο απηέο ζηελ πξάμε θαη φρη λα παξακείλνπλ ζηα
έγγξαθα.
10.- Γε ιεηηνχξγεζε, άγλσζην γηα πνην ιφγν, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 114 ηνπ Ν.
44249/2014 <<Δληθφ χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο>>. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ κε βάζε ην
άξζξν 106 ηνπ σο άλσ λφκνπ, έρεη ηδξπζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
πληνληζηηθή Αξρή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠΠ), ζηελ νπνία ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί Δζληθό
ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ
ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ ή
ζπκβάλησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηελ έληαμε ηνπο ζε Δζληθφ
ρεδηαζκφ Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα ην σο άλσ ύζηεκα ζπληζηνύλ δηαδηθαζίεο
θαη ππνδνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά
κε επεξρόκελα θαηαζηξνθηθά θαηλόκελα ή ζπκβάληα, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ, κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιεζπζκνύ θαη ησλ δπλάκεσλ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ ζπκβάλησλ, ηε βειηίσζε ηεο
δπλαηόηεηαο αληίδξαζεο ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν θαη ηε κείσζε ησλ απσιεηώλ.
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11.- Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΔΚΔ / ΚΔΠΠ)
θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ιεηηνπξγεί ε Μνλάδα Δπξσπατθνχ Αξηζκνχ Δθηάθηνπ Αλάγθεο <<112>>.
ην πιαίζην απηφ δελ ιεηηνχξγεζε, δελ μέξσ γηαηί, ην πξνβιεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε
ζχζηεκα (mass alert), δειαδή ηελ νκαδηθή απνζηνιή κελπκάησλ sms alert γηα ελεκέξσζε ησλ
θαηνίθσλ γηα εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο ιόγσ εμειηζζόκελνπ ή επηθείκελνπ θηλδύλνπ από δαζηθή
ππξθαγηά. Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί κε ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο
ζηελ νπνία δίδεηαη απφ φινπο ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ
ΚΔΠΠ sms, κε ην νπνίν εηδνπνηνχληαη νη επξηζθφκελνη ζ΄ απηήλ γηα ηελ άκεζε εθθέλσζή ηεο.
12.- Γελ ππήξμε ελαέξηα επηηήξεζε ζηελ Αηηηθή, ηελ εκέξα ηεο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο,
δειαδή ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2018, νχηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο ζηελ Κηλέηηα, νχηε πξηλ ηελ
έλαξμε ππξθαγηάο ζην Νηανχ Πεληέιεο, κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ
ηεο ΠΔ,ΠΤ.Γ. Αηηηθήο Α/Φ ή Δ/Π, ιφγσ αδπλακίαο – άγλσζην γηαηί - θαζψο θαη δηαδηθαζίεο, φηαλ
ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ είλαη 4, δειαδή θαηά ην Γεχηεξν ηάδην Δηνηκφηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ
δπλάκεσλ.
13.- Σν ΚΔΠΠ δελ αμηνπνίεζε έγθαηξα επηρεηξεζηαθά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Κηλεηώλ
Δπηρεηξεζηαθώλ Κέληξσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ
ζπκβάληνο, ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαζψο
θαη δελ απεζηάιε, φπσο είρε απηή ηε δπλαηφηεηα απηή εθ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εηδηθό θιηκάθην
εκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηνλ επηηόπην ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ
αλαγθώλ, φπσο ήηαλ ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο.
14.- Τπήξμε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ιόγσ ηνπ παληθνύ ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ θαη
ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνύ πιεζπζκνύ ζε πεξηνρή πνπ πνιινί δελ ηελ γλώξηδαλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ιάζε ζε ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο απφ ηελ Αζηπλνκία ζηα ηξνρνλνκηθήο –
αζηπλνκηθήο θύζεσο κέηξα απνζπκθφξεζεο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αξηεξηψλ, απφ ηα θηλνχκελα
επ΄ απηήο νρήκαηα απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή κε θαηεχζπλζε είηε πξνο ηε Νέα Μάθξε –
Μαξαζψλα είηε πξνο ηελ Αζήλα, κε ηελ κε εθηξνπή ηνπο πξνο αζθαιή δηαθπγή απφ ηελ πεξηνρή,
φπνπ εμειηζζφηαλ ν θίλδπλνο θαη ε απεηιή ηεο ππξθαγηάο, φπσο πρ ζηελ νδφ Μαξαζψλνο, φπνπ ε
εθηξνπή έπξεπε λα γίλεη κε επηζηξνθή πξνο ηελ Αζήλα, γηα ηα νρήκαηα πνπ έξρνληαλ απφ απηή,
είηε κε επηζηξνθή πξνο ηε Νέα Μάθξε γηα ηα νρήκαηα πνπ έξρνληαλ απφ απηή, αιιά θαη ζηελ
πιαηεία ζην Κφθθηλν Ληκαλάθη (νδφο Γεκνθξαηίαο), πνπ εζθαικέλα ηα νρήκαηα εθηξέπνληαλ ζηνλ
παξαιηαθφ δξφκν πξνο Μάηη, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ εγθισβηζκφ κεγάινπ αξηζκψλ νδεγψλ
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ζηελ πην επηθίλδπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ηνπο πεξηνρή πνπ εμειίζζνληαλ θαη θαηεπζχλνληαλ
ε ππξθαγηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλάξηεζε ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 ζην facebook
ηεο Αζηπλνκίαο, αλαθέξνληαη νη εμήο ηξεηο εθηξνπέο;


ηε Λεσθφξν Μαξαζψλνο, απφ χςνο νδνχ Φιέκηγθ ξεχκα πξνο Μαξαζψλα



ηε Λεσθφξν Μαξαζψλνο θαη Υξπζνζηφκνπ κχξλεο ξεχκα πξνο Μαξαζψλα



Οδφο Πνζεηδψλνο απφ ην χςνο Κφθθηλν Ληκαλάθη ξεχκα πξνο Μαξαζψλα

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή έπξεπε λα ππάξρεη απφ αέξνο Δ/Π ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηελ κεηαθνξά
πιεξέζηεξεο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνο ηνλ
επηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηεο ΔΛΑ ηνλ επηθνξηηζκέλν κε ην έξγν ηεο αζθαινχο απνκάθξπλζεο
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ εμειίζζνληαλ ν θίλδπλνο ηεο ππξθαγηάο.
15.- Γελ ζπγθιήζεθε θαη δελ ιεηηνχξγεζε ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο, φπσο νξζψο ζπλέβε ζηελ πξφζθαηε ππξθαγηά ηελ 12 Απγνχζηνπ 2018 ζηα Φαρλά ηεο
Δχβνηαο, γηα ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή πνπ επηβάιιεηαη λα
αθνινπζήζνπλ νη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαη ζνβαξώλ
ζπκβάλησλ, όπσο ησλ ππξθαγηώλ ζηελ Κηλέηηα θαη Νηανύ Πεληέιεο, πνπ κπνξνύλ λα
θινλίζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, θαζώο θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ
ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, όπσο νη αλσηέξσ ππξθαγηέο.
16.- Δπίζεο ζηξεβιώζεηο ζην ζύζηεκα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδηθά ζην λνκνζεηηθό
πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΓΠΠ, πνπ πξνθαλψο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ
απνζηνιή ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην πξντζρχνλ ηνπ Ν. 4249/2014,
Κεθάιαην Δ΄ <<ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ>>, άξζξα 108 έσο 119,
λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ), σο ην
θαη΄ εμνρήλ επηρεηξεζηαθφ φξγαλν απηήο, δειαδή κε ην Ν. 3013/2002 άξζξν 6, παξ. 4, νξίδνληαλ
φηη ε ΓΓΠΠ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο απνζηνιήο ηεο ΓΓΠΠ, <<Οξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί
ζε κφληκε βάζε θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο κε εηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ,
ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Αζηπλνκίαο θαζψο
θαη ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο...>>. Σν ΚΔΠΠ / ΓΓΠΠ ήηαλ απηφλνκν
επηρεηξεζηαθφ θέληξν θαη αλεμάξηεην απφ ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηνπ Π, ζχκθσλα κε ην άξζξν
6 ηνπ ΠΓ 151/2004 <<Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο>> (Α΄ 107). Μεηά
ην Ν. 4249/2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 68, παξ. 4γ, ιεηηνπξγεί ππφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΚΔ
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ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη πιένλ απηφλνκν θαη αλεμάξηεην, γεγνλφο
πνπ πξνδήισο θαη επεξεάδεη ηελ απνζηνιή ηνπ, αθνχ ιακβάλεη εληνιέο απφ ην ΔΚΔ θη έηζη
ππάξρεη ζύγρπζε αξκνδηνηήησλ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Κέληξσλ ΔΚΔ θαη
ΚΔΠΠ.
Δπίζεο, δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ηελ έθδνζε Υάξηε Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ
Ππξθαγηάο Δγθχθιην ηεο ΓΓΠΠ (Δγθχθιηνο κε αξ. πξση. 3791/29 Μαΐνπ 2018 ΓΓΠΠ), πνπ
εθδίδεηαη απφ 1εο Ηνπλίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 2018, ε δπλαηφηεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
(Δπηηξνπήο) ζχληαμήο ηνπ, αλ νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ
αλέκσλ, κεηαβιεζνχλ κεηά ην ρξφλν εθπφλεζεο - ζχληαμεο (είλαη ε ψξα 12:30 κκ ηεο
πξνεγνχκελεο εκέξαο γηα ηελ νπνία απηφο ζα ηζρχεη), λα κεηαβάιεη, ιφγσ ηνπ δείθηε
επηθηλδπλφηεηαο πνπ επέξρεηαη εμ αηηίαο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, ηελ Καηεγνξία Κηλδχλνπ, φπσο
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018 πνπ ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ήηαλ
4, αλ κεηαβιήζεθαλ ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, λα αιιάμεη ζε Καηεγνξία Κηλδχλνπ 5
(πλαγεξκφο). Απηφ ζα ζήκαηλε απηφκαηα θαη αιιαγή, κε εληνιή ηνπ ΔΚΔ ηνπ ηαδίνπ
Δηνηκφηεηαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Γεχηεξν ζην (αλψηαην) Σξίην ηάδην, κε φηη
απηφ

ζπλεπάγεηαη

γηα

ηελ

επηρεηξεζηαθή

απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

ηθαλφηεηα

ηνπ

δαζνππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ ζρεηηθή
Δγθχθιην ηεο ΓΓΠΠ <<Έρεη παξαηεξεζεί φηη πνιιέο θνξέο ηα επίπεδα θηλδχλνπ κεηαβάιινληαη
απφ ρακειά έσο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ή κεηαμχ ζηαζκψλ κε
πνιχ κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο
αμηνπνίεζε>>.
17.- Ζ ιεηηνπξγία ηξηψλ επηρεηξεζηαθψλ θέληξσλ ζηελ ίδηα Τπεξεζία – ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ηνπ πληνληζηηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ Τπεξεζηψλ ηνπ Π (ΔΚΤΠ –
199), β) ηνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ Γαζνππξφζβεζεο (ΚΔΓ) θαη γ) ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), ππφ ην Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΔΚΔ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη γεληθά ηε δηαρείξηζε ελφο ζνβαξνχ
ζπκβάληνο, φπσο απηφ ηεο σο άλσ ζαλαηεθφξνπ ππξθαγηάο, κφλνλ θαηλόκελα δπζιεηηνπξγίαο
κπνξεί λα πξνμελήζεη από ηε ζύγθξνπζε θαη επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ηειηθά έιιεηςε
ζπληνληζκνύ ηνπ δαζνππξνζβεζηηθνύ κεραληζκνύ, φπσο ζπλέβε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά.
Μπνξεί ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ βξαρίσλα ηεο ΓΓΠΠ, πιελ
φκσο ην ΚΔΠΠ είλαη επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηεο ΓΓΠΠ θαη φρη ηνπ Π θαη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη
ππφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΚΔ.
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18.- Πέξαλ ηεο πξναλαθεξφκελεο ηδηαίηεξα ζνβαξήο παξάιεηςεο ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ
νξγαλσκέλε – πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε θαηνίθσλ απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, ηε ζηηγκή πνπ ε
θαηαζηξνθή επεξέαζε πάλσ απφ έλα Γήκν, αξκνδηφηεηα πνπ έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ε Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4249/2014, δελ
ζπγθιήζεθε εθηάθησο θαη έγθαηξα ην πληνληζηηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ)
γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Αλ. Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ.
Ν. Σφζθα θαη ππφ ζηνηρεία ΤΑ 7575 / 18 – 10 -2016 (ΦΔΚ 3591/ η. Β΄/4 -11-2016), κε ηελ νπνία
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΠΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ΟΠΠ, φπσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηξνθήο ιφγσ ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο απφ
ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο – θαη βέβαηα θαη γηα ηελ ππξθαγηά ηεο Κηλέηηαο -, πξνβιέπεηαη λα
γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αξκνδίσλ, πρ εθπξνζψπνπο Ππξνζβεζηηθήο, Αζηπλνκίαο,
Ληκεληθνχ ψκαηνο θιπ (βι. Άξζξν 4 ηεο σο άλσ Απφθαζεο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ΟΠΠ), ελψ
εμειίζζεηαη ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν ή ε θξίζε θαη φρη κε ηε ιήμε ηεο θαηαζηξνθήο, φπσο
ζπλέβε ζηελ πξναλαθεξφκελε ππξθαγηά. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ. 2 ηεο σο άλσ
Απφθαζεο, νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΟΠΠ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, ελψ έθηαθηε
ζπλεδξίαζε πξνβιέπεηαη, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη ζε επαπεηινύκελεο ιόγσ ηεθκεξησκέλνπ
θηλδύλνπ θαηαζηξνθέο γηα ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ εηνηκόηεηαο ή ζε ελ εμειίμεη
θαηαζηξνθή γηα ζέκαηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ κέηξσλ θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηώλ, φπσο
ζηελ ππξθαγηά ζην Νηανχ Πεληέιεο – Καιιηηερλνχπνιε - Ν. Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη.
Δπίζεο ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έρεη ζπληάμεη ή νθείιεη εθ ηεο
Δγθπθιίνπ κε αξ. πξση. 2934 / 06-05-2015 ηεο ΓΓΠΠ, Μέξνο Σξίην απηήο, λα έρεη ζπληάμεη
κλεκόλην ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ ιφγσ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ πιελ φκσο δελ εθαξκφζηεθαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ελ ιφγσ κλεκφλην, αθνχ δελ
ππήξμε θακηά νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ άηαθηε θπγή, αθνχ θαλείο αξκφδηνο
δελ ηνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά, ε νπνία σζηφζν είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζάλαην 96 αλζξψπσλ.
Αληίζηνηρε επζχλε γηα ηηο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ελέξγεηεο έρνπλ θαη νη Γήκνη πνπ επιήγεζαλ
απφ ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο.
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Σ).- ΣΔΛΙΚΟ YΜΠΔΡΑΜΑ - ΠΟΡΙΜΑ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, αθνχ έιαβα ππφςε κνπ, θπξίσο ηφζν ηα
πξναλαθεξφκελα θαηά ηελ άπνςή κνπ αίηηα - παξαιείςεηο ηεο πξναλαθεξφκελεο θαηαζηξνθήο
ιφγσ δαζηθήο ππξθαγηάο, φζν θαη ην πξναλαθεξφκελν ηζρχνλ ζήκεξα ζηε Υψξα καο λνκνζεηηθφ
θαη ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη
ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ζηνηρεία θαη γεγνλφηα νπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε κνπ, κε ηελ επηθχιαμε
ζχληαμεο ζρεηηθήο νξηζηηθήο Έθζεζεο, φηαλ καο ρνξεγεζνχλ φια ηα αηηνχκελα αξκνδίσο έγγξαθα
ζηνηρεία θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα, ζρεηηθά κε ηα αίηηα παξαιείςεηο ηεο θαηαζηξνθήο ιφγσ ηε ζπγθεθξηκέλεο δαζηθήο ππξθαγηάο, πνπ εθδειψζεθε ηελ
23ε Ηνπιίνπ 2018 θαη πεξί ψξα Χ/16:49 κκ, ζην Νηανχ Πεληέιεο θαη εμαπιψζεθε ζηελ
Καιιηηερλνχπνιε - Νέν Βνπηδά – Μάηη - Κφθθηλν Ληκαλάθη ησλ Γήκσλ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη
Μαξαζψλα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κηα
απφζηαζε απφ ην ζεκείν φπνπ μεθίλεζε ε σο άλσ ππξθαγηά κέρξη ηηο αθηνγξακκέο πνπ ζηακάηεζε
πιένλ ησλ 5 ρηιηνκέηξσλ, φηη:
Μηα ζεηξά απφ ζνβαξά εγθιεκαηηθά ιάζε, ελέξγεηεο, παξαιείςεηο, νιηγσξίεο, πιεκκέιεηεο,
αξξπζκίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ αξκνδίσλ ζεζκηθά θαη λνκνζεηηθά νξγάλσλ, ππεξεζηψλ, αξρψλ
θαη θνξέσλ ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα κεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Υψξαο, φπσο απηά
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο φπνηεο ζηξεβιψζεηο εληνπίζηεθαλ
θαηά ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ ζην ζχζηεκα
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα απφ θνηλνχ θαη ζπλδπαζηηθά λα επεξεάζνπλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ θαη επίπεδν ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γεληθά ηνπ
κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδηθά ηνπ δαζνππξνζβεζηηθνχ κεραληζκνχ θαη
ζπλαθφινπζα φισλ ησλ άιισλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ
ζπλέδξακαλ ην κεραληζκφ δαζνππξφζβεζεο, πνπ είλαη ζεζκηθά θαη λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαζψο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ
πνιηηψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα νδεγήζνπλ θαη΄ άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ή λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά
θαη νπζησδψο θαζψο θαη ζε αηηηψδε ζπλάθεηα θαη ζρέζε απηψλ κε ηηο απψιεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ, ήηνη ηελ κέρξη ζήκεξα απψιεηα ησλ 96 αλζξψπσλ, ην ζνβαξφ
ηξαπκαηηζκφ άιισλ 31 θαζψο πνιχ ζνβαξέο δεκηέο ζε ππνδνκέο, δνκέο θαη γεληθά πεξηνπζίεο θαη
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (θακέλε δαζηθή έθηαζε πεξίπνπ 13.620 ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 6.934
αθνξνχλ νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα ινηπά 5.825 δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο), απφ ηελ ππξθαγηά πνπ
εθδειψζεθε ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2018 θαη ψξα Χ/16:49 κκ ζηελ πεξηνρή Νηανχ Πεληέιεο, ε νπνία
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εμαπιψζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καιιηηερλνχπνιεο – Νένπ Βνπηδά – Μάηη θαη Κφθθηλν
Ληκαλάθη ησλ Γήκσλ Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ θαη Μαξαζψλνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλ.
Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Υψξαο γεληθά δελ ιεηηνχξγεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζρεηηθφ λφκν θαη ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο σο άλσ ππξθαγηάο θαη γεληθά ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη θξίζεο, αθνχ δελ αληαπνθξίζεθε
απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηελ εθ ηνπ λφκνπ απνζηνιή ηνπ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
απηφλ αξκνδηφηεηέο ηνπ. Δηδηθφηεξα ηα σο άλσ ζνβαξά εγθιεκαηηθά ιάζε, ελέξγεηεο, παξαιείςεηο,
νιηγσξίεο, αξξπζκίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ΓΓΠΠ, ζην Π, ζηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία, θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθέξεηα θαη Γήκνπο), - φρη βέβαηα
φηη νη ινηπέο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά θαη ζην βαζκφ ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο - φπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη εμεηδηθεχηεθαλ αλαιπηηθά αλσηέξσ, ρσξίο
βέβαηα λα απνθιείεηαη θαη ζε άιιεο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, θνξείο θαη ππεξεζίεο, αθνχ δελ
έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε κνπ φια ηα αηηνχκελα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.
Σα θαηλφκελα δπζιεηηνπξγίαο, θαη ην δηαπηζηνχκελν επηρεηξεζηαθφ, ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ
φξνπ, έιιεηκκα, εληνπίδεηαη θπξίσο ζε δξάζεηο ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ
εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ζε ιάζε, ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο θαηά
ηηο δξάζεηο εηνηκφηεηαο, θηλεηνπνίεζεο θαη αληηκεηψπηζεο θαη γεληθά ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο
εθ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ.
Ο κεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, απνδείρζεθε ελ ηέιεη θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, φηη
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ
κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, δελ θαηφξζσζε, φπσο επηβάιινληαλ εθ
ηνπ λφκνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ Δγθπθιίσλ ηεο ΓΓΠΠ, λα είλαη ζηελ
πξάμε – θαη φρη επί αζθήζεσο - θαηάιιεια θαη έγθαηξα πξνεηνηκαζκέλνο θαη επαξθψο
επηρεηξεζηαθά νξγαλσκέλνο θαη λα βξίζθεηαη πάληνηε εηνηκνπφιεκνο θαη ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο
εηνηκφηεηαο, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ, φπσο πρ φηαλ ν δείθηεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζε κηα
πεξηνρή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αηηηθή ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2018, είλαη πςειφο (Καηεγνξία
Κηλδχλνπ 4), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη θαη γεληθά λα δηαρεηξηζηεί ηαπηφρξνλα θαη κάιηζηα
ζηελ ίδηα ή έζησ θαη ζε άιιε Πεξηθέξεηα ηαπηφρξνλα δχν κεγάιεο θαηαζηξνθέο, ιφγσ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ θαη κε ηελ έθηαζε θαη έληαζε ζαλ απηέο πνπ εθδειψζεθαλ ζηελ Κηλέηα θαη ζην Νηανχ
Πεληέιεο – Καιιηηερλνχπνιε - Ν. Βνπηδά – Μάηη – Κφθθηλν Ληκαλάθη. Καη απηφ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε δελ ήηαλ απιά κφλν εκθαλέζηαην ζηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηεο 23 Ηνπιίνπ 2018,
φηη δειαδή ν κεραληζκφο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, σο αξκφδηνο κεραληζκφο ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη
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δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο απηψλ
πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, δελ ήηαλ
πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη αλάιεςε απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ, αιιά
πξσηίζησο θαη ην ζεκαληηθφηεξν είρε άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο απψιεηεο εθ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηξνθήο, πνπ απνινγηζηηθά κέρξη ζήκεξα αξηζκνχλ 96 αλζξψπηλα ζχκαηα, 31 άιινπο ζνβαξά
ηξαπκαηίεο θαζψο θαη κεγάιεο έθηαζεο δεκηέο ζε δνκέο, ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο πνιηηψλ θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Χζηφζν, επηθπιάζζνκαη, φηαλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε κνπ φια ηα αηηνχκελα αξκνδίσο απφ
φιεο ηηο εκπιεθφκελεο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, άιιεο αξκφδηεο αξρέο, ππεξεζίεο θαη θνξείο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππξθαγηά έγγξαθα ζηνηρεία θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, λα ζπληαρζεί νξηζηηθή
Σερληθή Έθζεζε γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο θαη ηηο απψιεηεο εμ
αηηίαο απηήο.Δπηζπλαπηόκελα:
1.- Παξάξηεκα κε κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία
2.- Βηνγξαθηθφ εκείσκα
Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2018
-ΟΣερληθόο ύκβνπινο
Αλδξηαλόο Γθνπξκπάηζεο
Αληηζηξάηεγνο – Τπαξρεγόο Π, ε.α, Ννκηθόο
Δηδηθόο Δξεπλεηήο – Γηθαζηηθόο Πξαγκαηνγλώκνλαο
Γηεξεύλεζεο Δγθιεκάησλ Δκπξεζκνύ

76

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
(Δπηζπλαπηόκελν ζηελ από 17 Απγνύζηνπ 2018 (Πξνθαηαξθηηθή) Σερληθή Έθζεζε ηνπ
Αλδξηαλνύ Γθνπξκπάηζε)

Πίλαθαο
Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ ππξθαγηά ζην Νηανχ Πεληέιεο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2018, απφ ηνλ
Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ ζηελ Πεληέιε

Ώξα
Θεξκνθξαζία Τγξαζία
Σνπηθή ζε (C0 )
%

Διάρηζηε ηαρχηεηα Μέγηζηε
ηαρχηεηα Γηεχζπλζε
αλέκνπ (km/h)
αλέκνπ (km/h)
αλέκνπ

16:30

30,9

35

45,1

74

WNW

16:40

30,6

34

54,7

88,5

WNW

16:50

30,5

34

48,3

78,9

WNW

17:00

30,8

33

57,9

83,7

WNW

17:10

31,1

36

49,9

80,5

WNW

17:20

29,1

42

54,7

78,9

WNW

17:30

28,8

43

41,8

70,8

W

17;40

28,9

43

33,8

51,5

WNW

17:50

29,4

41

35,4

53,1

W

18:00

29,6

39

38,6

57,9

W

18:10

29,4

41

32,2

49,9

W

18:20

29,1

36

43,5

64,4

WNW

18:30

28,8

36

45,1

69,2

W

18:40

28,6

37

48,3

74

WNW

18:50

28,6

37

56,3

80,5

WNW

19:00

28,6

37

56,3

80,5

WNW

19:10

28,4

38

59,5

90,1

WNW

19:20

27,9

40

69,2

95

WNW

19:30

27,7

40

64,4

88,5

WNW

19:40

27,9

38

57,9

78,9

WNW

19:50

28,4

33

59,5

82,1

WNW

20:00

27,1

43

61,2

78,9

WNW

20:10

26,9

40

49,9

74

WNW

20:20

27,3

39

37

57,9

WNW

20:30

27,9

36

38,6

56,3

WNW
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