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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                          
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ»

Το  Παρόν  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  αφορά  στις  ενέργειες  για  την 

πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  από  τα  φυσικά 

φαινόμενα που αναμένονται  κάθε θερινή περίοδο,  σε  μικρή ή  μεγάλη 

έκταση και ένταση. Η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου είναι απαραίτητη 

για την αμεσότερη και ουσιαστικότερη παρέμβαση. Προϋπόθεση όλων 

αυτών είναι  η λειτουργία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) 

που έχει ως αρμοδιότητα την διαχείριση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με 

το  άρθρο  13  παρ.3  του  Ν.3013/2002  «  Αναβάθμιση  της  πολιτικής 

προστασίας και λοιπές διατάξεις».

Το όργανο αυτό αποτελείται από τους:

i) Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ii) Δύο Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται  με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από 

τη μειοψηφία.

iii) Ειδικευμένα  στελέχη  πολιτικής  προστασίας  της  Περιφέρειας 

και του νομού.

iv) Διοικητή  Αστυνομικού  Τμήματος  της  έδρας  του  δήμου, 

Προϊστάμενο  του  Ειδικού  Προσωπικού  της  Δημοτικής 

Αστυνομίας, διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας 

του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης έδρας του νομού.

v) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών .
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vi) Προϊστάμενο  του  οικείου  δασαρχείου  ή  εκπρόσωπο  της 

Διεύθυνσης δασών της Περιφέρειας.

vii) Εκπροσώπους  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Πολιτικής 

Προστασίας.

Επίσης συμμετέχει ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το πρώτο μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι οι δράσεις για 

την  πρόληψη  και   την  αντιμετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών  που 

ξεσπούν  από  διάφορες  αιτίες  όπως  τριβή  φυτών  και  αντικειμένων, 

ανάφλεξη  σκουπιδιών  κατά  τις  ημέρες  υψηλών  θερμοκρασιών,  από 

βραχυκυκλώματα δικτύου ΔΕΗ ή από ανθρώπινο παράγοντα κλπ.

Το  δεύτερο  μέρος αφορά  στις  δράσεις  για  την  αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν από καύσωνα.

ΜΕΡΟΣ Α:  ΔΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Κεφάλαιο Ι: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Πριν αρχίσει η αντιπυρική περίοδος πρέπει να έχει προηγηθεί η 

κατάλληλη προετοιμασία σε όλους τους τομείς, να έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε κατά την έναρξη αυτής,  η 

μοναδική εργασία που θα πρέπει να γίνεται να είναι η κατά το δυνατόν 

φύλαξη των χώρων.

Οι  χώροι  που  κινδυνεύουν  από  πυρκαγιά  είναι  το  Άλσος  Αγ. 

Δημητρίου και το Ποικίλον Όρος που προβάλλεται στα όρια του Δήμου 

μας, ανήκει στα διοικητικά μας όρια, αλλά και πέρα από αυτά.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κατά   τη διάρκεια του χειμώνα οι δασικοί δρόμοι φθείρονται από 

τα  νερά  των  βροχοπτώσεων  και  καθίστανται  δύσβατοι  έως  και 
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απροσπέλαστοι  από οχήματα.  Για το λόγω αυτό   πρέπει τον Απρίλιο 

μήνα  κάθε  έτους,  όπου  έχει  παρέλθει  η  περίοδος  των  μεγάλων 

βροχοπτώσεων,  να  αποκαθιστούμε  την   προσβασιμότητα  των  δρόμων 

αυτών. 

Οι  εργασίες  αποκατάστασης  έχουν  ως  εξής:  Οι  υπηρεσίες  του 

δήμου  φροντίζουν  για  την  προμήθεια  υλικού  επίχωσης  και  με 

μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης γίνεται επίχωση στα μέρη όπου 

υπάρχει  διάβρωση  μέχρι  την  πλήρη  αποκατάσταση  του  δρόμου  σε 

συνεργασία με τον ΑΣΔΑ. 

2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Αφορά  εργασίες  ελέγχου  και  συντήρησης  των  δεξαμενών  που 

βρίσκονται στο δασικό δίκτυο και του δικτύου πυρόσβεσης του άλσους 

Αγ. Δημητρίου, ήτοι:

Γίνεται έλεγχος σε όλες τις δεξαμενές που βρίσκονται στο δασικό 

οδικό δίκτυο για τυχόν φθορές (τρυπημένες δεξαμενές, κλεμμένες βάνες 

κλπ.)  διότι  πολλές  φορές  γίνονται  βανδαλισμοί.  Επίσης  γίνεται 

καθαρισμός των μεγάλων ανοιχτών δεξαμενών απ΄ όπου προμηθεύονται 

νερό τα ελικόπτερα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μετά την συντήρηση των 

δεξαμενών  γίνεται  πλήρωση  αυτών  με  νερό  από  τις  υδροφόρες  του 

δήμου.

Ακόμη   ελέγχονται όλες οι βάνες των πυροσβεστικών κρουνών 

του άλσους Αγ. Δημητρίου καθώς και  όλο το δίκτυο πυρόσβεσης και 

γίνονται όλες οι εργασίες συντήρησης όπου απαιτούνται. Δοκιμάζονται 

όλες οι μάνικες για τυχόν φθορές και εάν απαιτείται αντικαθίστανται. 

Σημειώνεται  ότι  δύο  μάνικες  βρίσκονται  πάντοτε στο  φυλάκιο  του 

άλσους μαζί με τα κλειδιά για τις βάνες. 
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3) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Πρωταρχική  εργασία  είναι  ο  προληπτικός  καθαρισμός  της 

βλάστησης  και  λοιπών  εύφλεκτων  υλικών  (όπως  χαρτιά  γυαλιά  κλπ.) 

στους εξής χώρους:

Α) Άλσος Αγ. Δημητρίου

Β) περιμετρικά του Ποικίλου όρους σε όλο το μήκος που εφάπτεται των 

περιφερειακών  δρόμων  του  δήμου  μας.  Συγκεκριμένα  από  το 

αμαξοστάσιο  του  δήμου,  στο  νεκροταφείο,  στο  Θέατρο  Πέτρας,  στο 

αθλητικό συγκρότημα Αγ. Τριάδας, στο τέρμα της οδού Σουλίου, στην 

αφετηρία  των  λεωφορείων  της  οδού  Μετεώρων  στο  συγκρότημα  των 

σχολείων (4ου Γυμνασίου & 3ου Λυκείου)  έως στην οδό Ακακίας (Χάρτης 

Ι).

Ο  καθαρισμός  περιλαμβάνει  το  κόψιμο  των  ξερών  χόρτων  με 

μεσινέζα,  για το μεν άλσος σε όλη του την έκταση, για το δε Ποικίλο 

περιμετρικά  σε  μια  λωρίδα  πλάτους  άνω  των  10  μέτρων  και 

απομάκρυνση των ξερών χόρτων. 

Επίσης  θα  γίνει  έλεγχος  και  αποκομιδή  τυχών  παράνομα 

απορριφθέντων μπαζών και απορριμμάτων στους ανωτέρω χώρους.

4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όλα τα οχήματα που λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις πρόληψης 

ή  κατάσβεσης  πυρκαγιάς  όπως  πυροσβεστικά  οχήματα,  υδροφόρες, 

εκσκαφείς, φορτωτές κ.λ.π. θα είναι συντηρημένα και σε κατάσταση για 

άμεση χρήση.  Σημειώνεται  ότι  τα  πυροσβεστικά και  οι  υδροφόρες  θα 

είναι πάντοτε εφοδιασμένα με νερό.

 

5) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δρομολογούνται και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, έως το τέλος 

Μαΐου,  για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των 

6



αναγκών πυρασφάλειας ούτως ώστε,  κατά την έναρξη της τετράμηνης 

αντιπυρικής περιόδου (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), να  στελεχώνεται άμεσα η 

διεύθυνση πολιτικής Προστασίας με προσωπικό για την πυροφύλαξη.  

Στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται εργάτες για πυροφύλαξη 

και  καθαρισμό  καθώς,  και  οδηγοί  για  τα  πυροσβεστικά  οχήματα,  τις 

υδροφόρες κλπ.

Κεφάλαιο ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ   ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

1) ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλη την αντιπυρική 

περίοδο και  οι  δράσεις  του διαμορφώνονται  σύμφωνα με  το επίπεδο 

επικινδυνότητας,  όπως  αυτό  προκύπτει  με  το  Χάρτη  Πρόβλεψης 

Κινδύνου  Πυρκαγιάς  που  εκδίδεται  καθημερινά  από  τη  Γενική 

Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη.

Στην  περίπτωση  χαμηλής  και  μεσαίας  επικινδυνότητας 

λαμβάνουν χώρα καθημερινά οι εξής δράσεις:

α) Φύλαξη άλσους Αγ. Δημητρίου.

Το  άλσος  φυλάσσεται  όλο  το  εικοσιτετράωρο   από  φύλακα  που 

εναλλάσσεται σε τρεις βάρδιες. Στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως 

και Κερασόβου, από τις 14 μ.μ. έως και τις 6 π.μ. της επόμενης ημέρας, 

καθημερινά,  βρίσκεται  πυροσβεστικό  όχημα  του  δήμου  με  πλήρωμα 

έναν οδηγό και ένα εργάτη. 

β) Ποικίλον όρος

Ένα πυροσβεστικό όχημα με οδηγό και εργάτη βρίσκεται  καθημερινά 

από τις 14 μ.μ. έως και τις 6 π.μ. της επόμενης ημέρας στο αθλητικό 

κέντρο  της  Αγ.  Τριάδας.  Αυτό  περιπολεί  σε  αραιά  διαστήματα  στους 

δασικούς δρόμους και επιστρέφει στο αθλητικό κέντρο.

Στην περίπτωση υψηλής επικινδυνότητας, επιπλέον των ανωτέρω 

δράσεων φύλαξης, λειτουργεί και μια τρίτη θέση φύλαξης στο τέρμα της 
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οδού  Σουλίου  που  επανδρώνεται  από  έναν  τουλάχιστον  εργάτη 

πυροφύλαξης από τις 2μ.μ. έως τις 10μ.μ. 

Οι  ανωτέρω  υπάλληλοι  (εργάτες  και  οδηγοί)  σε  περίπτωση 

πυρκαγιάς  θα  ειδοποιήσουν  άμεσα,  μέσω  ασυρμάτου  ή  κινητού 

τηλεφώνου, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις υπηρεσίες του δήμου. Ό 

ρόλος  τους  όσον  αφορά  την  πυρόσβεση   αναφέρεται  αναλυτικά  στο 

κεφάλαιο της επέμβασης.

Επίσης  στις  ημέρες  υψηλής  επικινδυνότητας  τίθενται  σε 

επιφυλακή,  από τη  διεύθυνση  περιβάλλοντος,  οδηγοί  και  εργάτες  του 

δήμου ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποστηρικτών εργασιών στο έργο 

της  πυροσβεστικής  υπηρεσίας  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.  Ακόμη  η 

Διεύθυνση  Πολιτικής  Προστασίας  συνεργάζεται  με  τη  Δημοτική 

Αστυνομία για την επόπτευση των εισόδων του Ποικίλου όρους. 

 2)ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αξιοποιούμε πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες 

μπορούμε  να  αναθέσουμε  πλήρως  την  λειτουργία  μια  σκοπιάς 

πυροφύλαξης τις ημέρες υψηλού κινδύνου. 

Επίσης  αξιοποιούμε  μη  πιστοποιημένες  εθελοντικές  ομάδες  ή 

προσφερόμενους πολίτες σε βάρδιες πυροφυλακής  μαζί με υπαλλήλους 

του Δήμου.

Οι  εθελοντές  δεν  συμμετέχουν,  για  κανένα  λόγω,  στη 

διαδικασία πυρόσβεσης. Αρμοδιότητά τους είναι να αντιληφθούν άμεσα 

τη  φωτιά  και  να  ειδοποιήσουν  το  συντομότερο  δυνατόν  την 

πυροσβεστική υπηρεσία και τις υπηρεσίες του δήμου.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ: ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ

1) ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατά την περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά πολύ σημαντική είναι 

η άμεση επέμβαση από του συνεργεία πυροφύλαξης και η αναγγελία της 

φωτιάς στην πυροσβεστική υπηρεσία πρωτίστως και στη συνέχεια στις 

υπηρεσίες του δήμου.   

Συγκεκριμένα εάν ξεσπάσει πυρκαγιά στο άλσος ο φύλακας ή ο 

εργάτης  πυροφύλαξης  που  έχει  βάρδια  και  την  αντιληφθεί,  θα  δώσει 

άμεσα  την  αναγγελία  στην  πυροσβεστική  υπηρεσία  και  το  δήμο  και 

κατόπιν συνδέοντας την μάνικα στον πλησιέστερο πυροσβεστικό κρουνό 

θα επιχειρήσει την κατάσβεσή της. Σε ελάχιστο χρόνο θα καταφθάσει και 

το  πυροσβεστικό  όχημα  του  δήμου  που  βρίσκεται  παραπλεύρως  του 

άλσους,  όπου  ο  οδηγός  με  τον  εργάτη  βοηθούν  στην  κατάσβεση.  Ως 

γνωστόν,  μία  φωτιά  στο ξεκίνημά της,  είναι  δυνατόν να σβήσει  πολύ 

εύκολα. Εάν, παρά την επέμβαση, η φωτιά εξαπλωθεί τότε τα συνεργεία 

του  δήμου  απομακρύνονται  και  αναλαμβάνει  δράση  η  πυροσβεστική 

υπηρεσία  που  είναι  και  η  καθ΄  ύλιν  αρμόδια.  Τότε  ο  ρόλος  των 

συνεργείων του δήμου είναι υποστηρικτικός. Οι υδροφόρες του δήμου 

τροφοδοτούν με νερό επιτόπου τα πυροσβεστικά οχήματα και οι εργάτες 

εκτελούν  βοηθητικές  εργασίες  με  εντολές  του  επικεφαλής  της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

Αντίστοιχα εάν ξεσπάσει φωτιά στο Ποικίλον Όρος το πλήρωμα 

με το πυροσβεστικό όχημα που περιπολεί στην περιοχή λειτουργεί όπως 

αναφέρεται ανωτέρω.

2) ΣΥΓΚΛΙΣΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 Ο Δήμαρχος κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις εισηγήσεις 

των  εμπλεκόμενων  φορέων  δύναται  να  συγκαλέσει  το  Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο για τη διαχείριση της κρίσης.
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3) ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Σε περίπτωση που η πυρκαγιά λάβει μεγάλη έκταση ή η περιοχή 

απειληθεί από την εξάπλωση μια γενικευμένης δασικής πυρκαγιάς στο 

Ποικίλον  όρος,  τότε  μεταξύ  των  δράσεων  που  απαιτούνται  για  την 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών είναι και η οργανωμένη 

απομάκρυνσή  τους  από  την  περιοχή  που  τεκμηριωμένα  εκτιμάται  ότι 

απειλείται.  

Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθ.  18  του  Ν3613/2007  (ΦΕΚ 

263/Α΄/2007) καθίσταται σαφές ότι το όργανο που αποφασίζει για την 

υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι ο Δήμαρχος. Σε περίπτωση που η 

επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν δήμους, την 

ευθύνη έχει ο Περιφερειάρχης.

Η λήψη της απόφασης αυτής πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις 

των  φορέων που κατά  περίπτωση έχουν την  ευθύνη  περιορισμού των 

επιπτώσεων  από  την  εξέλιξη  της  καταστροφής.  Στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση την ευθύνη της εισήγησης για την οργανωμένη απομάκρυνση 

των  πολιτών  έχει  ο  Επικεφαλής  Αξιωματικός   του  Πυροσβεστικού 

Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. 

Η  οργανωμένη  απομάκρυνση  υποστηρίζεται  θεσμικά  από  την 

Ελληνική  Αστυνομία  και  το  Πυροσβεστικό  Σώμα.  Θέματα  που 

συνδέονται  με  τον  εντοπισμό  και  ειδοποίηση  των  πολιτών  για  την 

απομάκρυνση, με την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

κατά  την  απομάκρυνση,  καθώς  και  πρόληψη  και  καταστολή  τυχόν 

εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από 

την περιοχή ,  αποτελούν αρμοδιότητα  των κατά τόπους  Αστυνομικών 

Αρχών.

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο δρομολογείται 

για  την  προληπτική  προστασία  των  πολιτών,  έχει  χαρακτήρα  μη 

υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις 
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πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει 

ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

Σε  περίπτωση  λοιπόν  που  ληφθεί  απόφαση  οργανωμένης 

απομάκρυνσης και εκτιμηθεί ο αριθμός των κατοίκων που θα πρέπει να 

μετακινηθούν  και  ίσως  και  ο  χρόνος  παραμονής  τους,  θα 

πραγματοποιηθούν άμεσα τα εξής:

- Καθορισμός  χώρων  φιλοξενίας  των  πολιτών. Οι  χώροι  που 

έχουν προεπιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για την σύντομη 

φιλοξενία πολιτών είναι, α) το κλειστό γυμναστήριο του σχολικού 

συγκροτήματος της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας και β) το κλειστό 

γυμναστήριο Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ  (στο τέρμα της οδού Κ. Βάρναλη) 

(ΧΑΡΤΗΣ ΙΙ).

- Αρχικός  χώρος  συγκέντρωσης.  Θα  καθοριστούν  τα 

σημεία  συγκέντρωσης  των  πολιτών  που  θα  χρειασθούν  μέσα 

μεταφοράς για την απομάκρυνσή τους.

- Καθορισμός  μέσων  για  την  μεταφορά  των  πολιτών 

στους χώρους φιλοξενίας.  Θα εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων 

που χρίζουν μεταφοράς και  θα  εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα 

μέσα  (λεωφορεία  του  δήμου,  μίσθωση  ιδιωτικών  λεωφορείων 

κλπ.).  Σε  περίπτωση  που  εκτιμάται  ότι  θα  μετακινηθούν  και 

πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή άτομα με προβλήματα 

υγείας  τότε  θα  εξασφαλισθεί  και  η  παρουσία  του  ΕΚΑΒ  για 

λόγους παροχής προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας. Αντίστοιχα 

θα  εξασφαλιστεί  και  η  επιστροφή  των  πολιτών  μετά  την 

αποκλιμάκωση των δράσεων και αφού θα έχει εκλείψει ο κίνδυνος 

για τους πολίτες.

- Ενημέρωση του κοινού. Θα καθορισθεί ο τρόπος που θα 

ανακοινωθεί  η  εντολή  της  απομάκρυνσης  (  πόρτα  –  πόρτα, 

ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που θα παρέχει τις απαιτούμενες 
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πληροφορίες,  με  τα  ΜΜΕ,  συνδυασμός  μεθόδων  κλπ.).  Στην 

περίπτωση αυτή τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της  δράσης 

έχουν  οι  κατά  τόπους  Αστυνομικές  Αρχές  το  έργο  των  οποίων 

μπορεί  να  υποστηριχθεί  από  τη  Δημοτική  Αστυνομία  και  από 

υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του δήμου. Η ανακοίνωση για την 

απομάκρυνση θα είναι σαφής, σύντομη και θα αναφέρει τις εξής 

πληροφορίες: Ποιος έλαβε την εντολή απομάκρυνσης. Τα όρια της 

περιοχής μέσα από τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς 

και  τον κίνδυνο που διατρέχουν οι  πολίτες εάν παραμείνουν σε 

αυτή.  Θα  προσδιορίζεται  που  και  πότε  θα  συγκεντρωθούν  οι 

πολίτες που χρειάζονται μεταφορά καθώς και τον προβλεπόμενο 

χρόνο  απομάκρυνσης.  Θα  κατονομάζει  τα  ασφαλή  οδικά 

δρομολόγια  καθώς  και  τυχόν  μονοδρομήσεις  που  μπορούν  να 

ακολουθήσουν  οι  πολίτες  που  θα  απομακρυνθούν  με  δικά  τους 

μέσα.  (Τον έλεγχο και  τη  διαχείριση  της  κυκλοφορίας  έχουν οι 

Αστυνομικές Αρχές).

Στους χώρους φιλοξενίας των πολιτών  θα γίνεται υποδοχή από 

τις προνοιακές υπηρεσίες του δήμου  και θα παρέχεται ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. Οι υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

θα φροντίσουν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διαβίωσης όπως 

κλινοσκεπάσματα, νερό και φαγητό. 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΚΑΥΣΩΝΑΣ  

Ο καύσωνας είναι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να 

δημιουργήσει   αρκετά  προβλήματα  κυρίως  στις  ευπαθείς  ομάδες  του 

πληθυσμού.  Όμως  μπορεί  να  προβλεφθεί  εγκαίρως  από  τις  αρμόδιες 
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υπηρεσίες και υπάρχει ο σχετικός χρόνος ώστε να γίνει η προετοιμασία 

για την αντιμετώπισή του.

Ο δήμος σε περίπτωση καύσωνα φροντίζει ώστε τις ημέρες που θα 

διαρκέσει το φαινόμενο να έχει σε λειτουργία από τις 8:00 το πρωί έως 

και τις 8:00 το βράδυ, ένα ΚΑΠΗ  ούτως ώστε να μπορούν να περάσουν 

τις  ώρες  με  την  μεγάλη  ζέστη  πολίτες  που  έχουν  ανάγκη  από 

κλιματιζόμενο χώρο. Τις αντίστοιχες ώρες οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του 

δήμου σε συνεργασία με τη διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα έχουν 

διαθέσιμο ένα όχημα με οδηγό,  για τη μεταφορά όποιου κατοίκου της 

πόλης δεν μπορεί  να προσέλθει  στον κλιματιζόμενο χώρο με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς ή δικό του μέσο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών - καύσωνα

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Είναι  η  καθ΄  ύλιν  αρμόδια  υπηρεσία  για  την  οργάνωση  των 

δράσεων πρόληψης πυρκαγιάς και το συντονισμό για την αντιμετώπιση 

της κρίσης. Συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο. και λειτουργεί συνδετικά μεταξύ των 

άλλων  υπηρεσιών του δήμου  που εμπλέκονται στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των φαινομένων: πυρκαγιά – καύσωνας .

Εξασφαλίζει  όλες  τις  απαιτούμενες  εγκρίσεις  και  άδειες  που 

απαιτούνται  από  άλλους  φορείς   για  τις  δράσεις  που  αφορούν  την 

πρόληψη των φαινομένων. 

Τηρεί φάκελο καταστροφής,  σε περίπτωση που αυτή συμβεί και 

δρομολογεί της δράσεις αποκατάστασης.
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συμμετέχει  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει,  μηχανικούς  και 

τεχνίτες,  στο  στάδιο  της  πρόληψης  αλλά  και  της  αντιμετώπισης  των 

κρίσεων, στη υλοποίηση των δράσεων που αφορούν τεχνικά θέματα. 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος  

Η διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι  αυτή που υποστηρίζει κυρίως 

τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας. Η συμβολή της είναι καθοριστική 

τόσο στις  δράσεις  πρόληψης όσο και  στις  δράσεις  αντιμετώπισης των 

φαινομένων.  Διαθέτει  μεγάλο  αριθμό  εργατών  και  τεχνιτών  που  θα 

εκτελέσουν  βοηθητικές  εργασίες  όταν  απαιτηθεί,  καθώς  και 

μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  οχήματα  όπως  υδροφόρες,  μικρά 

πυροσβεστικά  οχήματα,  φορτηγά,  πολυμηχανήματα  (φορτωτές  – 

σκαπτικά), λεωφορείο κλπ.  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  έχει την αρμοδιότητα για 

την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού που αφορά την πυροφύλαξη. 

Επίσης  θα  παρέχει  διοικητική  υποστήριξη  και  μεριμνά  για  την 

ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν τις Κοινωνικές – Προνοιακές 

υπηρεσίες του δήμου όταν χρειαστεί.  (Λειτουργία ΚΑΠΗ σε περίπτωση 

καύσωνα, κέντρα υποδοχής πυρόπληκτων σε περίπτωση πυρκαγιάς κλπ.).

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η  διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  στην  περίπτωση  που  η 

πόλη θα αντιμετωπίσει κρίση, θα μεριμνήσει για τη διάθεση κονδυλίων 

που θα αφορούν στις προμήθειες υλικών και αναλωσίμων για την αρωγή 

στους  πληγέντες.  Επίσης  θα  επιληφθεί  των  διαδικασιών  σύναψης 
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συμβάσεων και πληρωμής δελτίων παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες που θα 

κληθούν να συνδράμουν το έργο των υπηρεσιών.  

Διεύθυνση Προγραμματισμού

Η  διεύθυνση  Προγραμματισμού  με  το  γραφείο  Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων  και  το  γραφείο  μελετών  προγραμμάτων  Ανάπτυξης 

θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης φροντίζει για την ένταξη του δήμου σε 

προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  πρόληψης  δασικών πυρκαγιών 

(π.χ.  προγράμματα  που  αφορούν  χρηματοδοτήσεις  τεχνολογικού 

εξοπλισμού για την έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιάς  κλπ). Επίσης με 

ανάλογα  προγράμματα  θα  συμμετέχει  και  στις  δράσεις  της 

αποκατάστασης  σε περίπτωση που πιθανόν προκύψουν ζημιές.

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Η  διεύθυνση  Δημοτικής  Αστυνομίας  βοηθάει  στις  δράσεις 

πρόληψης  δασικών  πυρκαγιών  προσφέροντας  έργο  εποπτείας  και 

φύλαξης όπου κριθεί ανάγκη (π.χ. εποπτεία των εισόδων του Ποικίλου 

όρους  σε  ημέρες  με  μεγάλη  επικινδυνότητα  κλπ.)  Επίσης  κατά  την 

περίπτωση  εκδήλωσης  της  κρίσης  συνεργάζεται  με  τις  Αστυνομικές 

Αρχές και λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο της.

Ακόμη σε  περίπτωση καύσωνα συνεργάζεται  με  τις  Διοικητικές 

και  τις  Κοινωνικές  υπηρεσίες  του  δήμου   για  την  παροχή  βοήθειας, 

κυρίως για τη μεταφορά ατόμου που χρήζει βοήθειας, από την εστία του, 

στον κλιματιζόμενο χώρο του Δήμου.
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Διεύθυνση Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτών

Ο ρόλος του Κ.Ε.Π. είναι κυρίως η ενημέρωση των πολιτών για 

θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των φαινομένων. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ            ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ
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