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2020  
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους 

κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η 

Υπουργική Απόφαση 1299/7- 4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ423/Β΄/2003). 

Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, 

έχοντας υπόψη ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και 

οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης 

(μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 

2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο 

πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε 

στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών.  

Το αριθ. πρωτ . 8797/6.12.2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 

«ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη 

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" 

Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

Πίνακας Διανομής 

Παρατίθεται στο Παράρτημα  Δ. 
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Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου. 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται  η 1.5.2020 
Το Σχέδιο αυτό «Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Μαραθώνα»  συντάχθηκε από την  Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου , από 
την μόνιμη υπάλληλο Β. Καμπέλη μετά από ειδική επιμόρφωση και με συνεργασία όλων των 
υπηρεσιών  του Δήμου και των  αρμόδιων  Φορέων είναι απολύτως σύμφωνο με τις οδηγίες 
για την σύνταξη σχεδίων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 και του 
σχεδιασμού των Δήμων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. 
Αποτελείται από τα Μέρη I ,II, V,X,XI,XIII ,XIV της 4ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την προσθήκη του 

ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας. 

Η ενεργοποίηση του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, γίνεται 
όταν ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκεται στο στάδιο επιχειρήσεων Φάση 3:  
Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση και τα Όργανα Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων 
τίθενται σε  Αυξημένη ετοιμότητα.  

Το  ΚΕΠΠ της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας γνωστοποιεί για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων και την διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας εκδήλωσης δασικής 
πυρκαγιά  στα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου για το Συντονισμό των επιχειρήσεων 
την Αυξημένη ετοιμότητα. 

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το Χάρτη 
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά από τη ΓΓΠΠ ,στην Φάση 2 , στο 
στάδιο επιχειρήσεων  -Αυξημένη ετοιμότητα - τα Γενικά και Ειδικά Σχέδια όλων των φορέων, 
σε κάθε επίπεδο διοίκησης , ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση. 
Λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ετοιμότητας αφού εκτιμηθεί ο κίνδυνος και βάσει του 
ημερήσιου δείκτη επικινδυνότητας του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς . 

Για να ενεργοποιηθεί και να γίνει εφαρμογή του Σχεδίου αυτού δεν είναι 

προϋπόθεση η έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτη 

ανάγκης .  

              Τα δάση είναι ένας από τους  πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους , ρυθμίζουν το κλίμα 

εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες   και  προστατεύουν το έδαφος , είναι πολύ 

σημαντικά για τον άνθρωπο αλλά  και για   τα θηλαστικά , πουλιά , ερπετά και αμφίβια που 

ζουν σε αυτά. Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των 

φυσικών καταστροφών και έως ένα βαθμό μπορεί να προληφθεί με σχεδιασμό και γνώση 

για τις απαραίτητες ενέργειες   Τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στις 

πυρκαγιές και αναγεννιούνται εύκολα μετά από αυτές.  

               Μετά από μια δασική πυρκαγιά   ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών και οι 

πλημμύρες που ακολουθούν είναι ο μεγάλος κίνδυνος που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. 

Το υδρόφοβο στρώμα που δημιουργείται στην επιφάνεια του εδάφους μετά την πυρκαγιά 

λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται , εμποδίζει το νερό να διηθηθεί  μέσα 

στο έδαφος , ρέει επιφανειακά και αποκτά μεγάλη παρασυρτική δύναμη με αποτέλεσμα να 

αποσπάται το έδαφος και να προκαλείται διάβρωση και ξέπλυμα του εδάφους. Ο κίνδυνος 

των πλημμυρών είναι προφανής.  

                Η  πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών), είναι σχετικά 

μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με τη λήψη μέτρων μειώνει τις αιτίες που 

οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 
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Ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου 

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 

καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και 

υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές (άρθρο 63 του Ν.4249/2014).  

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

ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του 

εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» 

περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και 

επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.  

Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 

(έλεγχος και καταστολή δασικής πυρκαγιάς) πραγματοποιούνται καταρχήν σε τοπικό 

επίπεδο από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα 

με τα επιχειρησιακά σχέδια αυτών.  

Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής 

προστασίας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών 

επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του επικεφαλής  Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής. 

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

τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) 

κατόπιν σχετικού αιτήματος  του ΠΣ, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής 
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Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους 

σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).  

 

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του 

ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των 

Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) στο 

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

του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.  

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου) 

για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση δράσεων:  

• αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών  

πυρκαγιών  

• υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών  

• αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών  

Το παρόν σχέδιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος 

για την αναγγελία, τον έλεγχο και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, αλλά σκοπός του είναι 

η συντονισμένη  απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας  

α) για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών 

πυρκαγιών, ο οποίος διενεργείται με βάση τον  επιχειρησιακό του σχεδιασμό και 

 β) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών τους.  

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως 

Σώματα Ασφαλείας που διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς, η 

κινητοποίηση και μετακίνηση δυνάμεων στο πλαίσιο της αποστολής τους, καθορίζεται από 

τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής ηγεσίας τους και 

δεν συνδέεται με αποφάσεις χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του 

Ν.3013/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Το αυτό ισχύει και για τον τομέα υγείας (υγειονομικές μονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος 

κινητοποιείται για την παροχή βοήθειας με βάση τον σχεδιασμό του και ανεξαρτήτως των 

αποφάσεων χαρακτηρισμού μιας καταστροφής ή κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.  

Ως συντονισμός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων μιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή μιας 

δομής διοίκησης, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκομένου δυναμικού 

και μέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.  

Οι ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις των Δήμων  που εμπλέκονται στην 

αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα 

στα Μέρη  V, και  του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

6 
 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». Οι εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες 

ενός εκάστου φορέα και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που θα κληθούν να τις 

υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του δομή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του.  

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

δράσεων οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς 

και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, είτε για την 

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

Πυροσβεστικού Σώματος, είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

                                           

ΜΕΡΟΣ 2Ο 
 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σκοπός 

Με το Ειδικό Σχέδιο 2020  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών 

προσδιορίζεται  η άμεση και συντονισμένη απόκριση του Δήμου Μαραθώνα  σε σχεδιασμό 

στρατηγικής  και σε τακτικό εκτελεστικό επίπεδο: 

1.  για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών  

2. για την  άμεση διαχείριση των συνεπειών τους 

3. για δράσεις προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών 

4. για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

των υποδομών της χώρας 

5. για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των 

δασικών πυρκαγιών 

6. Για την συντονισμένη δράση και την διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων 

σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.  

Αντικειμενικοί Στόχοι 

1. Ο προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε επίπεδο 

Διοίκησης του Δήμου σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας.  

2. Η συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην υποστήριξη του έργου της 

καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος 

3. Η αναγγελία για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των 

δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο. 

4. Η  συντονισμένη δράση του Δήμου με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών για την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας 
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περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του 

φαινομένου των δασικών πυρκαγιών.  

5. Η παροχή του  Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών 

Πυρκαγιών με εξειδίκευση  σε όλα τα επίπεδα , για λόγους εναρμόνισης καθώς και 

άμεσης εφαρμογής του. 

6. Η προσφορά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κάθε δυνατής βοήθειας στους πολίτες 

του Δήμου Μαραθώνα για λήψη μέτρων πρόληψης , καταστολής και αποκατάστασης 

των βασικών λειτουργιών των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

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

και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του 

αρθ. 25 του Ν. 998/1979 και απεικονίζονται στον χάρτη 1. 

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

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

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης 

μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να 

εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως 

αντιπυρική περίοδος (αρθ. 1, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999). 
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Ο Δήμος Μαραθώνα  περιλαμβάνει την εδαφική περιοχή στα  βορειοανατολικά 
του Νομού   Αττικής. Η γεωλογία του Πεντελικού όρους είναι δεσπόζουσας σημασίας για την 
περιοχή. και οι βορειανατολικοί ημιορεινοί σχηματισμοί είναι πευκόφυτοι, παρά τις συνεχείς 
καλοκαιρινές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. 

Στην  την νότια πλευρά του Δήμου συναντάμε ένα φυσικό περιβάλλον με οικιστική 
πίεση στους πρόποδες της Πεντέλης, από συνεταιρισμούς ή ιδιώτες, που δομούν σε 
αποχαρακτηρισμένες μεν, αλλά ουσιαστικά δασικές περιοχές, υψηλής περιβαλλοντικής 
αξίας. 

Στη συνέχεια η βλάστηση γίνεται χαμηλότερη, η κλίση του ορεινού εδάφους γίνεται 
απαγορευτική στην δόμηση, η οποία περιορίζεται στα πεδινά τμήματα (Παραλία 
Μαραθώνος, Βρανάς, πόλη του Μαραθώνα).  

Η βορειοανατολική πλευρά είναι γενικά αραιοκατοικημένη και η Πεύκη δεσπόζει 
στην ημιορεινή αυτή ζώνη. Χαρακτηριστικό της  πλευράς αυτής είναι τα ανενεργά λατομεία. 

Από υδρολογικής άποψης η περιοχή του Δήμου χαρακτηρίζεται από μια συνεχή 
μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα από την συνεχή άντληση αρδεύσιμου νερού 
για τις καλλιέργειες σε συνδυασμό με την ανάσχεση του ποταμού Χάραδρου και των πολλών  
ρεμάτων. 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής, ανήκει στον τυπικά ξηρό μεσογειακό τύπο.   
Με  ήπιους και υγρούς χειμώνες και  θερμά και ξηρά καλοκαίρια . Η ξηρότητα του κλίματος 
της περιοχής  σε συνδυασμό με τα ραγδαία καιρικά φαινόμενα, οξύνονται λόγω της 
κλιματικής αλλαγής. 
 

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ 
 

Το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Μαραθώνος φυσιογραφικά έχει δύο διακριτά 
χαρακτηριστικά. Από τα βόρεια όρια της ακτογραμμής μέχρι την άκρα Κυνόσουρα στον 
Σχινιά, χαρακτηρίζεται ως βραχώδης, σχηματίζοντας μικρές όμορφες παραλίες όπως στην 
παραλία Βαρνάβα (Άγιος Δημήτριος και  Παντελεήμων), Λιμνιώνας, το μεγάλο και το μικρό 
Σέσι, στην Αγία Μαρίνα Γραμματικού και άλλες μικρότερες.  

Στην Αγία Μαρίνα Γραμματικού, στην βορειότερη παραλία λειτουργεί η Ναυτική 
Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ), του Πολεμικού Ναυτικού με περιοριστικούς όρους 
πρόσβασης. Ο νοτιότερος μικρός λιμένας ανήκει διοικητικά και διαχειριστικά στον 
Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ.).  

Μετά την βραχώδη, ακτή των δικαστικών που καταλήγει στην άκρα Κυνόσουρα, 
ακολουθεί η παράκτια ζώνη ιδιαίτερα υψηλής αξίας του Δήμου, η παραλία Σχινιά. Η παραλία 
ως ενιαίο σύστημα καταλήγει στην περιοχή της Νέας Μάκρης, 2,7 χιλιόμετρα νότια 
νοτιοανατολικά από το αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Μάκρης. 

Το 2000 με το 22-6/3-7-2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 395 Δ 2000) 
χαρακτηρίστηκαν οι θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές του Σχινιά, ως Εθνικού Πάρκου και 
καθορίστηκαν οι ζώνες και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες ανά ζώνη: 
ΖΩΝΗ Α1. Υγροτοπική Περιοχή Προστασίας της Φύσης 
ΖΩΝΗ Α2. Λοφώδης Περιοχή στη 
Χερσόνησο Κυνόσουρας – Λόφος Δρακονέρας. Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 
ΖΩΝΗ Α3. Περιοχή Δάσους Χαλεπίου Πεύκης 
και κουκουναριάς. Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 
ΖΩΝΗ Α4. Περιοχή Μακαρίας Πηγής. Περιοχή  Προστασίας της Φύσης. 
ΖΩΝΗ Α5. Θαλάσσια Περιοχή Όρμου Μαραθώνα. 
ΖΩΝΗ Β1. Περιοχή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
ΖΩΝΗ Β2. Περιοχή Αναψυχής, Τουρισμού & Κατοικίας. 
ΖΩΝΗ Β3. Περιοχή παραλίας όρμου Μαραθώνα. 
ΖΩΝΗ Γ. Περιοχή ελεγχόμενης γεωργικής χρήσης. 
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Με το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α 2002) θεσμοθετήθηκε μεταξύ άλλων ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. 
Τα αξιοπρόσεκτα ιδανικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Πάρκου είναι τα παρακάτω: 
Το παράκτιο δάσος που είναι ένα από τα ελάχιστα απομείναντα σε όλη την 
Μεσόγειο.  

Η χερσόνησος της Κυνόσουρας με πλούσια φρυγανική βλάστηση και την διατήρηση 
του τοπίου της καθόσον προστατεύεται από τη βόσκηση.  
Η αμμώδης παραλία εκτείνεται από την εσωτερική πλευρά της χερσονήσου της Κυνόσουρας 
μέχρι το λιμάνι της Νέας Μάκρης.  

Ο υγρότοπος του Σχινιά με υφάλμυρο και αλμυρό νερό, καλαμιώνες, αλμυρίκια, 
αλοφυτική βλάστηση και υγρά λιβάδια, ο οποίος κατακλύζεται περιοδικά την περίοδο του 
χειμώνα.  

Η μικρή λίμνη Στόμι, στην ανατολική πλευρά, που συγκεντρώνει σπάνια είδη 
χλωρίδα και πανίδας. Παλαιότερα είχε έκταση 180 στρέμματα και αποτελούσε την 
κατάληξη των νερών της Μακαρίας πηγής και του έλους. Δυστυχώς τα αποστραγγιστικά 
έργα και η κλιματική αλλαγή έχουν επιδράσει στην δραστική συρρίκνωση, στην αύξηση 
της αλατότητας και κατά συνέπεια την αλλαγή της χλωρίδας.  

Η περιοχή του κωπηλατοδρόμιου ουσιαστικά αποτελεί το νέο όριο του 
υγροτόπου προς δυσμάς. 

Στον  υγρότοπο  του Σχινιά  περιοχή NATURA, υπάρχουν κατοικίες, ενώ η οικιστική 
πίεση   στον παράλληλο δρόμο προς την ακτή που οδηγεί στα δικαστικά, είναι ορατή. Ο 
κάθετος δρόμος που συνδέει το Κάτω Σούλι προς την παραλία, διασχίζει 
τον υγρότοπο. Ο παράλληλος παραλιακός δρόμος δημιουργεί φυσικό εμπόδιο στην 
δραστικότητα μεταξύ του δάσους και του υγροτόπου.  

Η γενική εικόνα δείχνει ένα οικιστικό περιβάλλον στην παράκτια και την 
συνορεύουσα ζώνη, από νότο μέχρι και την παραλία Μαραθώνος, ενώ στη συνέχεια έχουμε 
διάσπαρτες κατοικίες κυρίως αυθαίρετες για χρήση μόνιμης ή παραθεριστικής κατοικίας.  

Η Νέα Μάκρη συνορεύει νότια με τη Ραφήνα, δυτικά με τον ορεινό όγκο 
του Πεντελικού και τον Διόνυσο, ενώ βρέχεται ανατολικά από το Νότιο Ευβοϊκό σε μήκος 
ακτών 10 χλμ. περίπου. Το κέντρο της πόλης απέχει από την Αθήνα 32 χλμ. μέσω των 
Λεωφόρων Μεσογείων και Μαραθώνος. Από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέχει 
12 χλμ. μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος και Αττικής Οδού. Προσβάσεις έχει ακόμα από 
την Παλαιά Πεντέλη μέσω της Λεωφόρου Πεντέλης και από Κηφισιά και Εκάλη μέσω της 
Λεωφόρου Διονύσου. Το Ζούμπερι αποτελεί ανεξάρτητη συνοικία του Δήμου Νέας Μάκρης. 

   Η περιοχή της Αγίας Μαρίνας ανατολικά της Λεωφόρου Μαραθώνος που την 
χωρίζει στην μέση είναι ακατοίκητη και δασική, στο δασικό τμήμα βρίσκονται οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Γήπεδο Αγίας Μαρίνας, το Γυμνάσιο και όλες οι κατασκηνώσεις.  

Το Μάτι Αττικής αποτελεί συνοικία του Δήμου Νέας Μάκρης –καταστροφική 
πυρκαγιά 23ης Ιουλίου 2018 .Καταστράφηκαν ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιές χιλιάδες σπίτια 
ενώ κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους 

Άγιος Ανδρέας Είναι στρατιωτικός οικισμός που πήρε το όνομα του από το ομώνυμο 
εκκλησάκι που βρίσκεται στην παραλία του οικισμού και  το μεγάλο στρατόπεδο Κέντρα 
Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) Αγίου Ανδρέα.  

Γραμματικό : Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 250 μέτρων (στη πλατεία), απέχει από 
την Αθήνα 50 χιλιόμετρα και υπάρχει πρόσβαση από το Μαραθώνα καθώς και από τη Λίμνη 
Μαραθώνα και από το Καπανδρίτι. Ο κύριος οικισμός του Γραμματικού, διατηρεί την εικόνα 
του παραδοσιακού χωριού ενώ διαθέτει όλες τις σύγχρονες υποδομές. Επίσης στη 
περιφέρεια της κοινότητας περιλαμβάνεται ο οικισμός "Σέσι" με τις δύο υπέροχες παραλίες 
στον Ευβοϊκό .  

mailto:civilprotection@marathon.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%C2%AB%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
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Στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται το πορθμείο επικοινωνίας της Αττικής με 
τα Νέα Στύρα και Αλμυροπόταμο Ευβοίας. Κοντά στο Γραμματικό βρίσκεται ο αρχαιολογικός 
χώρος του Ραμνούντα. 

 «Ο Βαρνάβας είναι ένα ημιορεινό χωριό της Αττικής (υψόμετρο 613μ.) που 
βρίσκεται 35 χλμ. βόρεια της Αθήνας και υπάγεται στο Δήμα Μαραθώνα είναι πράσινο με 
πολλές πλατανιές . 

ΛΙΜΑΝΙΑ 
 

Στα νότια του Δήμου βρίσκεται η πόλη της Ραφήνας, με το πλησιέστερο λιμάνι στον 
Δήμο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Δήμου Μαραθώνος είναι ότι δεν υφίσταται 
τουριστικός λιμένας στην κατά τα άλλα μεγάλη ακτογραμμή του.  
 

ΦΡΑΓΜΑ        - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 

Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της πόλης του Μαραθώνα, 
δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη για την περισυλλογή των όμβριων και των πηγαίων υδάτων 
που κυλούν μέσα από τους χείμαρρους Χάραδρο και Βαρνάβα και δευτερευόντως του 
χειμάρρου της Σταμάτας. 
 

Τα στρατόπεδα στην περιοχή του Δήμου είναι τα παρακάτω: 
 

Η Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ), λίγα  μέτρα βορειότερα από την Αγία 
Μαρίνα Γραμματικού. Στις εγκαταστάσεις της ΝΒΝΕ στεγάζεται και λειτουργεί το Θέρετρο 
Αξιωματικών Ναυτικού (Θ.Α.Ν.). Το ΘΑΝ ως ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου. 
Παράλληλα χρησιμοποιείται και ως Ναυτική Βάση μικρών πλοίων και εξυπηρετεί ανάγκες και 
πλοίων του Λιμενικού Σώματος, όταν  επιχειρούν στην περιοχή. 

Κέντρο Εκπομπής Κάτω Σουλίου, στην περιοχή του  Κωπηλατοδρόμιου. Το κέντρο 
ενεργοποιήθηκε το 1989 στην περιοχή Κ. Σουλίου σε μία έκταση 650 στρεμμάτων. Το έτος 
1996 εγκαταστάθηκαν οι πομποί Χαμηλής Συχνότητας  (LF), οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το 
Κέντρο Εκπομπής (Κ.Ε. Σπάτων). 

Η Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού στην κορυφή του λόφου Κοτρώνι. Είναι μικρό 
αεροδρόμιο που βρίσκεται βορειοδυτικά του Μαραθώνα, στο νομό Αττικής. Και οι δύο 
διάδρομοι χρησιμοποιούνται κυρίως από ελικόπτερα, μιας και κανονικά το Αεροδρόμιο 
Κοτρωνίου είναι η Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει 4 ελικοδρόμια 
τα οποία βρίσκονται πάνω στον διάδρομο, και 16 θέσεις στάθμευσης ελικοπτέρων. 

Στρατόπεδο Βαρσόπουλου, ανενεργό συνολικής έκτασης 15,7 στρεμμάτων, 
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ.  ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, (Κέντρο Απώλειας, Αποκατάστασης περιστατικών 
Υγείας). Το ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Μάκρης. 
Λειτουργεί κατά τη θερινή περίοδο με σκοπό τον παραθερισμό του στρατιωτικού και 
πολιτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς. 

Τα ΚΑΑΥ είναι στρατόπεδα με χρήση τουλάχιστον παραθεριστικού χαρακτήρα για 
τους στρατιωτικούς και τις οικογένειες τους, βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα σε 
παραλιακές κυρίως περιοχές και λειτουργούν συνήθως τους θερινούς μήνες από 25 Μαΐου 
έως 8 Οκτωβρίου κάθε έτος. 

ΚΕΔΑ/ Ζούμπερι.(Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας). Αντίστοιχο 
στρατόπεδο για την Πολεμική Αεροπορία, που λειτουργεί για τον 
παραθερισμό των στελεχών και των οικογενειών τους. 

Στρατόπεδο Βαρνάβα. Πρόκειται για στρατόπεδο  βόρεια και βορειοανατολικά του 
οικισμού. Εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. 

 
 

mailto:civilprotection@marathon.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
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Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή 

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

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

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της 

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

επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Διάγραμμα 1).  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Κ.Ε.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε 

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

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού 

Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης, καθώς και του 

εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών, συντάσσεται και εκδίδεται κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 

Ημερήσιος  Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .  

Ο Ημερήσιας Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με 

την ανάλυση κινδύνου. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
 

Π.Σ.Ε.Σ.Κ.Ε/199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ 

Ε.ΑΣ./Δ.Γ.Α 

Λ.Σ-ΕΛ .ΑΚΤ./ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/Ε.Κ.Α.Β 

Α.Δ.Μ.Η.Ε/Ε.Κ.Ε.Ε 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε/Κ.Π.Δ 

ΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝ.ΔΙ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

mailto:civilprotection@marathon.gr
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Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς 

που εμπλέκονται στην  αντιμετώπιση  των Δασικών Πυρκαγιών, για τις περιοχές που το 

επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών 

πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που 

εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

 

Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, 

υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η 

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

αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως 

εξής:  

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή). Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για 

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

(κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη 

εξέλιξή της.  

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση). Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. 

Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην 

αντιμετώπισή τους.  

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί 

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

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

άνεμοι κλπ).  

mailto:civilprotection@marathon.gr
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Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός 

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

κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την 

αρχική προσβολή.  

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ). Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο 

αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. 

Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες 

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

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

από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.  

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

κατάσταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την εκδήλωση πυρκαγιάς 

στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων 

τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από 

αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης 

μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση 

πυρκαγιάς.  

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

διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου απαιτούν και αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και 

λήψη μέτρων από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση των δασικών 

πυρκαγιών, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Η ενιαία αντιμετώπιση των 

διαφορετικών επιπέδων κινδύνου (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη 

διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, 

αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 

ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως να οδηγήσει τους 

φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επιπέδου ετοιμότητας.  

Νοείται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση μέτρων και 

δράσεων με βάση την πρόβλεψη της επικινδυνότητας, όπως αυτή εκτιμάται από το Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων των εμπλεκομένων 

φορέων, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.  

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

τη διάρκεια έκδοσης, αποστέλλει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) προκειμένου να τον προωθήσει 

στους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.  

Νοείται ότι οι ανωτέρω φορείς θα ενημερώνουν άμεσα τις υφιστάμενες μονάδες 

τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους. Επίσης, μετά την έκδοση του Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η ομάδα έκδοσης ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή του 

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

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

Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά 

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

προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.  

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

Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για τις 

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

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα 

προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς σε 

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

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

πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 

κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας (άρθρο 8, παρ 1δ΄ του Ν.3013/2002), 

αποτελεί επί σειρά ετών πάγια διοικητική πρακτική, αποδεκτή από το σύνολο της διοίκησης, 

σε όλες τις περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου (λόγω δασικών πυρκαγιών, έντονων 

καιρικών φαινομένων, κλπ), και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4 της ΥΑ 29310 οικ. 

Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014).  

Περαιτέρω προώθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθώς και του 

ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, 

θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν 

αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες.  

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

έκδοση του  Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας 

περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη και προϊόν 

συνεργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με το 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας.  

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

υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με 

κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με 

στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για τις 

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

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

πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται 

να ζητήσει από τους φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

δασικών πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.  

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη όταν εκτιμάται ότι οι συνθήκες που 

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

αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλου 

αριθμού πυρκαγιών που μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγουν από την 

αρχική προσβολή ή να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά μετά την εκδήλωσή τους 

(κατηγορίες κινδύνου 4 και 5) για σειρά ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο προγραμματισμό 

προσωπικού και μέσων από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη μέτρων 

πρόληψης και ετοιμότητας.  

 

 

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

15 
 

Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού 

Κατάσταση 

Οι δασικές πυρκαγιές εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Είναι 

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

(κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). 

  Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες 

δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.  

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

παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρύγανων, 

διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση.  

Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων 

έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και 

σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες.  

Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά 

την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών 

πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή 

ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.  

Παραδοχές 

Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:  

Τραυματισμούς και απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη, 

 άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα 

(δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία),  

 βλάβες σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.),  

 συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει,  

 και διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.  

 

Προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξαιτίας  Δασικών Πυρκαγιών είναι οι ακόλουθες:  

1. Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών πολιτικής  προστασίας ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο . 

2.Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση του Ειδικού Σχεδίου σύμφωνα με 

την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». 

3. Η  επικαιροποίηση του αντίστοιχου μνημονίου  ενεργειών  

4. Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων  του Δήμου μας για την  

αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών.  
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5. Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε 

κάθε στάδιο επιχειρήσεων  

6.Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την 

απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  

 

Παράμετροι Σχεδιασμού: 

 

Η ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών. 

Η ταυτόχρονη ύπαρξη επεισοδίων δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης.  

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

δεν  έχει περιορισθεί η πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο και λόγω των διαστάσεων που 

έχουν λάβει, για τη διαχείρισή τους, απαιτούνται πόροι που θα διατεθούν από όλα τα 

επίπεδα διοίκησης.  

 

Ιδέα Επιχειρήσεων 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:  

1] δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.  

2] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής 

δασικών  

πυρκαγιών  

3] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των 

συνεπειών  εξαιτίας δασικών πυρκαγιών  

Βασική αρχή εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και η 

συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε  κάθε Φάση του Συστήματος 

Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη  ετοιμότητα, άμεση 

κινητοποίηση-επέμβαση, αποκατάσταση) σύμφωνα με τα διαγράμματα ροής. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  Στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών τα στάδια επιχειρήσεων 

νοούνται ως οι φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, η χρονική εξέλιξη του 

οποίου μπορεί να ενταχθεί γενικά στις τέσσερις φάσεις του συστήματος κινητοποίησης 

πολιτικής προστασίας (συνήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, άμεση κινητοποίηση-

επέμβαση, αποκατάσταση- αρωγή) όπως ορίζονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 

Στο Μέρος Β του παρόντος αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των εμπλεκόμενων 

μονάδων του Δήμου Μαραθώνα για κάθε επίπεδο Διοίκησης και για όλες τις φάσεις του 

συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.  
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ΜΕΡΟΣ 3Ο 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως φορείς πολιτικής 

προστασίας  (αρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

κινητοποιούνται και δρομολογούν δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους που 

αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές, 

στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές αρμοδιότητάς τους, καθώς και την υποστήριξη 

του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών που 

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

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας των ανωτέρω φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην  

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

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

πυρκαγιών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία τους 

έχουν αποδοθεί σημαντικές αρμοδιότητες για  : 

την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.  

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

σειράς δράσεων που δρομολογούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και δεν είναι περιοριστικό 

όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε 

συμβάν, ανάλογα με την  ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα 

που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός 

χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.  

Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό σύνταξης του παρόντος σχεδίου, δράσεις και έργα 

πρόληψης, όπως η εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και 

δασικές εκτάσεις, η απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές 

και περιοχές ιδιαίτερης αξίας, κλπ., δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου και 

δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.  

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Οι  δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν ως στόχο την προετοιμασία του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού  Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

Οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

του Ν.4029/2011 εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως αυτό 

έχει  τροποποιηθεί και ισχύει.  
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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

1. Ορίζει τον  υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

 

2. Δίνει εντολή για την Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών  Πυρκαγιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης 

της ΓΓΓΠ –Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»  

 

3. Δίνει εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  για την Σύνταξη ή 

επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

εξ  Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

 

4. Δίνει εντολή  στην Διεύθυνση Καθαριότητας , στο Τμήμα Κίνησης  για  Συντήρηση 

εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της  

καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., καθώς και 

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

συνεπειών λόγω  δασικών πυρκαγιών.  

 

5. Δίνει εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την Κατάρτιση 

μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 

προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

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

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

με το Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ»  

 

6. Δίνει εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το 

Γραφείο Τύπου και το τμήμα Οργάνωσης  για να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την  Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 

αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές . 

7. Δίνει εντολή  στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για την Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής 

ζημιών για την χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε 

κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα).  

 

8. Δίνει εντολή  στην  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , στο Τμήμα  Ύδρευσης και στην 

Διεύθυνση  Οικονομικών να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για  Εγκατάσταση 

και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς. 

 

9. Δίνει εντολή  την Διεύθυνση  Καθαριότητας και το Τμήμα Κίνησης  και το Γραφείο 

Προσωπικού του Δήμου , για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την   

πλήρωση των   πυροσβεστικών οχημάτων.  
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10. Δίνει εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  για  Προπαρασκευαστική Σύγκλιση 

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Σ.Τ.Ο , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ». 

 

11. Συμμετέχει στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

Ενότητας  Ανατολικής Αττικής-ΣΟΠΠ – εφόσον προσκληθεί για την επίλυση 

ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών Πυρκαγιών. 

 

12. Δίνει εντολή στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου για την εκπαίδευση του 

προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.  

 

13. Δίνει εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  για την Διενέργεια Ασκήσεων 

Πολιτικής Προστασίας  για  την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 

υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1. Συντάσσει ή  φροντίζει για την  επικαιροποίηση  του Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών  Πυρκαγιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες 

σχεδίασης της ΓΓΓΠ –Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»  

 

2. Συντάσσει ή φροντίζει για την επικαιροποίηση  του μνημονίου ενεργειών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ  Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών. Το ανωτέρω 

μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ 

Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

 

3. Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του ανωτέρω μνημονίου ενεργειών, κρίνεται 

σκόπιμο για  λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Δήμου.  

 

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

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων τηρεί κατάλογο των μέσων και του ανθρώπινου 

δυναμικού που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε 

επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.  

 

5. Φροντίζει  σε συνεργασία με την Διεύθυνση  Οικονομικών και το τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου  να  γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να καταρτιστούν όλα 

τα  μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 

προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

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

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

σύμφωνα με το  Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ»  
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6. Φροντίζει σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής και το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών  και το 

Γραφείο Τύπου του Δήμου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 

ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που  προέρχονται από δασικές πυρκαγιές  

 

7. Φροντίζει σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας , την Διεύθυνση 

Οικονομικών και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  για να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για την Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής 

ζημιών για την χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε 

κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα).  

 

8. Φροντίζει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών και το Τμήμα Ύδρευσης  της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση 

πυρκαγιάς. 

 

9. Φροντίζει σε συνεργασία με την Διεύθυνση  Καθαριότητας και το Τμήμα Κίνησης  και 

το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου , για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

την πλήρωση των   πυροσβεστικών οχημάτων.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ   (Σ.Τ.Ο.) 

Α. Προπαρασκευαστική σύγκληση  του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου  του Δήμου  

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

πυρκαγιών με σκοπό την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών 

μέτρων και δράσεων  που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου  στην 

αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από  την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Β. Το Συντονιστικό Τοπικό ΄Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται  ετησίως και πριν την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με:  

1. Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών  

2. Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας 

βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά 

τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας  

 

3. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 

οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών  

 

4. Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο 
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πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών  

 

5. Τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, 

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

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

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

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών . 

               6 .Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται 

απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών. 

7.Στις ανωτέρω συνεδριάσεις δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που 

συνδέονται με έργα και δράσεις : 

 πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως  η εκτέλεση προγραμμάτων 

προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς  τους. 

 η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για 

τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και 

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

διοικητικών τους ορίων,  

 η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους 

Δήμους καθ'  υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές 

Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους 

αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,  

Στο Σ.Τ.Ο. θα πρέπει να καλούνται και εκπρόσωποι  του τμήματος  Ύδρευσης του 

Δήμου  προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση και  συντήρηση 

πυροσβεστικών υδροστομίων σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητάς του.  

 

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. διαβιβάζονται, με 

ευθύνη των γραμματέων των ΣΤΟ, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, 

στους εκπροσωπούμενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας 

συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Δήμαρχος, βάσει των πρακτικών του οικείου Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στην ιεράρχηση 
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και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων 

που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα.  

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

του οικείου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου και με βάση τα μέτρα, 

έργα και δράσεις που προτάθηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα, θα 

προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού  σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται  από την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου.  

Οι εκπροσωπούμενοι στο Σ.Τ.Ο φορείς, βάσει των πρακτικών του οικείου 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη 

δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που 

γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Όργανο.  

Σύμφωνα  με το  9032/14-12-2016 έγγραφό, της Δ/νση Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π υποβλήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 

απόφαση 135/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Τ.Ο 

Δήμου Μαραθώνα. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα 

εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου 

ορίζεται με το  άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το 

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

πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης  Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, η 

αυξημένη ετοιμότητα  του  Δήμου  Μαραθώνα  αφορά κατά κύριο λόγο  τις παρακάτω 

δράσεις:  

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

δασικές  εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.  

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

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

εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με 

στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.  

3. Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική 

Διάταξη 9Α/2005  

4. Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και 

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

αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην 

ύπαιθρο.  

5. Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου προκειμένου να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών  

6. Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΓΚΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ο Δήμαρχος, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του 

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

αρμόδιες οργανικές  μονάδες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και αναλόγως της εξέλιξής 

της, δρομολογεί δράσεις για : 

Α. την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά. 

Β. Κινητοποιεί μέσω του Γραφείου  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου,  προκειμένου να 

δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:  

1.  Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους 

φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)  

 

2. Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού 

φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

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

 

3. Την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται 

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

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

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

με την αποστολή σχετικού εγγράφου.  

 

4. Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο 

πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

. 

 

5. Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

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

πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των 

πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή 

χώρο. 

 

6. Την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση 

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

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον 
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Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο Περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 108 

του Ν.4249/2012 . 

 

7. Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 

καταστολή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ». 

 

8. την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

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

για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

 

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

Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την 

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

Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής 

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

δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ . 

 

10. Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 

11. Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από 

το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 

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

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

καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και 

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

 

12. Την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου 

του Δημάρχου, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» 

 

13. Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου 

 

14. ‘Ο ,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που 

αφορούν:  

1. Την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 

γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους 

έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή. 

 

2. Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 

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

με την οικεία Περιφέρεια . 

 

3. Την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 

αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών. 

 

4. Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, 

προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την 

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

οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669/Β΄/2019). 

 

5. Την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για 

την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής . 

 

6. Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 

συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

 

7. ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των 

συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των 

ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από 

ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο.  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  Σ.Τ.Ο  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ /ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

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

αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό 

επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου: 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  δύναται προς υποβοήθηση του έργου του να συγκαλεί το 

Συντονιστικό Τοπικό  Όργανο (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των 

φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου  σε δράσεις υποστήριξης του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, 

καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών .Στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. του Δήμου 

κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα  σχετικά : 

1. Με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την 

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

το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται . 

2. Με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 

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

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

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

του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. 

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

υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

4. Με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

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

ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο 

Σ.Τ.Ο.  

5. Με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από 

τον Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης 

πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ». 

6. Με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας 

στους πληγέντες . 

7. Με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη . 

8. Με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου 

9. Με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ 

των εμπλεκομένων φορέων. 

10. ‘Ο ,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

                                                       

ΜΕΡΟΣ 4Ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

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

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων 
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για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον έλεγχο και την καταστολή 

των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.  

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας 

της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα 

Διοίκησης.  

Στο Μέρος 5 που ακολουθεί δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στον 

έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την από κοινού 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την 

εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.  

 

Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός επιχειρήσεων 

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

Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος 

και σύμφωνα με το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορίζεται στα 

επιχειρησιακά του Σχέδια.  

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

Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών 

Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης),  

η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας αποτελεί ευθύνη των 

οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα 

οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις 

πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής 

Προστασίας.  

Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη 

και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρθρο 1 

παρ. β του άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι 

Περιφέρειες, οι Δήμοι, κλπ., έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών και η συνδρομή στο έργο του Π.Σ. (ΚΥΑ.12030Φ.109.1/10-5-1999 – ΦΕΚ 

713/Β΄/1999) πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικού του Π.Σ. ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού 

έργου.  

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων 

αναλαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.  

Δράσεις ελέγχου και καταστολής των Δασικών Πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και 

ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και 

συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.                        

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

πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – 
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Ελληνικής Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.  

Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής  Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και 

συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  

Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των 

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

συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).  

 

 

 

Στάδια Επιχειρήσεων 

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

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

. Αναγγελία  

. Κινητοποίηση δυνάμεων – Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης  

. Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση  

. Μερικός Έλεγχος  

. Έλεγχος - Φύλαξη  

. Πλήρης Κατάσβεση  

. Αποτίμηση  
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Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτικής προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις 

φάσεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια 

επιχειρήσεων.  

Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία 

ακολούθως οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση Δασικών 

Πυρκαγιών και περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών.  

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

ενεργειών της Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της 

εξακριβωμένης πληροφορίας με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η 

πυρκαγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.  

Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων-Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης» 

συνδέεται με την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που 

απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του 

Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την 

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.  

Με βάση τη διαθεσιμότητα του  αιτούμενου δυναμικού και μέσων ο επικεφαλής 

Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου 

δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.  

Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση» πραγματοποιείται 

από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου 

δράσεως και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο της 

πυρκαγιάς.  

Οι λοιποί εμπλεκόμενοι  Φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο έργο της 

κατάσβεσης της Δασικής Πυρκαγιάς, είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους αφορά λόγω 

αρμοδιότητας.  

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

συνθηκών που επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει 

πλήρως κατασβεστεί το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν 

αναμένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης 

συνεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται 

αποκλιμάκωση των Φορέων που συμμετέχουν στο έργο της από εδάφους κατάσβεσης.  

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

πυρκαγιάς έχει πλήρως κατασβηστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν 

αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσων κατόπιν εισήγησης του 

επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ.  

Το χρονικό διάστημα για το οποίο διαρκεί η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις 

συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της 

πυρκαγιάς, την έκταση της πυρκαγιάς, τη μορφολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές 

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

και πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για 

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

Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.  

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

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων/ενεργειών τους βάσει του αντίστοιχου 

σχεδιασμού τους.  

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

χρήζουν βελτιώσεων στο σχεδιασμό τους, καθώς και στην ορθολογικότερη διαχείριση 

πόρων. Νοείται ότι για να είναι  δυνατή η σύνταξη αποτίμησης, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν 

να καταγράφουν με χρονολογική σειρά τις δράσεις/ενέργειες στις οποίες προέβησαν και 

τους αντίστοιχους πόρους που διέθεσαν, σε κάθε Φάση του Συστήματος Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας.  

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

συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού 

Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες 

του. 

Αρχική Ειδοποίηση – Αναγγελία 

 

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

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

Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για 

το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των 

διαφόρων επιπέδων.  
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Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των 

δασών και δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και της συλλογής 

πληροφοριών για την αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς αποτελεί μέρος των 

Επιχειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της 

δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).  

Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων 

(ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)  

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

της αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς:  

. Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ  

. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας  

. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων  

. Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή  

. Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ  

. Αρμόδια Δασική Υπηρεσία  

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

(ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.)  

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να 

ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του.  

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

Προστασίας του Δήμου ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο 

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

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

έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

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

αρχική  ειδοποίηση.  

ΠΕΚΕ  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ  

ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ  

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ  

ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ  

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΚΑΒ  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ)  

ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  
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ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ.)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Π.  

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  

Περιφερειακής Ενότητας  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π.  

 

Επικοινωνίες 

 

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

καταστολή δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.  

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και 

δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό τους.  

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

μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή 

τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.  

Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του 

Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τους 

Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών Πυρκαγιών 

(ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2).  

 

Κινητοποίηση 

 

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και 

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

επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ.  

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

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

σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που αφορούν:  

1.την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια 

ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, (Διάγραμμα 3)  

2.την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση 

των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης από 

καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές)  

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου 

προσωπικού και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της 

αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του 

καταστροφικού φαινομένου. 
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Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:  

1.η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων  

2. η έκταση της καταστροφής  

3. το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)  

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

με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα 

σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.  

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

δασικών πυρκαγιών.  

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Σ.  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

ΔΗΜΟΣ  

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  

 ΠΕΚΕ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

ΓΕΕΘΑ/ ΕΘΚΕΠΙΧ  

ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ  

ΕΝ/ΚΕΠΙΧ  

ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ  

199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

ΔΕΔΔΗΕ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΕΚΑΒ  

ΤΟΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ  

(Μόνο σε περιπτώσεις τοπικής αρμοδιότητας Λ.Σ) ή συνδρομής  

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ  

ΑΔΜΗΕ  

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας  

ΕΛ.ΑΣ.  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΝΣΗ ΝΟΜΟΥ  

ΣΚΕΔ/ΕΣΚΕ  

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

ΔΗΜΟΙ  
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Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ  

ΕΛ.ΑΣ/ΕΣΚΕΔΙΚ  

. Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ / ΚΕΠΙΧ  

. ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ  

. EKAB  

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ)  

ΣΟΠΠ  

ΣΤΟ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ  

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

από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).  

Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 

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

επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ.  

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

ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε 

επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και 

διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας.  

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της 

καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των 

συμβάντων αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών 

τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των 

ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).  

Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη 

δασικής πυρκαγιάς, και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται 

αμέσως η οικεία Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσωπό 

της και τη συνεργασία του με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την 

κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.  

Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, 

ενημερώνουν και συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και τους 

υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών και εισηγούνται την δρομολόγηση 

δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 

πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως 

υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, εκκένωση 

κατασκηνώσεων, κλπ.  

Η οικεία Δασική Υπηρεσία, όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία 

έχει κριθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέσως 
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συνδράμει επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον επικεφαλής 

των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, 

ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αρμόδιο Προϊστάμενό του.  

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

από τον εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπ. ΕΝ. στο 

Ε.Σ.Κ.Ε., αμέσως στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις 

απαιτούμενες πληροφορίες που άπτονται στην αρμοδιότητά του (βλάστηση, ανάγλυφο, 

καιρικές συνθήκες κλπ).  

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

συμβάν δασικής πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής 

των δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το 

ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές 

θέσεις όπου μπορούν να διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο 

μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.  

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

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

σε περιοχή ευθύνης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, 

κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς 

αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσας περιοχής όσο και ευρύτερα, 

εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην 

πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την 

πληγείσα περιοχή  

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

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

μέτρων ασφάλειας για την διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων, και την 

προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα 

διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της 

μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.  

Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση 

δράσεων οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό 

αποφασιστεί.  

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

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

ευθύνης τους, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία με τους 

κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., 

της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, για την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον 

τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και 

διακομιδή τους στα νοσοκομεία.  

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

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

επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του 

ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ).  
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Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

επικοινωνεί με το ΕΚΑΒ και ενημερώνει σχετικά με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμενες 

περιοχές. Εν συνεχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευτικών 

μονάδων στις περιοχές όπου εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προκειμένου να βρίσκονται σε 

ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια 

αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Υγείας.  

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

γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων 

σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. 

Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα 

Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 

δασικών πυρκαγιών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την 

υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, 

επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, 

Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές 

από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).  

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εξελίσσεται η δασική 

πυρκαγιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β., σχετικά με τον 

αριθμό των συμβάντων υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να βρίσκονται σε 

ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών/τραυματιών λόγω 

δασικών πυρκαγιών.  

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο 

Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, 

υλοποιούν σύμφωνα με το σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης 

θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και θέτουν 

σε ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον 

απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά 

με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., 

κλπ) λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Επίσης, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποστηρίζει με πλωτά μέσα που διαθέτει, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι, τις επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το Π.Σ, ή δράσεις 

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

Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία – αρθ. 26 του 

Ν.4597/2019), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.  

Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν 

δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο 

δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν 

δράσεις . 

Επίσης οι Δήμαρχοι, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του 
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πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα 

Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 

εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις 

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

διαχείριση των συνεπειών,  

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την ενημέρωσή 

τους από την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην 

περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, 

προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις . 

Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, με βάση την ενημέρωση για την 

αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 

ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να 

συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται 

σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις 

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

διαχείριση των συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο 

διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων 

έργων, κλπ για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ.  

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων εντός 

δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την 

αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του 

ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον 

αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και 

εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που 

προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, 

οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά 

τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών.  

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων εντός δασών, 

δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη 

πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό 

επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των 

κατασκηνωτών και του προσωπικού τους εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δ/νσεις 

Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους και 

εφόσον συντρέχουν λόγοι κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον 

τούτο κριθεί απαραίτητο.  

Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από την φυσική ηγεσία 

του Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που 

εκδηλώνονται και την πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους 

Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις της δασικής πυρκαγιάς 

και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει 

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.  

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας 

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους 

Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 

Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών, καθώς και παροχής συνδρομής στο έργο του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το Π.Σ. ότι το 

δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο δεν 

επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα του ΠΣ, 

δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς 

οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών.  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει 

άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών 

μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.  

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των 

φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 

Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 

199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, ΕΚΑΒ, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-

ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά 

εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα τους. 

 Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων από τις κατά 

τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την φυσική και 

πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση των 

υπηρεσιών του φορέα τους.  

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα 

Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες 

οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές 

όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των 

Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την 
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υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του 

οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με τη 

διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν σχετικού 

αιτήματος.  

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για δασικές πυρκαγιές με 

επιπτώσεις σε πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμόδιους 

συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών 

σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν 

αναφορές για βλάβες σε κτίρια που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών 

και με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή 

κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.  

Οι συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού 

Περιβάλλοντος στο Ε.Σ.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, συντονίζουν τις 

Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες σε περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών, 

συλλέγουν κρίσιμες πληροφορίες πεδίου για τα εν εξελίξει συμβάντα και ενημερώνουν τον 

Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε. ή των επιμέρους μονάδων του (Συντονιστικού Κέντρου 

Δασοπυρόσβεσης, Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας). Οι συμμετέχοντες δασικοί 

υπάλληλοι στη στελέχωση του Ε.Σ.Κ.Ε., είναι υποχρεωμένοι, σε περιπτώσεις κρίσιμων 

συμβάντων, να ενημερώνουν το Γενικό Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του 

Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών ή τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους.  

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την 

ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

που αφορούν στην δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές 

συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό 

Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις 

υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων 

αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές 

από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε 

περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 

υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών 

πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το EKAB, το 

οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σχετικά με την ταυτοποίηση 

των τραυματικών  

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν 

θανόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που περιγράφονται στο Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών της ΓΓΠΠ, 

ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποιηθεί ή όχι.  

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η 

ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις 
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Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, 

καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη 

του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών.  

Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 

πληροφορίες που αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, 

ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή 

κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα αποτελεί υποχρέωση, όλων των υπηρεσιών 

ή φορέων οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές πρωτογενείς πληροφορίες, να ενημερώνουν άμεσα 

την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά 

αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α’/2014).  

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις 

σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του 

για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και 

ενίσχυση των δυνάμεων, όπου αυτό απαιτείται.  

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται 

αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής 

δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του 

έργου του. Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, 

οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.  

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφοράς διασωθέντων τραυματιών λόγω 

δασικών πυρκαγιών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 

217/Α΄/1985).  

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αφορούν πολίτες που 

βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια 

διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο και απαιτεί την άμεση παροχή βοήθειας ώστε να μην 

υπάρξουν απώλειες, σε αντίθεση με την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης 

απομάκρυνσης πολιτών που αφορά πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της 

παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια 

απόσταση από την πορεία εξέλιξής της και ο κίνδυνος παραμονής τους σε οικισμούς, 

τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο 

μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο.  

Κατά συνέπεια, η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά 

μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε 

επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας δασικής πυρκαγιάς, ενώ η δράση της 

οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική 

προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει 

χαρακτήρα μη υποχρεωτικό.  

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

41 
 

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) 

αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  

Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων 

Η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, 

όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.  

Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά 

καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να 

επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της 

δασικής πυρκαγιάς.  

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές 

εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα 

ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους όταν αυτό απαιτηθεί (ΣΑΤΑΜΕ, κλπ).  

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή 

τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, 

κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων καταστροφών, 

της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων 

τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω των δασικών πυρκαγιών.  

Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την 

εκδήλωσή δασικής πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής 

προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους 

αρμόδιους Δημάρχους με την συνδρομή των οικείων Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, 

στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια 

των αρμοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής 

διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινομένου.  

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων 

συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η 

κατοικία τους έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά και χρειάζονται άμεση προσωρινή 

φιλοξενία, καθώς και με την μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών 

που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι 

απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της 

υγείας τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007.  

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των 

υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και 

των μέσων που άμεσα διαθέτουν.  

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις δασικών 

πυρκαγιών Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των 

τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές, το Υπουργείο 

Υγείας έχει εκδώσει την Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι 

πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ).  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή 

υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών 

και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο 

λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, 

εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης.  

Αποκλιμάκωση 

Η αποκλιμάκωση των εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την 

υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, 

γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού 

Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του 

συμβάντος.  

Όσον αφορά το έργο Πολιτικής Προστασίας για δράσεις που αφορούν:  

1.την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση 

συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,  

2.την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών, τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 

Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος 

Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής 

Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.  

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών είναι 

αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει 

ενεργοποιήσει.  

Ενημέρωση κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή 

των δασικών πυρκαγιών, καθώς και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.  

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

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

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

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και 

διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

(θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-

ΕΛΑΚΤ.  

  Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών.  

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την 

αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν 

αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο 

συγκληθεί.  

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 

των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), 

αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου 
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Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν την αρμοδιότητα 

συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας.  

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 

των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), 

αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 

πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.  

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις 

που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε προϊόντα 

καύσης, κλπ), καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία των πολιτών 

(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του 

Υπουργείου Υγείας.  

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 

πολιτών, λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., 

ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 

τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν 

ευθύνη του ΕΚΑΒ.  

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, 

λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε 

συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.  

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 

ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών 

ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.  

 

Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) 

Ως συμβάν με πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συμβάν κατά το οποίο προκαλούνται 

πολυάριθμοι θάνατοι, εστιασμένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει 

τις δυνατότητες της καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπο αρμόδιων Ιατροδικαστικών 

Αρχών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.  

Σε ένα τέτοιο συμβάν ανάλογα με την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η 

χρήση πόρων, πέραν των κατά τόπους υφιστάμενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις 

συντονισμένης συνέργειας όλων των εμπλεκομένων φορέων.  

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το Ειδικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). 

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) καθορίζει ένα 

σύστημα για την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και 

υπηρεσιών, για την αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες.  

Ο συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων 

που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο, 

Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του 

συμβάντος) και την εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων.  
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Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από 

σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής 

Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του συμβάντος).  

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή 

παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία 

καταστροφής. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων  επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες . 

Αμέσως μόλις ενημερωθεί η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Μαραθώνα για οποιαδήποτε απειλητική κατάσταση  αναλαμβάνει άμεσα δράση: 

 

1. Ενημερώνει  τον Δήμαρχο  ή σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου τον 

Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και εν απουσία αυτού τον εκάστοτε  

αναπληρωτή του Δημάρχου , ορισμένο στην απόφαση αναπλήρωσής του. 

 

2. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση που δεν λειτουργούν τα 

τηλέφωνα  πάει στο σπίτι του Δημάρχου εάν αυτό είναι στην Νέα Μάκρη ,αν δεν 

υπάρχει πρόσβαση προς το σπίτι του Δημάρχου πάει στο κτίριο του Α.Τ 

Μαραθώνα στην Νέα Μάκρη και ζητάει αγγελιοφόρους –αστυνομικούς να 

ειδοποιηθούν  ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. 

 

3. Ο  Δήμαρχος  ή εν απουσία του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και εν 

απουσία αυτού , ο αναπληρωτής του Δημάρχου  : 

 

4. Επικοινωνεί με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας  210-3359002-3  

 

5. Επικοινωνεί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία  : 199  

 

6. Επικοινωνεί με την Περιφέρεια , το αρμόδιο τμήμα Πολιτικής Προστασίας  

 2132005121-5107 & 2132063663  - 6972247312 

 

7. Επικοινωνεί με την Ελληνική Αστυνομία   Τηλ :  100 

 

8. Επικοινωνεί με την Δασική Υπηρεσία -Δασαρχείο Πεντέλης 210 8142100 

                      Δασαρχείου Καπανδριτίου   2295052450 

9. Επικοινωνεί με την Τροχαία : 210 6655770  και 210 6256430 
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10. Ενημερώνει τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας  

 

11. Ενημερώνει τον Διευθυντή της Διεύθυνσης που ανήκει η Πολιτική Προστασία 

 

12. Ο Διευθυντής  ενημερώνει  τους  Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του Δήμου. 

 

13. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης που ανήκει η Πολιτική Προστασία ενημερώνει 

 

 α} τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας . 

 

β} τον Προϊστάμενο του τμήματος Συντήρησης και κίνησης Οχημάτων 

14. Ο  Προϊστάμενος του τμήματος Συντήρησης και κίνησης Οχημάτων ενημερώνει: 

 

         α}Τον υπεύθυνο του Σταθμού να ανοίξει και οι δύο μαζί ειδοποιούν τους 

        Χειριστές  των μηχανημάτων και τους οδηγούς των λεωφορείων και όλους 

        Όσους  λαμβάνουν μέρος  σε ενέργειες που αφορούν την Πολιτική Προστασία   

        και πρέπει βάση του καθηκοντολογίου της Π.Π   να παρουσιαστούν στο ΣΜΑ. 

                       γ} τον Προϊστάμενο του τμήματος  Καθαριότητας. 

                       Αν  κριθεί ότι πρέπει να γίνει σύγκληση  Σ.Τ.Ο  η υπηρεσία Π.Π   καλεί 

        τηλεφωνικά τα  μέλη του  Σ.Τ.Ο   και στέλνει  mail. 

Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, 

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της 

καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους ως κατωτέρω: 

 

1 .Ο κάθε Διευθυντής ενημερώνει άμεσα τους προϊσταμένους των τμημάτων 

 της Διεύθυνσης του. 

1. Άμεση μετάβαση όλων σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας 

που τους έχει επιδοθεί στο σημείο που αναφέρει αυτό. 

2. Άμεση  μετάβαση στο Κέντρο Επιχειρήσεων   

Δήμαρχος , Αντιδήμαρχοι , Δημοτικοί Σύμβουλοι , Διευθυντές που έχουν οριστεί 

να παρουσιαστούν στο Κ.ΕΠΙΧ 

3. Με εντολή του Δημάρχου Ενημερώνονται  όλα τα μέλη του Σ.Τ.Ο 

Με κάθε προειδοποίηση το Σ.Τ.Ο θα πρέπει να τίθεται σε ετοιμότητα , 

μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη του. 

‘Όλοι όσοι ενημερώνονται για το έκτακτο γεγονός πρέπει άμεσα να μεταβούν στον 

τόπο λειτουργίας της επιχειρησιακής  δράσης. 

Τα κέντρα επιχειρήσεων χρειάζονται άμεση πληροφόρηση και αυτός είναι ο 
και αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας. 
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Το  Κέντρο Επιχειρήσεων αποτελεί το κεντρικό σημείο λήψης ενημέρωσης  και 

καθοδήγησης  από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα αποφάσεων για να εξασφαλίζεται 

συντονισμένη ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων. 

Το  κέντρο επιχειρήσεων , βρίσκεται  στο   Πολιτιστικό  Πάρκο στην Νέα Μάκρη , Λ. 

Μαραθώνος 196  ,ακριβώς δίπλα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία , πολύ κοντά  στο  

Αστυνομικό Τμήμα .  Έχει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ανοικτούς  και εύκολα 

προσβάσιμους χώρους  και κλειστούς και κλιματιζόμενους χώρους.  Για τους λόγους αυτούς 

έχει οριστεί και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας των πολιτών κατά την  διάρκεια έκτακτων 

φαινομένων. 

Εναλλακτικά  ορίζει  και  πέντε σταθμούς στις Δημοτικές Ενότητες ανάλογα με τον τόπο  

του  συμβάντος. 

1ος. Σταθμός :  το Δημαρχείο  Μαραθώνα , Οινόης  6  στο Μαραθώνα , 

2ος. Σταθμός : το Γυάλινο , στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου . Στην αίθουσα Δημοτικών 

Συμβουλίων . 

3ος. Σταθμός  : το Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης , Λ. Μαραθώνος  , στη Νέα Μάκρη 

4ος.  Σταθμός : το Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού , στο Γραμματικό. 

5ος,  Σταθμός :  το Δημοτικό Κατάστημα  Βαρνάβα , στο  Βαρνάβα. 

 

Ως προς τις υπηρεσίες του Δήμου 

που πρέπει να φτάσουν άμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων . 

 

Όσοι  ανήκουν  στην   Διεύθυνση Οικονομικών  παρουσιάζονται  άμεσα στο Δημοτικό 

Κατάστημα Νέας Μάκρης  υπό τις εντολές του/της   Διευθυντή /ντριας  Οικονομικών και 

του/της  εκάστοτε  Αντιδημάρχου  Οικονομικών ο οποίος πρέπει άμεσα να παρουσιαστεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης  

 

Όσοι ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών παρουσιάζονται άμεσα στο Δημοτικό 

Κατάστημα Νέας Μάκρης υπό τις εντολές του/της  Διευθυντή /ντριας ή του /της 

αναπληρωτή/τριας του {επειδή ο διευθυντής ως μέλος του Σ.Τ.Ο πρέπει να παρουσιαστεί στο  

Επιχειρησιακό Κέντρο } και του/της  Αρμόδιου/ας  Αντιδημάρχου ο οποίος πρέπει άμεσα να 

παρουσιαστεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης. 

 

Όσοι  ανήκουν στην Διεύθυνση  Διοικητικών υπηρεσιών παρουσιάζονται άμεσα στο 

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης υπό τις εντολές του/της  Διευθυντή /ντριας ή του /της 

αναπληρωτή/τριας του και του/της  Αρμόδιου/ας  Αντιδημάρχου ο οποίος πρέπει άμεσα να 

παρουσιαστεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης. 

 

Ειδικά το τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  πρέπει άμεσα να μεταβεί στο γραφείο του, 

προκειμένου να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και   με  τους 

υπαλλήλους  του  «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»   και  της  «ΚΕΔΜΑ»  ώστε να ενημερωθούν και να 

παρουσιαστούν άμεσα στο σημείο που θα γνωρίζουν  σύμφωνα με το  Καθηκοντολόγιο 

Πολιτικής Προστασίας  που θα τους έχει επιδοθεί . 
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‘Όσοι ανήκουν στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν στο 

γραφείο τους υπό τις οδηγίες της υπεύθυνης του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου 

προκειμένου να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους , 

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. 

 

Όσοι ανήκουν στο  Αυτοτελές  τμήμα  Κοινωνικής Συνοχής Παιδείας - Πολιτισμού και 

Αθλητισμού παρουσιάζονται άμεσα στα γραφεία   της  Πρόνοιας –ισόγειο -  στο Πολιτιστικό 

και Αθλητικό Πάρκο υπό τις εντολές του/της  Προϊσταμένου ή του /της αναπληρωτή/τριας 

του και του/της  Αρμόδιου/ας  Αντιδημάρχου ο οποίος πρέπει άμεσα να παρουσιαστεί στο  

Πολιτιστικό Πάρκο {σαν μέλος του Σ.Τ.Ο αφού δώσει εντολές στο προσωπικό που ανήκει σε 

αυτόν –θα βρίσκεται και στο Επιχειρησιακό Κέντρο που είναι στον  1ο  όροφο του 

Πολιτιστικού } 

 

Όσοι ανήκουν στο  «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»  και  στην  «ΚΕΔΜΑ»  πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν  

στα  γραφεία τους  στο Πολιτιστικό Πάρκο. 

 

Όσοι ανήκουν  στην  Διεύθυνση  Αγροτικής Ανάπτυξης ,Κτηνοτροφίας ,Αλιείας 

Πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν στο  Πολιτιστικό Πάρκο  στα γραφεία της Πρόνοιας στο 

ισόγειο. 

 

Όσοι ανήκουν στην Διεύθυνση  Καθαριότητας  πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν : 

Α}Ο  Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των τμημάτων  στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο 

Πολιτιστικό Πάρκο. 

 Β} Ο υπεύθυνος του Σταθμού και  οι οδηγοί και τεχνίτες αυτοκινήτων   στο ΣΤΑΘΜΟ  

Β} Οι εργάτες πρασίνου και καθαριότητας όπου ορίζονται από το Καθηκοντολόγιο 

Πολιτικής Προστασίας που θα τους έχει επιδοθεί. 

Γ} Οι  υπεύθυνοι του τμήματος κοιμητηρίων  στα  γραφεία τους ή όπου τους έχει 

επιδοθεί σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας. 

 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Αρχική Αναγγελία – Ειδοποίηση 

Αρχική εκτίμηση κατάστασης συνεπειών. 

Ανακοίνωση καταστροφικού φαινομένου. 

Κινητοποίηση δυνάμεων – εμπλοκή φορέων  

Έλεγχος καταστολή επαγομένων φαινομένων 

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

Έλεγχος περιοχής , υποδομών , κτιρίων 

Συνολική αποτίμηση ζημιών 

Αποκατάσταση – Αποκλιμάκωση 
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Η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας , Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου , Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα , Η  Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Ν. Μάκρη, 

είναι οι φορείς που μπορούν να δώσουν πληροφόρηση σχετικά με την καταστροφή και αν 

παρατηρήθηκαν επαγόμενα φαινόμενα και επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που 

εκδηλώθηκε το συμβάν. 

Όλα  τα  αιτήματα που αρχικά να υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται 
με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 
     

ΤΙ   ΚΑΝΕΙ :ΤΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1ο Βήμα : Το γραφείο θα συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας το  μνημόνιο 
ενεργειών και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από την  βάση δεδομένων για την 
αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. 
 
2ο. Βήμα: Θα συμμετέχει στον συντονισμό των ομάδων επέμβασης και θα ενημερώνεται  
για τις δράσεις τους.  
Σε περίπτωση που η εκδήλωση του κινδύνου λάβει  διαστάσεις που ξεπερνούν τις 
δυνατότητες του Δήμου για την αντιμετώπισή του, ενεργοποιείται ο Επιχειρησιακός 
σχεδιασμός για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών  του 
(κατάσταση έκτακτης ανάγκης).   

 
•3ο Βήμα : Θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της  
Περιφέρειας, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ,  θα κοινοποιεί  τις δράσεις του 
Δήμου και των ομάδων επέμβασης, τις πιθανές  ανάγκες που θα έχουν προκύψουν και θα 
εκτελεί τις εντολές τους. 
 
1ον :Εισηγείται στον Δήμαρχο για την άμεση σύγκληση  συνεδρίασης του ΣΤΟ και  συμμετέχει  
σε αυτή παρέχοντας όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει για τον αναμενόμενο   κίνδυνο 
(μνημόνια ενεργειών, βάση δεδομένων)δίνει  πληροφορίες  για τον εξοπλισμό και τις ομάδες 
επέμβασης που θα τεθούν σε ετοιμότητα. 

 

ΤΙ   ΚΑΝΕΙ :ΤΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 13, Ν. 3013/2002, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) πρέπει να 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και του έργου 
αποκατάστασης των ζημιών.  
Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η σπουδαιότητα της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Δήμων 
προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο θεσμικό τους ρόλο. 
 

 με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς σχετικά με την 
εξέλιξη και τις συνέπειες του γεγονότος  κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται, 
 

 με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που 
εκπροσωπούνται σε αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών,  
 

 με την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, δράσεων αρμοδιότητας Δήμου με 
βάση την διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους οποίους μπορούν να 
συνδράμουν το έργο του,  
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 με την συνδρομή του έργου του Π.Σ. για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ατόμων από 
τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, εφόσον συντρέχουν λόγοι ,  
 

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

 με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής 
η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,  
 

 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου, 
 

 με την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, κατά 
περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους 
και τις δυνατότητες άμεσης συνδρομής, 
 

 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση του 
γεγονότος (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα),  
 

 με ζητήματα που συνδέονται με την υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται στους χώρους 
ασφαλούς προσωρινής διαμονής,  
 

 με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω του περιστατικού.  

 
Κατά την διάρκεια του σταδίου της άμεσης επέμβασης, καθώς και κατά το στάδιο της 
αποκατάστασης, το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα 
συνέχισης της συνεδρίασης με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους. 

 
 

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ή  ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας του 

 
Με εντολή του συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)  
 
Ενημερώνει τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής που 
πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 
 
Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο 
Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των 
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους 
Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω  
καταστροφών. 
 
Κάνει Συντονισμό  δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 
των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφών, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, καθώς και των μέσων που έχουν διατεθεί προς 
υποστήριξη του έργου του Π.Σ. 
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Δίνει Εντολή για αίτημα περεταίρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου 
του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Κ.Ε.Π.Π. 
 
Δίνει Εντολή για περεταίρω συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους 
Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
καταστροφών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους. 
 
Λαμβάνει απόφαση  για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους 
προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα 
πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007). 
 
Δίνει  Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των 
Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του Π.Σ., μετά από σχετική συνεννόηση των 
ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ. που διοικεί το συμβάν. 
 
Δίνει Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που 
έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών λόγω καταστροφών. 
 
Πραγματοποιεί την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει 
να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 
κατοικιών που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, 
και ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό  
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 
Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των 
πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον 
χρειάζονται μεταφορά. 
 
Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο 
Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των 
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους 
Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 
καταστροφών. 
 
Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή 
ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες 
των οποίων έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. 
 
Δίνει εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους 
(δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή 
διακόπηκε λόγω καταστροφών. 
 
Δίνει εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων  
αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση 
ζημιών. 
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Δίνει Εντολή για την ενεργοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης των 
πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή 
αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. 
 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚ0  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 
1ο Βήμα :  Εφαρμόζει  το μνημόνιο ενεργειών για τον κίνδυνο που απειλεί τον Δήμο και 
ενεργοποιεί τους συντονιστές και εκτελεστές (ομάδες επέμβασης) συγκεκριμένων ενεργειών 
. 
 
2ο Βήμα : Επικοινωνεί με την Περιφέρεια και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας 
για να λάβει ενημέρωση και πιθανές οδηγίες. 
 
3ο Βήμα : Σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει μέσω των τοπικών 
ΜΜΕ τους κατοίκους για την εφαρμογή του μνημονίου ενεργειών  και τα μέτρα 
αυτοπροστασίας, εκδίδοντας Δελτία Τύπου. 
 
4ο Βήμα : Σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, κινητοποιεί το  μηχανισμό 
συγκέντρωσης και διαχείρισης των πληροφοριών που σχετίζονται  με την έκτακτη ανάγκη και 
την αντιμετώπισή της σε επίπεδο Δήμου. 
 
5ο Βήμα : Συνεργάζεται με τις τοπικές Διευθύνσεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και 
του ΕΚΑΒ για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών τους για την κάλυψη των αναγκών που θα 
έχουν προκύψει. 
 
6ο Βήμα :Κινητοποιεί το μηχανισμό απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη (ομάδες  επέμβασης) και 
παροχής βοήθειας βάσει του μνημονίου ενεργειών και εκτιμά  την επάρκεια ή τις ελλείψεις 
που παρουσιάζονται σε σχέση με την έγκαιρη και  αποτελεσματική εκτέλεση των αποστολών 
που αναλαμβάνει με τις υπηρεσίες  του και τους συνεργαζόμενους φορείς, εθελοντές, κλπ. 
 
7ο Βήμα : Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια, και τη ΓΓΠΠ, τους  ενημερώνει 
για την εξέλιξη του φαινομένου στα όρια του Δήμου, τους  κοινοποιεί τα προβλήματα και τις 
ανάγκες του και εκτελεί τις εντολές τους. 

 
 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΤΟΥ  Σ.Τ.Ο 

 
Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης– συντονισμός φορέων 
Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 
Διευκρινίζεται ότι:  
η έκδοση αποφάσεων κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας δρομολογείται μετά, ή κατά την διάρκεια εκδήλωσης καταστροφών και όταν το 
ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα δεν επαρκούν και απαιτούνται δυνάμεις πλέον των 
διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από 

την εκδήλωση του καταστροφικού φαινόμενου (άρθρο 2,παρ. 4β΄ του Ν.3013/2002). 
Δηλαδή η εφαρμογή του άρθρου 8δ΄ του Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, έχει θεσμική βάση σε συντελεσθείσες, ή εν εξελίξει καταστροφές, 
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η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002, δεν συνδέεται με την διαδικασία οριοθέτησης μιας 
περιοχής ως πληγείσας από καταστροφές 
 
‘Όλες οι Διευθύνσεις  τίθενται υπό των εντολών του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
  
 ΤΙ ΚΑΝΕΙ  :Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 
Τίθεται  υπό των εντολών του Γενικού Γραμματέα  και αν απαιτηθεί υπό των εντολής της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
ΤΙ  ΚΑΝΕΙ :ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
1ο Βήμα : Φροντίζει για την ενημέρωση των  κατοίκων σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ο 
Δήμος  για την αντιμετώπιση του φαινομένου  
 
2ο Βήμα : Ανακοινώνει  τα  μέτρα αρωγής προς τους πληγέντες ανακοινώνοντας τους χώρους 
συγκέντρωσης,  
τους σταθμούς  πρώτων βοηθειών,  
τους χώρους καταυλισμού κλπ, 
 
3ο Βήμα :  Εκδίδει Δελτία Τύπου , σε συνεργασία  με το Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας.  
 

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ : ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   κάνει έλεγχο στα συστήματα ύδρευσης στην πληγείσα 

περιοχή για την διασφάλιση του πόσιμου ύδατος σε συνεργασία και με την Δ/νση Υγείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

Διάθεση πόσιμου νερού , στους χώρους προσωρινής βραχυχρόνιας διαμονής αστέγων καθώς 

και στους χώρους καταυλισμών , σε συνεργασία με το Αυτοτελές τμήματα Κοινωνικής 

Συνοχής , Παιδείας και Πολιτισμού  και την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών. 

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ : Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
1ο Βήμα  :Πραγματοποιεί   στο πρόγραμμα προμηθειών, παραγγελιών του απαραίτητου 
εξοπλισμού και προμηθειών για την Πολιτική Προστασία του Δήμου για άμεσες  -
κατεπείγουσες  ανάγκες  {νερό, τροφή, είδη πρώτης ανάγκης ,φάρμακα κλπ} 
 
2ο Βήμα: Ενεργοποιεί τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του 
έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές. {εργολήπτες , μηχανήματα έργου  , άμεσης 
επέμβασης. 
 
3ο Βήμα : Ενεργοποιεί  τα μνημόνια συνεργασίας  σε περίπτωση που απαιτηθεί άμεση 
εκκένωση ,υπό τις εντολές του Δημάρχου με το ΚΤΕΛ και τα ιδιωτικά μέσα.  
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ΤΙ  ΚΑΝΕΙ  :Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Επικοινωνεί με όλους τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις ομάδες επέμβασης. 
Λειτουργεί το Πρωτόκολλο του Δήμου και ειδοποιεί όλο το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας  το 
οποίο τίθεται υπό τις εντολές του Γενικού Γραμματέα . 
 

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ :Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Όλα τα τμήματα τίθενται υπό τις εντολές του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να 
βοηθήσουν στην απρόσκοπτη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας και των 
γραμμών που θα δοθούν προς ενημέρωση των πολιτών. 
 

ΤΙ  ΚΑΝΕΙ :  Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Άμεσες  ενέργειες  για  την σωστή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών  
Καταγραφή ζημιών  
Επικοινωνεί με τα αρμόδια  Υπουργεία και Υπηρεσίες  
 
Τι ΚΑΝΕΙ: Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
 
Θα αναλαμβάνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες  του  Δήμου  την  πρώτη 
καταγραφή ζημιών και θα κάνει μια πρώτη εκτίμηση της σοβαρότητας των ζημιών που θα  
κοινοποιεί στο Σ.Τ.Ο , θα φροντίσει και για τον εφοδιασμό και την πλήρη λειτουργία όλων 
των οχημάτων και των μηχανημάτων  που εμπλέκονται σε ενέργειες της Π.Π 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα οχήματα που μετέχουν στις επιχειρησιακές δράσεις των σχεδίων και στη 
διαχείριση των καταστροφών  μπορεί να χρειαστεί να εφοδιαστούν με πρόσθετο ειδικό 
εξοπλισμό, πέραν του εξοπλισμού  που  διαθέτουν. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία (αποθήκες) κατά 
προτίμηση όπου θα βρίσκεται εκ των προτέρων ο ειδικός αυτός εξοπλισμός { οι χώροι αυτοί 
θα ενταχθούν στους χάρτες στις κρίσιμες διαδρομές}  

Ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα λόγω εκτέλεσης πολλών δρομολογίων. 
Για το σκοπό αυτό απαιτείται να έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει 
«ανοικτός πιστωτικός λογαριασμός» με τα πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Δήμου μας.  
(14) απορριμματοφόρα 
Τρεις (3) Νταλίκες 
Έξι (6) φορτηγά 
Πέντε (5) λεωφορεία 
Δέκα (10) ημιφορτηγά 
Δεκατρία (13) επιβατηγά 
Δύο (2) σάρωθρα 
Δύο (2) πλυντήρια 
Δεκατρία (13) οχήματα (χωματουργικά κλπ.) 
Τρία (3) καλαθοφόρα 
Τέσσερα (4) πυροσβεστικά 
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ΤΙ  ΚΑΝΕΙ: ΤΟ  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
1.Ενημερώνει τους  Διευθυντές  των Σχολείων και τους Σχολικούς Φύλακες αν αυτά  
βρίσκονται εν λειτουργία . 
2.Θα ενεργοποιηθεί στην οργάνωση των χώρων καταυλισμού σε συνεργασία με τις 
εθελοντικές ομάδες.  
3.Θα ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την  Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών και  το Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες  υπηρεσίες των Δήμων, για την εκτέλεση εργασιών 
στους χώρους καταφυγής και καταυλισμού. 
4.Θα φροντίσει για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών , θα επικοινωνήσει και θα 
συνεργαστεί με το ΕΚΕΠΥ και το ΕΚΚΑ  μέσω του τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων, συγκροτεί 
και κινητοποιεί τις Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης, που αποτελούνται κυρίως από Ψυχολόγους 
και Κοινωνικούς Λειτουργούς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, δυστυχημάτων, 
ναυαγίων, βιομηχανικών και χημικών ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων. Οι Ο.Τ.Π 
παρέχουν κοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε πληγέντες και συγγενείς θυμάτων. 
 

ΤΙ   ΚΑΝΕΙ : Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Καταγράφει ζημιές  σε  καλλιέργειες ,  σε αγαθά , απώλειες σε ζώα . 
Φροντίζει για την καταγραφή και περίθαλψη  των ζώων που έχουν πληγεί . 
 

ΤΙ: ΚΑΝΟΥΝ  ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Τις ομάδες επέμβασης  ειδοποιούν  κατά περίπτωση  οι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων  
και ο εκάστοτε  αρμόδιος  των  εθελοντών. 
 

Οργάνωση και ο συντονισμός των  ομάδων μεταξύ τους. 
 
 Οι ομάδες επέμβασης  εκ των προτέρων πρέπει να γνωρίζουν  μόλις  ειδοποιηθούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα παρακάτω: 

 Την τοποθεσία συγκέντρωσής τους 

 Την τοποθεσία παραλαβής του εξοπλισμού τους ή άλλων υλικών 

 Την ακριβή διαδρομή και τον τρόπο κίνησής τους 

 Τον ακριβή τομέα ή περιοχή επέμβασης. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και λήψης εντολών από τις αρχές 

 { Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ } 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και τον  επικοινωνιακό εξοπλισμό μεταξύ τους αλλά με 
τις άλλες ομάδες {κινητά, ασύρματοι κλπ. 

 
"Υλικοτεχνική υποδομή" σε επίπεδο Δήμου  στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας 

και για τα τέσσερα  στάδια του βασικού σχεδιασμού 
(πρόληψη – ετοιμότητα - άμεση επέμβαση -αποκατάσταση) 

 
1.Οργάνωση γραφείου για υποστήριξη λειτουργιών 

 Επικοινωνιακό υλικό,  

 fax, τηλέφωνα,  

 κινητή τηλεφωνία, 

 Ασύρματη επικοινωνία  
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2.Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά  

 (hardware και software) για βάσεις  δεδομένων, 

 παρακολούθηση εργασιών  

 διανομές υλικών  

 χρήση από  το επιστημονικό επιτελείο για ειδικές μελέτες,  και εξομοίωση   
παραμέτρων, 

 
3.Υλικό υποστήριξης 

 κουβέρτες, θερμάστρες 

 είδη διατροφής  

 ρουχισμό,   

 ράντζα,  
 
4.Ιατρικό εξοπλισμό 

 πάσης  φύσεως φάρμακα 

 υλικά για πρώτες βοήθειες. 

 σε δημοτικά υγειονομικά κέντρα  

 κινητές ιατρικές μονάδες και άλλα απαραίτητα  
 
5. Πρόχειρα καταλύματα 

 σκηνές, τροχόσπιτα, λυόμενα  

 πάσης φύσεως κατασκευές για  πρόχειρους καταυλισμούς 

 εργαλεία και υλικά για την εγκατάστασή τους. 
 
6. Οχήματα  

 οχήματα μεταφοράς, λεωφορεία, πούλμαν,  

 πυροσβεστικά, υδροφόρες, αντλίες,  

 οχήματα εκτός δρόμου,  

 διασωστικά οχήματα,   

 οχήματα ειδικών χρήσεων κλπ. 
 

7.Βαρέα μηχανήματα  

 Φορτωτές, γερανούς, ανυψωτές, φορτηγά 

 προωθητές, ισοπεδωτές, , οδοστρωτήρες, αεροσυμπιεστές,  
 
8.Βαρύ εξοπλισμό 

 γεννήτριες ρεύματος, 

 αντλίες νερού,  δεξαμενές νερού,  

 ψυγεία, φορητά μαγειρεία 

 αλυσοπρίονα, ειδικά κοπτικά μηχανήματα, 

 αεροπίστολα,  αεροδράπανα, 

 φορητοί  ραδιοφωνικοί σταθμοί  
 
9. Ελαφρύτερο εξοπλισμό 

 εργαλεία, λοστοί, βαριοπούλες, 

 γάντια, φόρμες, αδιάβροχα , γαλότσες,  

 ειδικά γυαλιά, κράνη ,μάσκες αερίων,   

 λάστιχα νερού, σωλήνες,  

 οικοδομικά υλικά, ξυλεία,  

 ηλεκτρολογικό υλικό, 
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 καύσιμα, υλικά συντήρησης  

 ανταλλακτικά 

 
 
Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να προέρχεται: 
 Από τον εξοπλισμό του  Δήμου  

 Από τον εξοπλισμό δημοσίων οργανισμών, φορέων, επιχειρήσεων κ.α  που μετά 
από  συνεννόηση θα μπορούσε να διατεθεί στο Δήμο   σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

 Από τον εξοπλισμό ιδιωτών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα μπορούσε να 
διατεθεί ή να επιταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. 

 Από αγορά εξοπλισμού που θα κριθεί απαραίτητος για την ολοκλήρωση της 
επιχειρησιακής  οργάνωσης. 

 
Ομάδες Επέμβασης εθελοντών  

 
Υπό τις εντολές του Δημάρχου , του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, του 
Γενικού Γραμματέα και των Διευθυντών  της  Τεχνικής Υπηρεσίας και της 
Καθαριότητας  πρέπει να : 
Να μεταβαίνουν σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα 
Να ενημερώνουν τον Δήμο  για τις συνθήκες που επικρατούν, την σοβαρότητα της 
κατάστασης, την έκταση του φαινομένου, να επισημαίνουν ελλείψεις και ανάγκες 
σε δυναμικό και εξοπλισμό και να  ακολουθούν τις εντολές του ΣΤΟ και του ΣΜΟ 
σχετικά με τις επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν. 
Να συνεργάζονται με τις Τοπικές Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) που θα 
βρίσκονται στην  περιοχή και να ακολουθούν τις εντολές τους. 
Ενεργοποιούν τις ομάδες εθελοντών που μπορούν να αναλάβουν αρκετές από τις 
αρμοδιότητες που   παρουσιάζονται συνοπτικά στις ακόλουθες παραγράφους. 
Ενεργοποιούν τις ομάδες εθελοντών ,οργανωμένες ομάδες πληθυσμού  
πρόσκοποι,  σύλλογοι, σωματεία, εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συνοικιακά συμβούλια, Ερυθρός Σταυρός,  Ομάδες επιστημόνων , ομάδες 
ειδικευμένων  εργατών , ομάδες  από  τεχνίτες. 
Το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται ή απασχολείται από τον 
Δήμο θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα στελέχωσης των ομάδων αυτών. 
Θα ενεργοποιηθεί η  έτοιμη βάση δεδομένων και καταλόγους με τηλέφωνα, 
ειδικότητες και άλλα χρήσιμα στοιχεία των πολιτών-εθελοντών (μηχανικοί, ιατροί 
κλπ.) που στελεχώνουν συγκεκριμένες ομάδες. 

 
Ομάδες τροφοδοσίας που θα παρέχουν και θα διανέμουν στους πληγέντες όλα τα 
απαραίτητα όπως  τρόφιμα, σκηνές κλπ. και ότι άλλο είναι απαραίτητο σε 
περίπτωση σεισμού ή άλλων καταστροφών. 

Ομάδες υποστήριξης που θα καλύπτουν και θα στελεχώνουν διάφορες υπηρεσίες 
όπως μαγειρεία,  στήσιμο σκηνών, μεταφορές απαραίτητων αγαθών κλπ.. 

 
Ομάδες πρώτων βοηθειών και γενικότερα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
υποστήριξης  στελεχωμένες με ιατρικό (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων) και 
βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόμες κλπ.),  αλλά και ειδικευμένες ομάδες 
ψυχολογικής στήριξης κλπ., ειδικευμένες ομάδες παρακολούθησης και  
υποστήριξης για την αντιμετώπιση επιδημιολογικών ασθενειών. 
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Ομάδες από ειδικευμένο προσωπικό (εργοδηγούς, τεχνίτες, κλπ.) για αποκαταστάσεις 
βλαβών στα  Δημοτικά κτίρια, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού και 
επικοινωνιών. 
 
Ομάδες σήμανσης και χωροθέτηση για την σήμανση επικίνδυνων κτιρίων - περιοχών. 
 
Ομάδες υποστήριξης  για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία με στόχο την ηθική 
τόνωση του  πληθυσμού σε περίπτωση σημαντικής καταστροφής. 
 
Ομάδες καταγραφής πληγέντων στους χώρους συγκέντρωσης και προσωρινούς χώρους 
καταυλισμού και παροχής πληροφοριών προς τους κατοίκους. 

 

Αυξημένη ετοιμότητα 

Εφαρμογή αποφάσεων  Σ.Τ.Ο 

Σύγκληση συλλογικών Οργάνων 

Λήψη Πρόσθετων προληπτικών Μέτρων  

Ετοιμότητα Επιχειρησιακά Διαθέσιμων Πόρων  

Ενημέρωση των Ο.Τ.Α  α. βαθμού που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν 

Ενημέρωση των Φορέων που ασκού. Υ.Ρ 

 

Αντιμετώπιση  

Συλλογή Πληροφοριών  για το μέγεθος , την ένταση και την έκταση 

Της καταστροφής. 

Εκτίμηση της Κατάστασης  

Εισήγηση Μέτρων από τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

Λήψη Αποφάσεων από τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 

Κινητοποίηση  Πόρων  

Συντονισμό δράσεων για την προστασία πολιτών{Οργανωμένη Απομάκρυνση 
Πολιτών } 

 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Εκτίμηση του μεγέθους , της έκτασης και των επιπτώσεων της καταστροφής  

Εκτίμηση για την περαιτέρω εξέλιξη των φαινομένων 

Κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και εθελοντικών οργανώσεων 

Απεγκλωβισμός και διάσωση 

Οριοθέτηση της περιοχής της καταστροφής 

Κήρυξη της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Αίτημα για πρόσθετη ή αποστολή διεθνούς βοήθειας 

Οργάνωση ιατρικής συνδρομής σε νοσοκομειακές μονάδες εκτός περιοχής 
καταστροφής 

Διάθεση τροφίμων, ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και λοιπών ειδών πρώτης 
ανάγκης στους πληγέντες. 

Μετεγκατάσταση πληγέντων σε χώρους καταφυγής 

Ψυχολογική  υποστήριξη πληγέντων κλπ 
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ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Τόποι συγκέντρωσης προσωπικού 
 

 Δημαρχείο Μαραθώνα , Οινόης 6, Μαραθώνας 

 Δημοτικό κατάστημα Ν. Μάκρης , Λ. Μαραθώνος 104 

 Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού , Γραμματικό 

 Δημοτικό Κατάστημα Βαρνάβα, Βαρνάβας 

 Σταθμός μεταφόρτωσης, Περιοχή Ανατολή Ν. Μάκρης 

 Συνεργεία Δήμου-Γραφείο Κίνησης { για διάθεση αυτοκινήτων , εργαλείων 
κ.α } 
 
ΤΟΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ -ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΥΘΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-ΤΟΠΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ-ΤΟΠΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
 

ΧΩΡΟΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

Πόλης ή Χώροι Διαχείρισης Καταστροφών 
 

Χαρακτηρίζονται οι χώροι εκείνοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, όπου έχουν έδρα  οι 
φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο Απομάκρυνσης , χώροι παροχής 
περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας. 

 Οι  έδρες των δημοτικών καταστημάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

 Τα Αστυνομικά Τμήματα 

 Ο σταθμός της Πυροσβεστικής Νέας Μάκρης , 

 Ο ι  σταθμοί των Εθελοντών Πυροσβεστικών Σωμάτων . 
 

Χώροι  μετεγκατάστασης  υπηρεσιών 
 

Οι χώροι αυτοί  θα πρέπει να είναι σε κεντρικά σημεία   ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετήσουν άμεσα . 
 
Μπορεί να είναι  προαύλια  των  δημοτικών καταστημάτων. 
 
Ελεύθεροι χώροι  κοντά στα δημοτικά καταστήματα. 
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            Χώροι Παροχής Βοήθειας 
 

 
Κέντρα κινητών ιατρείων παροχής βοήθειας για την  συγκέντρωση των πληγέντων 
για  άμεση παροχή  βοήθειας σε αυτούς  και στην συνέχεια επιλογή των σοβαρά 
τραυματισμένων για την διακομιδή  στα νοσοκομεία. 
 
Η διάρκεια παραμονής στους  χώρους παροχής βοήθειας πρέπει να είναι στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο , αφορά μόνο την παροχή πρώτων βοηθειών και όχι 
περίθαλψη. 
 
 Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται  μέσα  σε χώρους  καταφυγής και 
καταυλισμού  αλλά  μπορεί  και να  καθορίζονται από τις ανάγκες που θα 
προκύψουν σε κάθε  περίπτωση . 
 

Ειδικές ομάδες πληθυσμού 
 

Κατά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης η διαδικασία εκκένωσης των κατοικιών από 
τις ειδικές ομάδες πληθυσμού : 
άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους κλπ.) παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες 
και είναι πιο σύνθετη από τη διαδικασία εκκένωσης για τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
 
Ανάλογα με την κατηγορία της ειδικής ομάδας (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ηλικιωμένοι κλπ.) διαφοροποιούνται τόσο η φύση των δυσκολιών εκκένωσης όσο 
και οι απαιτούμενες ειδικές συνθήκες διαβίωσης της ομάδας αυτής σε περίπτωση 
μετεγκατάστασης.  

 

 

 

    ΜΕΡΟΣ 5Ο   

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3013/2002 στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 
περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές , 
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. 

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας 
των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα 
εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει 
θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη 
απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.  

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

60 
 

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η 
αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ 
του 2011, οι οποίες ήδη είχαν ενσωματώσει τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες 
διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).  
 

Μεταξύ των δράσεων , που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των 

πολιτών , είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα 

εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή . 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή , λόγω εξελισσόμενης ή επικείμενης απειλής και 
μεταφορά τους σε ασφαλή τοποθεσία. 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Δραστικό μέτρο προστασίας των πολιτών  το οποίο εφαρμόζεται ή πριν την εμφάνιση του 

επικίνδυνου φαινομένου ή κατά την διάρκεια ή και μετά την εμφάνισή του. Έχει χαρακτήρα 

προληπτικό ή και κατασταλτικό. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Συνήθως έχει προσωρινό  χαρακτήρα , μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες ή λίγες ημέρες ή 

εβδομάδες ή και μήνες . Υπάρχει  δράση μόνιμης απομάκρυνσης  των πολιτών από μία 

περιοχή  {χρόνια κατολισθητικά φαινόμενα}. 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας , η Οργανωμένη Απομάκρυνση 

Πολιτών  είναι προαιρετική. 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

Βήμα  1ο : Πρόβλεψη κινδύνου –παρατήρηση φαινομένου 

Βήμα  2ο:  Λήψη Απόφασης για Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών 

Βήμα  3ο:  Ειδοποίηση  πολιτών 

Βήμα   4ο: Θετική Ανταπόκριση πολιτών – Απομάκρυνση 

Βήμα   5ο: Μετακίνηση των πολιτών σε ασφαλή χώρο 

Βήμα   6ο: Επιστροφή  

 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α72007) το οποίο 

αναθεωρήθηκε  συγκεκριμένα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 στο οποίο αναφέρεται ρητά 

ότι :   Το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης του 

πληθυσμού λόγω αρμοδιότητας είναι ο Δήμαρχος, η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο 

οποίος έχει και το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της  

καταστροφής σε τοπικό επίπεδο ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, ο οποίος μπορεί να 
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εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη , όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη 

καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο .  

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις 

 β, γ , & δ, του Ν. 3013/2002 {Α. 102} όπως ισχύει , η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον 

Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εκτελείται από τους αρμόδιους 

Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 

Η λήψη της απόφασης, πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση 

έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. Στην 

προκειμένη περίπτωση, που αφορά δασικές πυρκαγιές, ο έλεγχος του φαινομένου και κατ’ 

επέκταση η ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του, ανήκει στο 

Πυροσβεστικό Σώμα(Ν3511/2006).  

Στα πλαίσια αυτά αρμόδιος για την εισήγηση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών 

είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως 

συντονιστής του πυροσβεστικού έργου (παρ. 3, αρθ. 1 της Κ.Υ.Α.12030Φ. 109.1/10-5-1999).  

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική 

αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν.2800/2000 ΦΕΚ 41/τευχ. Α, Ν.3511/2006 

ΦΕΚ258/τευχ Α, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, ΦΕΚ 713/τ.  

Β). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια εφαρμογής της παρ 3 του αρθ 4 της 

ΚΥ.Α.12030Φ. 109.1/10-5-1999 και του αρθ. 8 του Ν 2800/2000 έχει σημαντικό ρόλο στην 

εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών . 

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο 

συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των 

φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν 

αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. 

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους 

επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 

συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης 

που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για 

οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. 

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που 

εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα 

εξής: 

Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, 

Με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον 

αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους 

(παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το 
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σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με 

προβλήματα υγείας, κλπ).  

                                          Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς 

Με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη 

διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον 

χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη 

παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί 

είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα 

δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. 

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει 

με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων 

φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό 

επίπεδο (μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών). 

Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να 

γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να 

διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία 

υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη 

διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία 

διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού 

τομέα. 

Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών 

(σημεία συγκέντρωσης για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον 

χρειάζονται μεταφορά. 

 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών 

Εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον 

τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα– πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ). 

 

Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, 

Σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική 

Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη 

του φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο 
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οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι 

πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει 

να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων 

φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, υδροφόρες, κλπ). 

Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων 

 που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός 

τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη των γεγονότων . 

Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών 

 

 που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της 

ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή 

μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή 

αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή. 

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την 

απομάκρυνσή τους, όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση , με την τήρηση της τάξης , με τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση , καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν 

εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή , 

αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών με σημαντική βαρύτητα .   

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας , πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η 

παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ , για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής 

βοήθειας , λόγω αρμοδιότητας (Ν 1579/85 ΦΕΚ 217/τευχ Α). 

Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, 

κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά 

τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 

102/Α /́2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α /́2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί 

με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων. 
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Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η λήψη της απόφασης λαμβάνεται από τους 

αρμόδιους Δημάρχους, ο Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης συμμετέχει 

στην υλοποίησή της, με τα μέσα και τις υπηρεσίες που διαθέτει .  

Η ενέργεια αυτή δεν έχει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας ή όταν αυτές διέπονται από ειδικότερες ρυθμίσεις όπως και 

νοσηλευτικά ιδρύματα, παιδικές εξοχές, κατασκηνώσεις, κ.τ.λ. 

 Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις των διοικήσεών τους θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται άμεσα στο Δήμαρχο, η περιοχή του οποίου πλήττεται, για λόγους 

καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών 

και υποστήριξη του έργου των διοικήσεων από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης .  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα , το όργανο που εισηγείται και το όργανο 

που αποφασίζει κατά περίπτωση για την υλοποίησή της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τα εξής : 

 Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής 

προστασίας τους , που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως ( ενώ η καταστροφή βρίσκεται 

σε εξέλιξη ) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς , η εκτίμηση των 

οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο .  

Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως 

η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της . Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή 

εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε 

επιχείρηση διάσωσης , την ευθύνη της οποίας , έχει το Πυροσβεστικό Σώμα ( παρ. β, του αρθ. 

1 του Ν3511/2006).  

Κατά συνέπεια η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που 

δρομολογείται για την προστασία τους , κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και 

περιορισμούς, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές 

ομάδες πολιτών , ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, πλησίον ή 

εντός της φλεγόμενης περιοχής. 

 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την 

προληπτική προστασία των πολιτών , έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό , βασιζόμενη στην 

ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο 

χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.  

Η απομάκρυνση πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών 

ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση , δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται . Οι 

χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με 

οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγ 

κατάσταση , καθώς και ο συντονισμός τους .  

«Στο σχέδιο περιλαμβάνονται οι χώροι συγκέντρωσης και οι δρόμοι διαφυγής. Μόλις 

δοθεί εντολή εκκένωσης, ο Δήμος σε συνεργασία με την Αστυνομία φροντίζει για την 
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απομάκρυνση των πολιτών και την κατεύθυνσή τους στους προκαθορισμένους χώρους 

συγκέντρωσης, απ’ όπου στη συνέχεια απομακρύνονται με λεωφορεία. 

 Το πώς θα γίνει εκκένωση μιας περιοχής και συγκεκριμένα ποιο δρομολόγιο θα 

ακολουθηθεί δεν μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο και σταθερό, αλλά εξαρτάται από τις 

συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά και που συνεκτιμώνται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Δεν 

μπορούμε για παράδειγμα να πούμε ότι η εκκένωση θα γίνει από την Λ Διονύσου  βάσει 

σχεδίου, αν η Λ. Διονύσου  φλέγεται. Θα επιλεχθεί άλλος από τους προκαθορισμένους 

δρόμους διαφυγής. 

Επίσης παρέχει την δυνατότητα για άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα 

ακολουθήσουν οι φορείς , στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση .  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΕΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
 

 

Έργο της Πολιτικής Προστασίας  είναι :η οργάνωση ,ο σχεδιασμός και ο συντονισμός 

όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Μαραθώνα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν. 

 ΣΚΟΠΟΣ αυτού  του σχεδίου ενεργειών είναι η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από 

επικείμενη καταστροφή στην  περιοχή του Δήμου Μαραθώνα . 

Ερώτημα   1ο  της  επικινδυνότητας , 

: «ποιος είναι ο κίνδυνος και  σε ποια  περιοχή;» 

 

Ερώτημα 2ο της έκθεσης. 

: «Τι βρίσκεται εκτεθειμένο σε κίνδυνο εκεί;» 

Ερώτημα 3ο της τρωτότητας {ευπάθειας} : 

«πόσο ευπαθές είναι αυτό στον συγκεκριμένο κίνδυνο;» 

Ερώτημα 4ο της ικανότητας αντιμετώπισης και ανάκαμψης: 

«Πόσο οι επιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπισθούν; 

Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μαραθώνα  

αποβλέπουν:  

α) Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και στην 

παροχή υπηρεσιών και μέσων για την οργανωμένη απομάκρυνση των ατόμων που θα 

χρειαστεί να εκκενώσουν τις περιοχές διαμονής τους. 

  β) Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχραιμία 

των πολιτών και να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στον κανονικό ρυθμό των 

λειτουργιών της πόλης. 
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ΙΙ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
‘Άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς , στην περίπτωση που 
ληφθεί θετική απόφαση για απομάκρυνση . 
Το όργανο που αποφασίζει , πλαισιωμένο από τους επικεφαλής των φορέων  που 
εμπλέκονται , πριν λάβει την απόφαση , πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει και εξασφαλίσει  τα 
εξής : 

1. Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν. 
 

2. Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς. 
 

3. Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών. 
 

4. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών ,καθώς και 
τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης τους. 

 
5. Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

 
6. Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων. 

 
7. Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται. 

 
8. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή. 

 
9. Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν. 

  
Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων , οι κατά περίπτωση 
αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται , όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά 
περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινομένου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς υποβοήθηση του έργου τους . 
 
1. Οι τεχνικές και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου καθορίζουν το προσωπικό με το οποίο 

θα συνδράμουν στις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν και προκύπτουν από τις 

αρμοδιότητες τους, βάσει της ικανότητας τους σε έμψυχο δυναμικό και μέσα, που διαθέτουν 

για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού. 

 2. Η Πολιτική Προστασία αποστέλλει καθημερινά στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες το δελτίο 

πρόγνωσης καιρού & τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς , κατά την αντιπυρική 

περίοδο και μεριμνά για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

 

Είναι σημαντικό να έχουμε έναν καλό σχεδιασμό οργανωμένης απομάκρυνσης του 

τοπικού πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό είναι  σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο θα επηρεαστεί η κυκλοφορία, ειδικά σε μια πυκνά κατοικημένη περιοχή. 
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Ο σχεδιασμός οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ασφάλεια της ζωής και σε αυτό το σημείο έγκειται η 

σημαντικότητα του. 

Η απομάκρυνση των πολιτών από τις πληγείσες περιοχές και τους παρακείμενους 
Χώρους  Καταφυγής προς τους Χώρους Καταυλισμού στο πλαίσιο του  σχεδίου ‘Άμεσης  
Απομάκρυνσης  μπορεί να γίνεται : 
σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ,πλημμύρας ή βιομηχανικού ατυχήματος (λόγω της 
ανάγκης άμεσης παρέμβασης για την απομάκρυνση του πληθυσμού από τις εστίες κινδύνου) 
και όταν υπάρχουν πολίτες που χρήζουν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης Περίπτωση Β – 
  Με χρονική καθυστέρηση  λίγων ωρών, όταν, στην περίπτωση σεισμού, δεν 
υπάρχουν τραυματίες ή ασθενείς και δεν έχουν εκδηλωθεί δευτερογενείς επιπτώσεις 

(πυρκαγιά, κλπ} 
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

περιγράφονται ως εξής:   

 Εκτίμηση της κατάστασης  και  σχετική εισήγηση 

 ‘Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης  άμεσα εμπλεκομένων φορέων 

 Λήψη απόφασης  για  απομάκρυνση  ή  μη 

 Ενημέρωση  κοινού  

 Εκτέλεση δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών  

 Τερματισμός επιμέρους δράσεων  

 Καταγραφή και αποτίμηση του έργου 

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό 

του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον Δήμαρχο. 

 2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (Π.Υ, ΕΛ.ΑΣ, 

ΕΚΑΒ ,  κ. τ. λ) από το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης. 

 Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση του Συντονιστικού 

Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.), εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει.  

3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη , από τον Δήμαρχο σε συνεργασία με 

Περιφέρεια και  τον Επικεφαλής Αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνση του . 

5.Στην περίπτωση που μεταξύ του πληθυσμού περιλαμβάνονται αλλοδαποί πολίτες, κρίνεται 
σκόπιμο να καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος συγκέντρωσής τους, προκειμένου να 
διευκολύνεται η επικοινωνία με τις αρχές και να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για 
την υποστήριξή τους. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
για ανάλογη ξενόγλωσση ανακοίνωση.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες: 

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσης της.  

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής εκκένωσης (μερικής ή ολικής), 

καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτήν. 

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων 

των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά 

προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, παιδιά, ηλικιωμένοι, κτλ). 

 Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, 

εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν 

να έχουν μαζί τους. 

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

προορισμού.  

 Να κατονομάζει τις ασφαλείς οδούς διαφυγής καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που 

μπορεί να επακολουθήσουν, σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα. 

 Να αναφέρει τη διαθέσιμη  υποστήριξη από την Πρόνοια στον τόπο προορισμού. 

 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που 

απομακρύνονται.  

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ {με ντουντούκα} 
 
 

Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας ,  κινδυνεύετε  , 

 Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας , μεγάλος κίνδυνος  , 

 Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας , τώρα  

Κινηθείτε  προς   …….  {  πλατεία , λεωφόρο , παραλία , γήπεδο  κ.α} 
 

 

 

 

 

 

     

           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  

 

 

Την  {ημέρα }   {ημερομηνία }   { μήνας }  {έτος }   

 από τις 10.00 το πρωί στην περιοχή   {……………} του Δήμου Μαραθώνα 

δεν πρέπει να παραμένει ή να διέρχεται ΚΑΝΕΙΣ.  

 

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να αφήσετε το σπίτι σας και να απομακρυνθείτε εκτός της 
συγκεκριμένης ζώνης οργανωμένης απομάκρυνσης, το αργότερο ως τις 8.00’ το πρωί, 
προληπτικά και για λόγους ασφάλειας, λόγω { αναφέρεται ο λόγος} 
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Από τις 8.00’ το πρωί της Κυριακής και μέχρι το πέρας της επιχείρησης αναστέλλεται 
κάθε δραστηριότητα και λειτουργία στην εν λόγω περιοχή.  

 

Ενημέρωση για την άρση της υποχρεωτικής –προληπτικής- εκκένωσης θα γίνει από: 

1.  το τηλεφωνικό κέντρο {………………} που λειτουργεί από σήμερα και μέχρι το 
τέλος της επιχείρησης,  

2. μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,  

3. αλλά και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

 

1. Ημερομηνία και ώρα εκκένωσης  

 

Οι κάτοικοι που συμπεριλαμβάνονται στην ακτίνα δράσης της επιχείρησης καλούνται 
να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες και τις επιχειρήσεις τους, προληπτικά και αυστηρά 
υποχρεωτικά, την ………………………….          το αργότερο έως τις 8.00 το πρωί. 

 Κάθε δραστηριότητα και λειτουργία στην περιοχή αναστέλλεται την …………….. από τις 
8 το πρωί και μετά.  

Με την λήξη των εργασιών θα υπάρξει ενημέρωση για την ομαλή επιστροφή των 
κατοίκων. 

 

2. Τρόπος μετακίνησης πολιτών  

 

Για όσους πολίτες δεν έχουν μέσο μετακίνησης, ο Δήμος /Περιφέρεια/ΚΤΕΛ , θα 
διαθέσει μέχρι και εκατό  { αριθμός  λεωφορείων} , 

όπως επίσης  και οι δήμοι, …….,……..οι οποίοι θα διαθέσουν επίσης οχήματα.  

Για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (άτομα με αναπηρίες, ασθενείς, ηλικιωμένοι 
κτλ.) έχει προβλεφθεί η μίσθωση ειδικών μέσων από το Δήμο /Περιφέρεια . 

 

Δείτε παρακάτω όλα όσα πρέπει να κάνουν άνθρωποι με προβλήματα υγείας για την 
ασφαλή μετακίνησή τους. Όπως επίσης και τα σημεία συγκέντρωσης των πολιτών για 
την αναχώρησή τους.  

 

3. Χώροι συγκέντρωσης ………………. 

 

Χώροι φιλοξενίας πολιτών ……………….. 

Ο Δήμος πρότεινε  και ξεκίνησε τις διαδικασίες για την φιλοξενία των πολιτών σε όλες 
τις δημόσιες δομές του  που τοποθετούνται εκτός της ακτίνας της επιχείρησης. 

 

Οι δομές περιλαμβάνουν δημοτικά γυμναστήρια, πολιτιστικά κέντρα, γήπεδα και 
δημόσια σχολεία, καθόλα θερμαινόμενα αλλά και ανοιχτούς χώρους. 

 

 Οι διαδικασίες προετοιμασίας για τους χώρους περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 
χημικών τουαλετών, την ύπαρξη μικρό κέτερινγκ κλπ 

 

 

4. Διάρκεια επιχείρησης  

Υπολογίζεται ότι όλη η επιχείρηση απομάκρυνσης  θα διαρκέσει το λιγότερο 2-4 ώρες 
και οι πολίτες που αναμένεται να μετακινηθούν ανέρχονται περίπου στις  …. πολίτες. 

 

5. Περιοχές που επηρεάζονται – ακτίνα απομάκρυνσης πολιτών  
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Σχεδιάστηκε αναλυτικός χάρτης, για να μπορεί κάθε πολίτης να δει εάν το σπίτι του 
είναι εντός της ζώνης ή εκτός αυτής, που κρίθηκε ότι θα πρέπει να εκκενωθεί και 
περικλείεται από τις περιοχές: …………………………………. 

 

6. Έκτακτα μέτρα  

ειδικά μέτρα θα λάβει η ΔΕΗ  και όλοι όσοι έχουν δίκτυα στην περιοχή, αλλά και όλα 
τα μεταφορικά μέσα. Σε επιφυλακή θα βρίσκεται το Ε.Κ.Α.Β, καθώς και τα κοντινά 
νοσοκομεία. 

 

7. Απομακρύνετε τα αυτοκίνητά σας  

 

Η Πυροσβεστική και η  αστυνομία θα είναι σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας , 
προκειμένου να ενημερώνει τον κόσμο και να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να δίνει 
οδηγίες, αλλά και να αποκλείσει τις προσβάσεις εντός της ζώνης εκκένωσης από τις 8 
το πρωί της ……………….. και μέχρι το τέλος της επιχείρησης  

Θα απαιτηθεί η συνδρομή πολλών  αστυνομικών και τροχονόμων, προκειμένου να 
μείνουν ανοιχτοί και χωρίς παρκαρισμένα οχήματα οι κεντρικές οδικές αρτηρίες 
διαφυγής.  

 

8. Φόβοι κλοπής  

 

Είναι αναμενόμενο επιτήδειοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να επιχειρήσουν 
παρά την προειδοποίηση κινδύνου.  

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τη φύλαξη των περιουσιών των πολιτών όσο θα είναι 
μακριά από τα σπίτια τους. Την ευθύνη έχει όπως προαναφέρθηκε η Ελληνική 
Αστυνομία.  

 

9. Σημεία συγκέντρωσης πολιτών για την μεταφορά τους  

 

{Αναφέρονται τα σημεία } 

 

 

 

10. Τηλέφωνα επικοινωνίας πολιτών  

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το αν πρέπει ή όχι να 
εγκαταλείψουν τις οικίες τους στο τηλεφωνικό κέντρο …………………τις ώρες 9.00’ το 
πρωί έως 9.00’ το βράδυ.  

Επίσης, πληροφορίες για την επιχείρηση θα δίνονται τηλεφωνικά αλλά και  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου .  

 

11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας …………………. ανακοινώνεται ότι, την{ημέρα , ημερομηνία , 
μήνας , έτος  } στο πλαίσιο επιχείρησης για την ………………..στην περιοχή του Δήμου 
Μαραθώνα  θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

Για τα οχήματα παντός τύπου: 

 

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία τα Μ.Μ.Ε. να αναμεταδώσουν τη σχετική 

ανακοίνωση συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας και μοναδικής συνολικής εικόνας 

αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό. 
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 Ωστόσο πέραν των Μ.Μ.Ε., τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας, που θα 

αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την 

λήψη απόφασης και έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται σε 

μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την 

ενημέρωση των πολιτών για τούς κινδύνους που διατρέχουν στην περίπτωση που 

παραμείνουν στην περιοχή. 

Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά 

τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς 

υπάλληλους. Έτσι υπάρχει  η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν 

να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση 

(ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ).  
 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά 

δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική αρχή ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της 
καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 

 
 Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα μέσα που ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που αυτό-απομακρύνονται μετά την λήψη και 
δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.  

 
 Τα δρομολόγια που επιλέγονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρενοχλούν την 

κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.  
 

 Την διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η 
παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της κατάστασης.  

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους 
ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή, μέχρι να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά 
κυρίως τους πολίτες που διαμένουν στην περιοχή.  

 

Την φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαβιούν στην 

περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

Υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για 

την εκτέλεσή της, εκ των οποίων δύο (2) σημαντικές τέτοιες είναι:  

 

 Δρομολόγηση των οχημάτων εκκένωσης που μεταφέρουν τους εκτοπισμένους 
 

 Σχεδιασμός ελέγχου κυκλοφορίας μέσω του δικτύου μεταφορών  
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Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από 
σχετική απόφαση του οργάνου που είχε το γενικό συντονισμό.  
 
Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι 

φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από τον κίνδυνο που βρίσκεται σε 

εξέλιξη ή επίκειται, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι 

διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης. 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  - OΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι συχνότεροι Φορείς Εισήγησης για περιπτώσεις 

διαφόρων κινδύνων, όπως κατολισθήσεις, βροχοπτώσεις, εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιά, 

καθώς και τα όργανα λήψης απόφασης και υλοποίησής της. 

   

      

 
Ο εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικός του Π.Σ σε 
περιπτώσεις εκτεταμένων 
πυρκαγιών σε αστικό χώρο, 
διαρροών φυσικού αερίου, κ.ά.  

 

. 

  
Ο Δήμαρχος (εάν ο επικείμενος ή 
εξελισσόμενος κίνδυνος βρίσκεται 
στα όρια του Δήμου) με την 
υποστήριξη του ΣΤΟ  
Περιφερειάρχης  
(κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης  
στους  Αντιπεριφερειάρχες)  
με την υποστήριξη του Σ.Ο.Π.Π  
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή  αυτόν που ασκεί 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
 (μέχρι το διορισμό του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ν.4325/2015 άρθρο 28). Για τις 
περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 
σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 
1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του Ν. 
3013/2002.  
 
 

 

Ο Δήμαρχος  
Περιφερειάρχης –
Αντιπεριφερειάρχες  
Με την υποστήριξη άλλων 
φορέων  
(Π.Σ- 
ΕΛ.ΑΣ – 
 Ε.Κ.Α.Β-  
Λ.Σ-  
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ-  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠ. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Μονάδα 
Διαχείρισης κρίσεων κ.ά. 

Η  οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμών, είναι δράση προληπτικής προστασίας των 

πολιτών από κίνδυνο που εξελίσσεται ή επίκειται, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό και 

βασίζεται στην ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η 

παραμονή τους στον χώρο, για τον οποίο ‘έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Α.Π 

 
Η λειτουργία των επιχειρησιακών φορέων : 

 Πυροσβεστικό Σώμα  , 
 Ελληνική Αστυνομία, 
 Λιμενικό Σώμα  
 Ε.Κ.Α.Β  κλπ  καθορίζεται από την αντίστοιχη εξειδικευμένη νομοθεσία. 
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Τονίζεται όμως  ότι η γενική ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για όλες τις 
καταστροφές, εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, ανήκει στο όργανο πολιτικής προστασίας 
(Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δήμαρχο)  στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου 
βρίσκεται η καταστροφή και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 
 

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων Φορέων στην Οργανωμένη Απομάκρυνση Πληθυσμού, 
ανάλογα, με το εάν  ο επικείμενος ή εξελισσόμενος κίνδυνος  
βρίσκεται στα όρια του Δήμου ή της Περιφέρειας,  
το όργανο λήψης της απόφασης έχει:  
 

 Την ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο  
 Την αρμοδιότητα λήψης απόφασης & υλοποίησής της δράσης της Οργανωμένης 

Απομάκρυνσης Πολιτών .  
 Την ευθύνη συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς  
 Την ευθύνη συνεργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη (Περιφερειάρχη) για την επιλογή 

του χώρου υποδοχής του πληθυσμού  
 Την ευθύνη κινητοποίησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση 

της δράσης  
 Την ευθύνη σύνταξης της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης για την Οργανωμένη 

Απομάκρυνση  
 Τη μέριμνα για τη μεταφορά και διαμονή του πληθυσμού στους χώρους υποδοχής  
 Την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την επιστροφή του πληθυσμού  

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα 

 

Έχει  την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης 

φύσεως πυρκαγιών και της παροχής κάθε δυνατής συνδρομής για την διάσωση των ατόμων 

και υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές. την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις : 

φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες,  τις χημικές - 

βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών 

αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές.  

Η Ελληνική Αστυνομία 
 

με την υποστήριξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για:  
 Τον εντοπισμό και την ειδοποίηση των πολιτών  
 Την τήρηση της τάξης  
 Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση  
 Την πρόληψη και την καταστολή εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που 

απομακρύνονται - ασφάλεια στην περιουσία  
 

Οι Μονάδες ΕΚΑΒ 
είναι αρμόδιες για:  
 Τον ευπαθή πληθυσμό και τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας  
 Τα άτομα γενικότερα με προβλήματα υγείας  
 Την παροχή άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής Βοήθειας  
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Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, 
είναι οι αρμόδιες για:  

 
 Τη χρήση πλωτών θαλάσσιων μέσων προκειμένου να απομακρυνθούν πολίτες από 

την απειλούμενη περιοχή  
 

 

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, 

 

σε περιπτώσεις όπου μεταξύ των πολιτών υπάρχουν αλλοδαποί (τουρίστες, κ.λπ.),καθορίζει 

ένα ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους και στη συνέχεια μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ 

ενημερώνεται το Υπ. Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων), προκειμένου να 

ενημερωθούν αρμοδίως οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών και να γίνει ασφαλώς η 

απομάκρυνσή τους 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1. Ενημέρωση πόρτα – πόρτα,  

2. SMS 

3. Ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

συνδυασμός και των δυο μεθόδων.  

4. Xτύπημα  καμπάνας  των εκκλησιών  

Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί από την Δημοτική 

Αστυνομία. Ένα άλλο πλεονέκτημα, που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι 

και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά 

δε διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική φροντίδα για την μετακίνησή τους 

(ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα κτλ.).  

Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που 

απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση.  

 Επιμέρους ενέργειες του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί ,πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 

οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό 

του οργάνου που αποφάσισε τη δράση.  

Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από 

σχετική απόφαση, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.  

Καταγραφή και αποτίμηση έργου από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας. 

Ένα  Επιχειρησιακό Σχέδιο  αποτελείται από εξής  μέρη: 
 

1. Την καταγραφή  του ανθρώπινου δυναμικού  των μέσων και των δομών του Δήμου . 
2.  Την ανάλυση των ρόλων   των  εμπλεκόμενων υπηρεσιών  και στα 3 στάδια 

 Πριν την καταστροφή 
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 Κατά την  διάρκεια της καταστροφής 

 Μετά την καταστροφή 
3. Τον επικοινωνιακό σχεδιασμό 
4. Την οικονομική υποστήριξη  για τις δράσεις ετοιμότητας και ανταπόκρισης των 

υπηρεσιών του Δήμου. 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
 

Το σχέδιο εκκένωσης του Δήμου Μαραθώνα  σε περιπτώσεις καταστροφών ορίζει ως 
χώρους συγκέντρωσης πολιτών προαύλια σχολείων, προαύλια ιερών ναών, πλατείες και 
πάρκα των δημοτικών ενοτήτων, γήπεδα ποδοσφαίρου και, γενικότερα, χώρους κατά 
περίπτωση και περίσταση μακριά από το σημείο της καταστροφής , τουλάχιστον 500 μέτρα, 
οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν έναν σεβαστό αριθμό πολιτών με τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια. 

Κάθε χρόνο θα πρέπει να  επικαιροποιείται το γενικό πλάνο που υπάρχει σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης .Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, τα όργανα που 
εισηγούνται  και τα όργανα που αποφασίζουν κατά περίπτωση για την υλοποίηση της 
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής: 

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 
τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει 
μόνο σε τοπικό επίπεδο. 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνα 
 

Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα με βάση  το ΦΕΚ  
Που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα , αναφέρεται εντός 
της Διεύθυνσης  Καθαριότητας , Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος ,Πρασίνου , και Συντηρήσεις  
Υποδομών  . Όπου έχει συσταθεί  Τμήμα Περιβάλλοντος , Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας  
 

Το γραφείο είναι επιφορτισμένο με τις εξής αρμοδιότητες, όπως αυτές αναφέρονται 
στο προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ. 
• Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας 
για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. 
• Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. 
• Ενημερώνει το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Δήμου για τον 
αναμενόμενο κίνδυνο και να θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τα τμήματα και τα 
γραφεία που εμπλέκονται βάσει του αντίστοιχου μνημονίου ενεργειών στις 
δράσεις του δήμου. 
• Το γραφείο  συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας το 
μνημόνιο ενεργειών και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από την 
βάση δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου.. 
• Σε έκτακτες περιπτώσεις  είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, 
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κοινοποιώντας τις δράσεις του Δήμου και των ομάδων επέμβασης, τις πιθανές 
ανάγκες που θα έχουν προκύψει και θα εκτελεί τις εντολές τους. 
• Συντονίζει τις ομάδες επέμβασης για την καταγραφή και επισκευή των 
ζημιών, για την καταγραφή αναγκών και παροχής βοήθειας στους πληγέντες. 
• Διαβιβάζει τις καταγραφές ζημιών και αναγκών στο Σ.Τ.Ο για να ελεγχθεί 
αρχικά η δυνατότητα κάλυψης των ζημιών από το Δήμο και στην συνέχεια θα 
αναλαμβάνει την διαβίβαση τους στην Περιφέρεια και ΓΓΠΠ για να ζητηθεί η 
συνδρομή τους για την κάλυψη αναγκών που δεν θα μπορεί να καλύψει ο 
Δήμος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ 
 

Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της 
χώρας  

Τα γραφείο Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου καλείται να προγραμματίζει σε ετήσια 
βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων , 
βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.  

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής 
ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών  του Δήμου , με στόχο την επαύξηση της 
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του, στο πλαίσιο του 
θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.  

Ειδικότερα, στις ανωτέρω ασκήσεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει κατά κύριο λόγο 
να εξεταστούν θέματα που αφορούν:  

 τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του 
Δήμου  πριν και μετά την εκδήλωση των  επικίνδυνων φαινομένων. 

 τις διαδικασίες ενημέρωσης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και 
μέσων των οργανικών μονάδων του Δήμου αντίστοιχα για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών - ροή 
πληροφοριών – μνημόνια ενεργειών – επικοινωνίες  

 τον συντονισμό δράσεων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του Δήμου 
αντίστοιχα, για έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, 
καταγραφή ζημιών, υποστήριξη του έργου άλλων φορέων, κλπ.  
 

 τις διαδικασίες εξασφάλισης επιπλέον πόρων για ενίσχυση του έργου των 
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του Δήμου  αντίστοιχα (μίσθωση 
μηχανημάτων, προμήθειες υλικών, παροχή υπηρεσιών) για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών, στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τη διαδικασία πληρωμών πολιτικής προστασίας  

 τις διαδικασίες δρομολόγησης δράσεων για την παροχή βοήθειας σε 
πληγέντες (καταγραφή πληγέντων, οργάνωση χώρων προσωρινής στέγασης 
πληγέντων, κλπ)  

 την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνσης πολιτών μετά την εκδήλωση 
των επικίνδυνων φαινομένων (προϋποθέσεις, περιορισμοί, σχέδιο δράσης)  

 
Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο 

στην άσκηση των οργανικών μονάδων του Δήμου, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισμού, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, 
κλπ).  
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Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί 

εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή άσκηση), 

στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού 

Για τη διευκόλυνση των φορέων Πολιτικής Προστασίας στη διοργάνωση, σχεδιασμό, 
διεξαγωγή και αποτίμηση των ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει το Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης 
ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας (1764/12−03−09 έγγραφο της).  

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να 

συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής 

Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

Η καταστροφή μπορεί να πλήξει μια περιοχή «οποιαδήποτε μέρα». 
 
 Στον «Οδηγό επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Κινδύνων & των 
Καταστροφών σε επίπεδο Δήμων» (ΚΕΔΕ-Ι.Τ.Α/2016) αναφέρονται είκοσι (20) βήματα με 
σειρά προτεραιότητας   κατά τη διάρκεια και αμέσως  μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής, 
που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος.  
Η δυνατότητα μερικής τροποποίησης μπορεί να γίνει, ανάλογα της ιδιαιτερότητας των 
αναγκών από την καταστροφή.  
 

1. Συγκέντρωση πληροφοριών για την εκτίμηση της κατάστασης σε συνεργασία με 
περιφερειακούς και τοπικούς άλλους φορείς  : 
Πυροσβεστικό Σώμα, 
Ελληνική Αστυνομία 
ΑΣ - ΕΛΑΚ.  

 
2. Επικοινωνία για αναζήτηση πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη του κινδύνου από 

αρμόδιους ανά κίνδυνο κεντρικούς φορείς: 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ 
Ο.Α.Σ 
Ε.M.Y 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
κ.ά. 
 

3. Σύγκληση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) ως υποστηρικτικό όργανο λήψης 
αποφάσεων.  
 

4.  Ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την Αντιμετώπιση 
'Εκτάκτων Αναγκών  
 

5. Απόκριση σε αιτήματα συνδρομής δυναμικού και μέσων από το Π.Σ. στο έργο 
έρευνας - διάσωσης και πιθανού απεγκλωβισμού.  
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6. Διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων για τη διευκόλυνση της 
κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων από και προς την πληγείσα 
περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κ.λπ.  
 

7. Συμβολή στον υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις 
πληγείσες περιοχές του Δήμου, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου 
ύδατος.  Συμβολή στη μέριμνα για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε δίκτυα 
ύδρευσης των πληγεισών περιοχών.  
 

8. Έλεγχος καταλληλόλητας των κτιρίων κρίσιμων υπηρεσιών του Δήμου και υποδομών 
στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. 

 
9.Διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς τους χώρους καταφυγής, 
 

10. Υποστήριξη στην κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ή/και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, όταν αυτό απαιτείται (Ν. 3731/2008, 263/Α72008).  
 

11. Εκτίμηση των επιπτώσεων και των ζημιών, καθώς και του αριθμού των πολιτών 
στους χώρους καταφυγής -παροχή διοικητικής μέριμνας (νερό, τροφή, τουαλέτες, 
στέγη, κ.λπ.) - Ειδική μέριμνα για ειδικές ομάδες πληθυσμού (τουρίστες, Α.Μ.Ε.Α, 
κ.λπ.) στην πληροφόρηση, στην εξυπηρέτηση κ.ά.  

 
12. Κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από εισήγηση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα) ή του 
Περιφερειάρχη (αφορά στη διαχείριση και το συντονισμό του δυναμικού και των 
μέσων) .  

 
13. Συλλογή πληροφοριών που αφορούν στον αριθμό των κατοικιών, που έχουν 

Βλαφθεί- Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα και άμεση διοικητική μέριμνα.  

 
14. Συνεχής επικοινωνία με κεντρικούς αρμόδιους φορείς για έγκαιρη ενημέρωση 

σχετικά για την εξέλιξη του φαινομένου, οδηγίες - μέτρα προστασίας, 
συμβουλευτικές οδηγίες διαχείρισης.  
 

15. Ενεργοποίηση της δράσης Οργανωμένη Απομάκρυνση Πληθυσμού, αν απαιτηθεί.  
 

16. Επικοινωνία με τα τοπικά ΜΜΕ (δελτίο Τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ για τα μέτρα 
προστασίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες-δυνατότητα αιτήσεων, ανοιχτή γραμμή 
πληροφοριών, κ.λ.π.)  

 
17. Διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και συναφών δομών αποτελεί 

ευθύνη του Δημάρχου, ο οποίος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή 
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, όταν 
απαιτείται εκδίδει   απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αριθ. 94, παρ. 4.27του Ν. 3852/2010).και 
στη συνέχεια γίνεται  έλεγχος καταλληλόλητας των κτιρίων κρίσιμων υπηρεσιών του 
Δήμου και υποδομών στην περιοχή της αρμοδιότητάς 
 

18. Ενεργοποίηση ειδικού Γραφείου του Δήμου (ανοιχτή γραμμή για τον πολίτη, 
υποδοχή αιτήσεων, ενημέρωση, κ.λπ.)  
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19. Αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για οριοθέτηση της 

πληγείσας περιοχής (αφορά στην ενεργοποίηση του νομοθετικού πλαισίου περί 
αποκατάστασης πληγέντων μετά από καταστροφή (Ν. 1190/1981) & (Ν. 2576/1998).  

 
20. Υλοποίηση μετεγκατάστασης των κρίσιμων υπηρεσιών, αν απαιτηθεί.  

 
Απολογισμός, αξιολόγηση αποτελεσμάτων απόκρισης του Δήμου, σύμφωνα με το 

υπάρχον σχέδιο και πιθανή Επικαιροποίηση του.  

Καθορισμός ασφαλών χώρων προσωρινής συγκέντρωσης του πληθυσμού που δεν 

μπορούν ή δεν είναι δυνατόν ν’ απομακρυνθούν με ιδία μέσα και μέθοδοι μεταφοράς του 

(πχ ιδιωτικά ή δημόσια οχήματα, σιδηροδρομικό δίκτυο κτλ.).  

 Καθορισμός χώρων καταφυγής του πληθυσμού εκτός της πληγείσας περιοχής (πχ 
χώροι ορισμένοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ξενοδοχειακές μονάδες, 
σπίτια φίλων και συγγενών, εξοχικά ή δεύτερη κατοικία κτλ.).  

 Αναγνώριση των χαρακτηριστικών και παραγόντων επικινδυνότητας ενός φυσικού 
κινδύνου, που υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή 
του μέτρου της εκκένωσης (πχ γενεσιουργά αίτια, διάρκεια εκδήλωσης, βαθμός 
ελέγχου, προβλεψιμότητας και δυνητικής πρόβλεψης). Διαφορετικοί κίνδυνοι 
ενδέχεται να απαιτήσουν συγκεκριμένες αποφάσεις.  

 Κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές (νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων, σχολεία και παιδικοί σταθμοί κτλ.).  

 Το δημογραφικό προφίλ της κοινότητας (πχ άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, 
πολυμελείς οικογένειες, τουρίστες, άστεγοι, εισόδημα πολιτών κτλ.).  

 Διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνιών προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έγκαιρη και έγκυρη ροή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών που 
λαμβάνουν μέρος στις επιχειρήσεις εκκένωσης.  

 Μέθοδοι ενημέρωσης του πληθυσμού και αποστολής προειδοποιητικών μηνυμάτων 
για την κατεύθυνση των ενεργειών του και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας (πχ 
ειδοποιήσεις πόρτα – πόρτα, αποστολή μαζικών email ή sms, ανακοινώσεις σε 
ιστοσελίδες, διανομή φυλλαδίων, τοπικά κοινωνικά ΜΜΕ, ενημερωτικά δελτία, 
σειρήνες προειδοποίησης και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις σε βασικά σημεία της 
πόλης, δημόσια σημεία αναφοράς για την ενίσχυση του τοπικού προσανατολισμού 
κτλ.).  

 Αναλύσεις κόστους και χρηματοδοτικοί πόροι (πχ κόστος για υποδοχή των ατόμων 
σε ασφαλή καταφύγια, διαχείριση εξωτερικής βοήθειας κτλ.).  

 Πολιτική διαχείρισης κατοικίδιων ζώων (πχ ευθύνες του ιδιοκτήτη, συνθήκες 

μεταφοράς, ειδικές ρυθμίσεις για τα κατοικίδια των ατόμων με αναπηρίες κτλ) 

 Αστυνόμευση της περιοχής που εκκενώνεται προκειμένου να προστατευθεί η 

περιουσία των πολιτών καθώς και να περιορίζεται ή/και να ελέγχεται η πρόσβαση 

από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 Βασικές οδηγίες ετοιμότητας και αυτοπροστασίας προς τον πληθυσμό (πχ 
εξοπλισμός του κιτ εκκένωσης με συνταγογραφούμενα φάρμακα και γυαλιά 
οράσεως, ειδικές προμήθειες για βρέφη, ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, 
σημαντικά προσωπικά έγγραφα, ατομικά τηλεφωνικές επαφές είδη προσωπικής 
περιποίησης κτλ.).  
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  
 

Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου ο πληθυσμός να φθάσει σε ασφαλές μέρος 
είναι κρίσιμος ώστε η εκκένωση να έχει γίνει με αποτελεσματικό τρόπο. 
Ο χρόνος αυτός είναι  ανάλογα τα χαρακτηριστικά του κινδύνου που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και την γεωγραφία της περιοχής.  
 
  Η εκκένωση μπορεί είτε να είναι άμεση δηλαδή να έχει μεσολαβήσει ελάχιστος ή 
καθόλου χρόνο για την προετοιμασία του πληθυσμού είτε να υπάρχει δυνατότητα για 
επαρκή χρόνο προετοιμασίας της ώστε να έχουν προειδοποιηθεί οι πολίτες της προς 
εκκένωση περιοχής.  
 

Πρέπει να προβλεφθεί η Αστυνόμευση της περιοχής που εκκενώνεται προκειμένου 
να προστατευθεί η περιουσία των πολιτών καθώς και να περιορίζεται ή/και να ελέγχεται η 
πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 
Να έχουν δοθεί  βασικές οδηγίες ετοιμότητας και αυτοπροστασίας προς τον 

πληθυσμό  
( να υπάρχει βαλιτσάκι με συνταγογραφούμενα φάρμακα και γυαλιά οράσεως, ειδικές 
προμήθειες για βρέφη, ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, σημαντικά προσωπικά 
έγγραφα, ατομικά τηλεφωνικές επαφές είδη προσωπικής περιποίησης κτλ.).  
 
Χρονικά βήματα σε μια διαδικασία εκκένωσης 

1. Χρόνος απόφασης  
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ληφθεί μια τεκμηριωμένη 
απόφαση για την εκκένωση. 
Ο υπολογισμός του χρόνου αυτού περιλαμβάνει επιπλέον το χρόνο για την 
ανίχνευση και τον έλεγχο των δυνητικών επιπτώσεων ενός φυσικού κινδύνου, την 
κινητοποίηση και ανάπτυξη των πόρων. 
 

2. Χρόνος προειδοποίησης  
Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται προκειμένου να ενημερωθεί ο πληθυσμός ο 
οποίος θα πρέπει να μεταφερθεί.  
 

3. Χρόνος απόσυρσης  
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να μεταφερθούν οι πολίτες σε ασφαλή ή 
έστω ασφαλέστερη τοποθεσία. 
 Ο χρόνος αυτός μετριέται  υπολογίζοντας  και τα παρακάτω χρονικά διαστήματα: 
«χρόνος αποχώρησης» δηλαδή ο χρόνος που χρειάζονται τα άτομα ώστε να 
προετοιμαστούν και να αφήσουν την οικία τους. 
 «χρόνος ταξιδιού» δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται ώστε τα άτομα να φτάσουν σε 
μια ασφαλή περιοχή,  
 Ο «χρόνος του τελευταίου ενός σημείου»  
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να απομακρυνθούν όλα τα άτομα από την 
περιοχή που πρέπει να εκκενωθεί.  

4. Χρόνος καταφυγής 
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου τα άτομα να βρουν καταφύγιο 
στην ασφαλέστερη τοποθεσία που μετακινήθηκαν.  
Πιο σημαντικό είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόσυρση και αυτό 

γιατί θα πρέπει να προσμετρηθεί η μεταφορική ικανότητα του υφιστάμενου οδικού 
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δικτύου η οποία υπό συνθήκες εκκένωσης ως είναι επακόλουθο αδυνατεί να 

καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται. 

Για τους σκοπούς της εξέλιξης της εκκένωσης με έναν αποτελεσματικό και ασφαλή 

τρόπο θα ήταν χρήσιμο η προς εκκένωση περιοχή να χωριστεί σε ζώνες εκκένωσης  

και έπειτα να οριστεί μια οδός διαφυγής για κάθε μία από τις ζώνες.  

Θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί και το κυκλοφορικό φορτίο που θα μπορεί να 

φέρει κάθε μια από τις οδούς διαφυγής. 

 

Μια τακτικά ακολουθούμενη μεθοδολογία που προτείνεται για τον σχεδιασμό του 
κυκλοφοριακού φόρτου αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

  

Συνθήκες Διαδρομής  Ικανότητα  

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
- Καλός  καιρός 
 με κανονικές συνθήκες ελέγχου 
κυκλοφορίας  
 

600 άτομα με μέση ταχύτητα 40Km/h  

ENIΣΧΥΜΕΝΗ  
Βελτίωση της κυκλοφορίας επειδή οι 
υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης παρεμβαίνουν . 

800 άτομα με  μέση ταχύτητα 50Km/h  

ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗ  
-Ισχυρές βροχοπτώσεις 
- πιθανές βλάβες των οχημάτων  
- άλλα ατυχήματα-  
-πλημμυρισμένοι δρόμοι κλπ.  

300 άτομα με  μέση ταχύτητα 2Km/h 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ  
Κυκλοφοριακή Συμφόρηση. 
Η διαδρομή εκκένωσης είναι κλειστή       Μια εναλλακτική διαδρομή διαφυγής ή άλλο   
 -λόγω πυρκαγιάς                                              μεταφορικό μέσο μπορεί να απαιτηθεί. 
- από τα νερά των πλημμυρών, 
-κατολίσθηση   
-ισχυροί άνεμοι  
 
 

 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 
Συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό με όλους τους περιφερειακούς εμπλεκόμενους 

φορείς.   Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της συνοχής και της συνεργασίας 
των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και για την ελαχιστοποίηση της σύγχυσης και των 
χρονικών καθυστερήσεων που συχνά παρατηρούνται στη λήψη του μέτρου της 
Οργανωμένης απομάκρυνσης Πολιτών.  

Για το σκοπό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας(Γ.Γ.Π.Π) εκδίδει αναλυτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες  οι οποίες αφορούν  τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών 

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

82 
 

Μια «ζώνη ενεργοποίησης εκκένωσης» είναι ένα προκαθορισμένο όριο που 
περιβάλλει ένα σημείο ενδιαφέροντος ώστε όταν για παράδειγμα μια πυρκαγιά απειλεί να 
ξεπεράσει τα όρια της συγκεκριμένης ζώνης να συνίσταται -ως μέτρο πρόληψης- η 
οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού της περιοχής αυτής. 
 
 

                                        ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ     ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   
                                                     Εξαιτίας   Δασικών  Πυρκαγιών 

  
Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά 

βάση, από την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξαιτίας 
της θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την 
έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, 
καύτρες, κλπ), τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των 
αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών να 
συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. 

Η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών από μία περιοχή που τεκμηριωμένα απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη 
καταστροφή, λαμβάνεται όταν η προσωπική ασφάλεια των πολιτών βρίσκεται σε κίνδυνο, 
που εκτιμάται από τις δυνάμεις καταστολής ότι δηλαδή δεν μπορεί να μειωθεί και υπάρχει 
πρόβλεψη για την εκδήλωση του χειρότερου σεναρίου. 

 Επίσης, η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών λαμβάνεται και στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών 
πλησίον της περιοχής που λόγω της εξέλιξης του φαινομένου αναμένεται να πληγεί, είναι 
μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης στον οποίο δύναται να εκτεθούν 
κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. 

Ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος 
ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των 
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής είναι ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την 
οργανωμένη απομάκρυνση. Στα πλαίσια αυτά, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια 
της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη 
συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

Ο Δήμαρχος έχοντας τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίζει και καθορίζει άμεσα 
σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίο οφείλουν να προσέλθουν οι 
επικεφαλής (ή οι αναπληρωτές) των φορέων που είναι οι κύριοι εμπλεκόμενοι (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 
ΕΚΑΒ, ΠΠ, κλπ). 

Για την απομάκρυνση πρέπει εγκαίρως να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων που 
πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των 
ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται εκείνη την περίοδο στην περιοχή (παραθεριστές, 
τουρίστες, κλπ).  

Αυτοί πηγαίνουν στους χώρους και μετά απομακρύνονται από την περιοχή 
καταστροφής σε ασφαλή περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δρομολόγιο που επιλέγονται 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, 
καθώς και των οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της 
καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα, κλπ).  

Η καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών που έχουν μεταφερθεί στους 
συγκεκριμένους χώρους και ο έλεγχος της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας 
της καταστροφή κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα. Όσον αφορά τη δυναμικότητα των 
μέσων του Δήμου, σε περίπτωση που δεν επαρκούν και απαιτείται ενίσχυση, ζητείται 
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επιπλέον διάθεση σε μέσα και προσωπικό, από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής  . Εάν δημιουργηθεί άμεση ανάγκη ενίσχυσης των 
μεταφορικών μέσων του Δήμου με μεταφορικά μέσα ιδιωτών της περιοχής για την 
απομάκρυνση πολιτών τότε ο δήμος προχωρά σε άμεση μίσθωση οχημάτων και από το ΚΤΕΛ 
Αττικής. 

Στην πραγματικότητα  η διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη, ιδίως για τα μεταφορικά 
μέσα τα οποία σπεύδουν κατευθείαν.  

Σε περίπτωση απόφασης- εντολής  της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού  Η  
Πολιτική Προστασία  του Δήμου Μαραθώνα , ακολουθώντας  το σχέδιο δράσης , είναι αυτή 
που θα συντονίσει τις ενέργειες  που είναι απαραίτητες για να  υλοποιηθεί  η απομάκρυνση 
του Πληθυσμού. 
  
Α} Πρέπει άμεσα να μεταβούν οι  αρμόδιοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι  υπάλληλοι  για να 
συντονίσουν επί  τόπου τις επί μέρους δράσεις , βοηθώντας ταυτόχρονα και τους 
άλλους  υπαλλήλους του Δήμου στην απομάκρυνση του πληθυσμού. 
 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

 
  
Α}  Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ  
Είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της ελεύθερης προσπέλασης στους χώρους 
συγκέντρωσης και καταυλισμού των πολιτών . 
Την αναγνώριση και καταγραφή όλων των προσπελάσιμων οδών σε περίπτωση 
εκκένωσης σε συνεργασία με το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 
 

 
 Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Είναι αρμόδια για τον εκ των προτέρων ορισμό του απαιτούμενοι προσωπικού που θα 

μεταβεί στους χώρους συγκέντρωσης και καταυλισμού των πληγέντων . Για τα διαθέσιμα 

μέσα  για την άμεση κινητοποίηση των υπολοίπων υπηρεσιών . 

 

Β} ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Ε.Π 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 Είναι αρμόδια για την σύσταση κλιμακίων υποδοχής των πολιτών στους χώρους 

συγκέντρωσης και καταυλισμού σε συνεργασία με τις  δομές των κοινωνικών 

υπηρεσιών του Δήμου . 
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 Για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της σε άλλο χώρο σε περίπτωση 

εκκένωσης του  Δημαρχείου  ή των Δημοτικών καταστημάτων ανά Δημοτική 

Ενότητα. 

 Είναι  αρμόδια για την καταγραφή των πολιτών που επιθυμούν ,σε περίπτωση 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από επικείμενη καταστροφή ,να 

απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική 

φροντίδα για την μετακίνησή τους { ασθενείς , άτομα με κινητικά προβλήματα  

κλπ} 

 Στοιχεία για καταγραφή : 

 Ονοματεπώνυμο  

  Διεύθυνση ,  

 κινητό τηλέφωνο  

 αριθμός ατόμων,  

 άτομα με ειδική φροντίδα 

Γ}ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Πρέπει να γίνει  μελέτη  για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί  για αξιοπρεπή 
διαβίωση των πληγέντων  σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου  : 
Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την οργάνωση των χώρων καταφυγής 
είναι  τα ακόλουθα : 

 Σκηνές 
 Στρώματα και κρεβάτια 
 Κουβέρτες, μαξιλάρια και σεντόνια  
 Τραπέζια 
 Καρέκλες 
 Χημικές τουαλέτες 
 Παροχή νερού 
 Φωτισμός δημόσιου χώρου 
 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
 Παροχή τηλεπικοινωνιακής υποδομής (δίκτυα, κοινόχρηστα τηλέφωνα) 
 Συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων 
 Ρουχισμός (επικουρικά) 
 Προσωπικά είδη και γραφική ύλη  

 

     Δ } ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Είναι αρμόδια για την  επικοινωνία και την καταγραφή στοιχείων για ζημιές σχετικά με 
τους Αγρότες  ή τους  Αλιείς . 
Απομάκρυνση αδέσποτων  και Διάσωση εγκλωβισμένων ζώων . 

 

   Ε }ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        Είναι αρμόδια για την σχεδίαση και την εκ των προτέρων επιλογή όλων των χώρων  

        Συγκέντρωσης του  πληθυσμού , για την δημιουργία καταυλισμών για την  

        κατασκευή των αναγκαίων υποδομών   που θα εξασφαλίσουν την υποδοχή και  

        ασφαλή διαμονή των πληγέντων. 
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ΣΤ}ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

& ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Είναι αρμόδια για την χορήγηση σχεδιαγραμμάτων και χαρτών για τους χώρους 

συγκέντρωσης και καταυλισμού πληγέντων  , την επισήμανση ασφαλών δρομολογίων  και 

προσπελάσιμων οδών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνεργασία με την Δημοτική 

Αστυνομία. 

 
Ζ)ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Είναι αρμόδιο  για τις  ανακοινώσεις , τα δελτία τύπου , για το site του Δήμου . 
  
Η) ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Είναι αρμόδιο για τον εκ των προτέρων ορισμό του απαιτούμενου προσωπικού που θα 
μεταβεί στους χώρους συγκέντρωσης και καταυλισμού  των πληγέντων σε συνεργασία με την 
Διοίκηση και την άμεση κινητοποίηση Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 
συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β και τις νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής. 
Επίσης θα μπορούσε να συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων σε μια 
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. 
 
Θ)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΝΟΤΗΤΑ  
Με επικεφαλής τον/την  Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας  θα συντονιστούν για τις δράσεις 
που πρέπει να γίνουν οι  εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. 
 
Ι} ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 Θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα  που θα τους δοθούν από το 
Επιχειρησιακό κέντρο του Δήμου  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
Η  Πολιτική Προστασία  κρίνει ότι  απαραίτητα πρέπει   να δημιουργηθούν στο χώρο στον 
οποίο θα λάβει χώρα η οργανωμένη εκκένωση: 
  

1. Ένα συντονιστικό κέντρο . 
 

2. Ένας ή περισσότεροι, σταθμοί παροχής Α' Βοηθειών για τους πολίτες 
που απομακρύνονται . 

 
3. Σταθμοί πληροφόρησης των πολιτών κατά μήκος της ή των διαδρομών που 

θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνσή τους, σε κομβικά σημεία, για να 
κατευθύνουν τα οχήματα και τους πολίτες προς τους προεπιλεγμένους χώρους 
συγκέντρωσης. 

 
4. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών για την άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των 

εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της απομάκρυνσης του πληθυσμού. 
 

5.  Η απομάκρυνση του πληθυσμού θα γίνει και με την συνδρομή λεωφορείων που 
θα διαθέσει η Περιφέρεια ή αν βρεθούν άμεσα ιδιώτες, οι οποίοι θα έχουν δηλώσει 
εκ των προτέρων ότι  επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση αυτή. 
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6. Ο Δήμος  θα συνδράμει στην υλοποίηση της απομάκρυνσης του πληθυσμού με (1) 
λεωφορείο  και δύο (2) ειδικά διαμορφωμένα οχήματα μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α. 

 
7.  Η Ελληνική Αστυνομία με την συνδρομή και της Δημοτικής Αστυνομίας ,  

Θα ελέγξουν αν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος  για όσους κατοίκους αρνούνται να 
φύγουν , να καταγραφούν  ή να προσπαθήσει να τους πείσει να απομακρυνθούν  για 
λόγους προστασίας τους. 

 
8.  Η τροχαία θα μεριμνήσει ώστε να χρησιμοποιηθούν οι προεπιλεγμένοι οδοί για την 

απομάκρυνση του πληθυσμού.  
 

9. Η   Εκκλησία θα συνδράμει  με την υλοποίηση της δράσης  « γρήγορο χτύπημα» από 
τα καμπαναριά των εκκλησιών , ώστε άμεσα ο κόσμος να καταλάβει ότι βρίσκεται σε 
κίνδυνο. 
 

10. Η  ενημέρωση των δημοτών θα γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο αναλόγως των 
συνθηκών που επικρατούν . {δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του Δήμου κλπ} 

 
Για τις παραπάνω δράσεις είναι απαραίτητος εξοπλισμός, ο οποίος υπάρχει ήδη διαθέσιμος 
ή είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου να προμηθευτεί και να φυλάσσεται σε χώρο ασφαλή, 
με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, για την έγκαιρη μεταφορά αλλά και ανάπτυξή του στο 
χώρο που χρειάζεται. 
  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 Από το Γραφείο Τύπου θα δίνονται πληροφορίες στους δημότες για την εξέλιξη της πυρκαγ
ιάς,την οργανωμένηαπομάκρυνση, την αποφυγή πανικού, την αποσυμφόρηση της 
κυκλοφορίας, τους χώρους καταφυγής, τους σταθμούς Α´ Βοηθειών μέσω του τμήματος 
Διοικητικής Μέριμνας και των Κ.Ε.Π. 
Το Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης  & Πληροφορικής θα φροντίζει για τις 
αναρτήσεις στο siteτου Δήμου και των Δελτίων Τύπου που θα εκδίδει η Πολική Προστασία. 
 

Επικοινωνία με τους πολίτες 
 
Η συνεργασία των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους είναι σημαντική για την επιτυχία 
του σχεδίου Απομάκρυνσης. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική επικοινωνία  : 
Πριν την καταστροφή  - ενημέρωση , συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες , συμμετοχή στις 
ασκήσεις αλλά και  κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Απομάκρυνσης  
 

Δημιουργία μόνιμου τηλεφωνικού κέντρου 
με εύκολο   4ψηφιο αριθμό κλήσης που θα μπορεί να εξυπηρετεί και σταθερά και κινητά 
τηλέφωνα προκειμένου να ενημερώνει τους πολίτες  όταν υπάρχει κατά και μετά την 
καταστροφή , μπλοκάρισμα τηλεπικοινωνιών που ενισχύει  το αίσθημα ανησυχίας και 
πανικού των πολιτών. 
 
Διαθέσιμα οχήματα: 

 Οχήματα διακίνησης προσωπικού 
 Οχήματα διακίνησης υλικών 
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 Οχήματα επί τόπου διακίνησης υλικών 
 Οχήματα καθαρισμού και αποκομιδής 

 

Στόχος  γρήγορη μετάβαση των οχημάτων με συνεργεία  στις περιοχές παρέμβασης  για να 

διαπιστώσουν το είδος και την έκταση των ζημιών ώστε να γίνουν ενέργειες  για την 

διάσωση των εγκλωβισμένων ή επιδιόρθωση ζημιών κλπ. 

Κρίσιμες Ζημιές: όταν εμποδίζονται η λειτουργία νοσοκομείων ή άλλων τόπων 

καθοριστικής σημασίας στην  εξέλιξη του σχεδίου απομάκρυνσης ή και στα δίκτυα 

ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ   ΣΧΕΔΙΟ    ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Συλλογή, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών 
Προετοιμασία τομεακών σχεδίων δράσης 
Αποτίμηση ζημιών & αναγκών 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Υποστήριξη και συντονισμός όλων των επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών 

 
ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 
Έλεγχος κυκλοφορίας 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Διακίνηση και μεταφορική υποστήριξη στις υπηρεσίες και ομάδες εθελοντών 
Συντονισμός όλων των μέσων και δικτύων μεταφορών 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
Τεχνική βοήθεια & αξιολόγηση 

               Συντήρηση και προστασία υποδομών 
Απομάκρυνση ερειπίων και αποβλήτων 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Συνδρομή στην πυροσβεστική υπηρεσία 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΟΔΙΩΝ  
Προμήθειες και οργάνωση διανομής 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Συντονισμός πρώτων και ιατρικών βοηθειών 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΩΣΗ 
Συνδρομή / συντονισμός επιχειρήσεων αναζήτησης & διάσωσης εγκλωβισμένων 
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Συντονισμός προστασίας από επικίνδυνα υλικά & εγκαταστάσεις 
 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Καταλύματα, τροφοδοσία, υγιεινή 

               Τροφή & Νερό 
                Εξεύρεση / διανομή τροφής & νερού στα συνεργεία, τις ΟΥΚ και το κοινό 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ενεργειακή υποστήριξη 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ & ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 
ΖΩΑ   

               Διάσωση εγκλωβισμένων ζώων και απομάκρυνση αδέσποτων  
 

 ΟΜΑΔΕΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 

 ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  
 

 ΟΜΑΔΑ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΩΝ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

 ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟΥ  Ο.Α.Π 

 ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 ΟΜΑΔΕΣ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ  - ΣΩΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  
 ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
 ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  
 ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 ΟΜΑΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 ΟΜΑΔΑ   ΠΑΡΟΧΗΣ  ΝΕΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ   ΣΤΙΣ  ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 ΟΜΑΔΕΣ   ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 
 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ 
 ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ  
 ΟΜΑΔΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ  ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
 

Η αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των συντονιστών των ομάδων  και του 
Γενικού Συντονιστή  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων των συμβάντων.  
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Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη  για αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ των 
φορέων που  συμμετέχουν στην αντιμετώπιση  των φυσικών καταστροφών. 
 

Κύριες οδοί διαφυγής 
Κρίσιμες Διαδρομές 

 
Προκειμένου να φτάσουν πολύ γρήγορα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για 

την απομάκρυνση των πολιτών από τους χώρους συγκέντρωσης στους χώρους καταυλισμού 
πρέπει να προσδιοριστούν κρίσιμες διαδρομές όπου θα εφαρμοστούν μέτρα που θα 
διασφαλίζουν την ταχύτατη κίνηση των οχημάτων και την αποτελεσματική εφαρμογή του 
σχεδίου Απομάκρυνσης.   

Πρέπει να σχεδιαστούν όλες οι εναλλακτικές διαδρομές που θα συνδέουν τους 
χώρους συγκέντρωσης με τους χώρους καταυλισμού. {πρέπει να γίνει ειδικός χάρτης με τα 
σημεία και υπολογισμοί για την συντομότερη μεταξύ των εναλλακτικών διαδρομών –
χρονοαπόσταση, εννοείται ότι για την εκτίμηση των συντομότερων διαδρομών δεν ισχύουν 
οι υφιστάμενες μονοδρομήσεις } 
 Πρέπει σαν πρώτο βήμα να εντοπίζονται τα αρχικά σημεία που είναι συγκεντρωμένα 
τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο, τα οχήματα της Αστυνομίας , της 
Πυροσβεστικής , του ΕΚΑΒ, των Εθελοντικών Σωμάτων Θα έχουν προηγηθεί τα μνημόνια 
ενεργειών με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
 

 
Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης 

 
Πρώτο και σημαντικό βήμα : ο χρόνος απόκρισης του μηχανισμού πρέπει να είναι ελάχιστος. 
 
Δεύτερο βήμα : Πρέπει να υπάρξουν μέτρα απαγορευτικού τύπου , γιατί η ψυχολογία των 
πολιτών κατά την εκδήλωση καταστροφών τους παρακινεί να βγουν στο δρόμο για να πάει 
σπίτι του, με το ιδιωτικό του μέσο μεταφορά. 
Χωρίς να έχει πληροφόρηση για το τι πραγματικά συμβαίνει , θέτοντας έτσι και τον εαυτό 
του σε κίνδυνο αλλά προκαλώντας συγχρόνως κυκλοφοριακή συμφόρηση που δυσκολεύει 
την κίνηση των οχημάτων για την διαχείριση της καταστροφής. 
 
Τρίτο βήμα: Διασφάλιση απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων μετακίνησης και 
διάσωσης των πολιτών . 
 
Τέταρτο βήμα: Εκκένωση των κρίσιμων διαδρομών από την κυκλοφορία σε πολύ λίγο χρόνο 
και απαγόρευση εισόδου νέας κυκλοφορίας στις κρίσιμες διαδρομές. 
 
Πέμπτο βήμα: Καλά πληροφορημένοι πολίτες. Συνεχής ενημέρωση των πολιτών με κάθε 
μέσο  για την καταγραφή των ζημιών , τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για 
την αντιμετώπιση της καταστροφής.  
 
Έκτο βήμα: Ενημέρωση των εποχούμενων πολιτών και των μόνιμων κατοίκων  ώστε να 
συνεργάζονται για τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν , τους δρόμους που πρέπει 
να εκκενώσουν και τις εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν. 
 
Έβδομο βήμα: Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, απαιτείται η στελέχωση  με στρατιωτικά  
τμήματα και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές. 
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ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΗΜΟΥ 
Οι κύριοι οδικοί άξονες είναι  η Λεωφόρος Μαραθώνος και   η Λεωφόρος Διονύσου, που 
ενώνει  τον Δήμο Μαραθώνος με τους Δήμους Διονύσου και Πεντέλης, 
 
Η έλλειψη μαζικών μέσων γρήγορης μεταφοράς δημιουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες 
κυκλοφοριακό φόρτο. 
 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

Βήμα  πρώτο: Εντοπισμός σημείων που πρέπει να παρέμβουν στις πληγείσες περιοχές σε 
ελάχιστο χρόνο. 
Βήμα δεύτερο : Σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση για τα σημεία που έγιναν ζημιές. 
Βήμα τρίτο : Αποστολή  δίκυκλων για αναγνώριση ζημιών με κατάλληλα άτομα . 
Βήμα τέταρτο : Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης κυκλοφοριακής ροής . 
Βήμα πέμπτο : Απόδοση σταδιακά στην κυκλοφορία μόλις ενημερώσουν τα αρμόδια 
συνεργεία τις κρίσιμης διαδρομής μέσα στην πληγείσα περιοχή. 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΥ 
Για την διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής διακίνησης των οχημάτων που μεταφέρουν και 
εξυπηρετούν τις ομάδες  μεταξύ των διαφόρων σημείων που επιχειρούν και για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή  του σχεδίου είναι απαραίτητη η  τοποθέτηση  εκ των 
προτέρων  Συντονιστή , 

 
Τα οχήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου Απομάκρυνσης  είναι 

κυρίως επιβατικά μεγάλης  χωρητικότητας, όπως λεωφορεία και πούλμαν. Σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορούν να   χρησιμοποιηθούν και οχήματα μικρής χωρητικότητας επικουρικά 
με  τα ασθενοφόρα και τα οχήματα της αστυνομίας,  αν αυτά δεν επαρκούν για να 
διακινήσουν το  πλήθος των ασθενών & τραυματιών. 

Ανάλογα με το πλήθος του πληθυσμού που πρέπει να απομακρυνθεί και τη χρονική 
διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να εξευρεθούν τα αντίστοιχα οχήματα.  

Με  συνδρομή των ΚΤΕΛ , που θα κληθεί να θέσει τα λεωφορεία της στη διάθεση του 
Δήμου , των  υπηρεσιακών λεωφορείων του Στρατού και της Αστυνομίας, ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει μέριμνα ώστε να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα ιδιωτικά οχήματα, όπως τουριστικά 
και σχολικά λεωφορεία (όταν δεν λειτουργούν για τα σχολεία)  

Για την ετοιμότητα των στόλων αυτών στο πλαίσιο σχεδίου απαιτείται η έγκαιρη 
διεξαγωγή σχετικών διαπραγματεύσεων και η σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων ή 
συμφωνιών του  Δήμου   με τους αντίστοιχους φορείς που αναφέρονται παραπάνω. 
 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα οχήματα που μετέχουν στην οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών και στη 
διαχείριση των καταστροφών  μπορεί να χρειαστεί να εφοδιαστούν με πρόσθετο ειδικό 
εξοπλισμό, πέραν του εξοπλισμού  που θα διαθέτουν. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία (αποθήκες) κατά 
προτίμηση όπου θα βρίσκεται εκ των προτέρων ο ειδικός 
αυτός εξοπλισμός { οι χώροι αυτοί θα ενταχθούν στους χάρτες στις κρίσιμες διαδρομές}  

Ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα λόγω εκτέλεσης πολλών δρομολογίων. Για 
το σκοπό αυτό απαιτείται να έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει 
«ανοικτός πιστωτικός λογαριασμός» με τα πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Δήμου μας.  
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(14) απορριμματοφόρα 
Τρεις (3) Νταλίκες 
Έξι (6) φορτηγά 
Πέντε (5) λεωφορεία 
Δέκα (10) ημιφορτηγά 
Δεκατρία (13) επιβατηγά 
Δύο (2) σάρωθρα 
Δύο (2) πλυντήρια 
Δεκατρία (13) οχήματα (χωματουργικά κλπ.) 
Τρία (3) καλαθοφόρα 
Τέσσερα (4) πυροσβεστικά 
Πέντε (5) μηχανάκια 
 

 
ΧΩΡΟΙ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

 
                   Για να εκκενωθούν όμως σωστά οι οικισμοί έχουν καθοριστεί χώροι συγκέντρωσης 
των κατοίκων  και  όσων βρίσκονται στην περιοχή .  

Σε αυτούς συγκεντρώνονται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης (με κάθε πρόσφορο 
μέσω, πχ ΜΜΕ, πόρτα-πόρτα, τηλέφωνα, SMS, ανακοινώσεις) οι άνθρωποι της περιοχής, για 
να μεταφερθούν κατόπιν, οργανωμένα, σε ασφαλείς χώρους. 
  Οι παρακάτω δεν είναι λοιπόν χώροι στους οποίους θα σωθεί κάποιος αν 
παραμείνει, αλλά οι χώροι που οι άνθρωποι της περιοχής πρέπει αν συγκεντρωθούν, σε 
περίπτωση καταστροφικής πυρκαγιάς κατόπιν εντολής αρμοδίων, για να τους μεταφέρουν 
σε ασφαλή σημεία. 

Το σχέδιο προβλέπει αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα χώρους συγκέντρωσης, 
καθώς και δρόμους προσπέλασης. 
Συγκεκριμένες ενέργειες, σημεία συγκέντρωσης ακόμη και δρόμους διαφυγής ανά δημοτική 

ενότητα  για την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού σε περίπτωση πυρκαγιάς στην πόλη. 

  Οι Χώροι Συγκέντρωσης  απέχουν απόσταση το πολύ 250 μέτρα από κάθε 

κατοικημένο σημείο ώστε οι πολίτες  να μπορούν να πάνε  εκεί με τα πόδια  σε ελάχιστο 

χρόνο. 

Η μετάβαση με τα πόδια είναι απαραίτητη για να μην χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά 

μεταφορικά μέσα που θα δυσκολέψουν  την κίνηση των οχημάτων  και θα εκνευρίσουν και 

θα πανικοβάλουν τους πολίτες.  

Στον πανικό των πρώτων  στιγμών κανείς δεν θα μπορεί να  ακολουθήσει μακρινές 

και πολύπλοκες διαδρομές για να φτάσει σε ασφαλές μέρος, αλλά θα μείνει εκεί όπου θαρρεί 

ότι είναι ασφαλής, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σπίτι του. 

Οι δρόμοι που  θα καθοριστούν  πρέπει να είναι διασφαλισμένο ότι σε περίπτωση 

σεισμού  δεν θα  αποκλειστούν. 

ΧΩΡΟΙ  ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 
 

Στους Χώρους Καταφυγής θα υπάρχει τουλάχιστο ένα εντεταλμένο στέλεχος του 
Σχεδίου.- 
Οι  χώροι αυτοί  είναι δημόσιοι αν και σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρξουν και 
εναλλακτικοί χώροι.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλατείες, πάρκα, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι 
χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, προαύλια χώρων εκπαίδευσης, προαύλια εκκλησιών, 
ελεύθερα οικόπεδα κ.α.   
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Οι περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να επηρεάζουν τις βασικές 
λειτουργίες της πόλης {σχολεία , άθληση  ακόμα και ψυχαγωγία} 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν  αρχικά ως χώροι καταφυγής και στη συνέχεια  
ως χώροι καταυλισμού γιατί δεν θα απαιτηθεί η μετακίνηση των πολιτών. 

Μεγάλοι χώροι καταυλισμού : περιλαμβάνουν συνήθως 100 έως 250 καταλύματα. 
Μικροί  χώροι   καταυλισμού : 20-100 καταλύματα 

Μικροί  χώροι  καταυλισμού   από οικογένειες   κοντά στις οικίες τους  :  1  -20  
καταλύματα  

Η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα κάνει  τον υπολογισμό της διαθέσιμης έκτασης 
του κάθε χώρου. 

Αν χρησιμοποιούνται σκηνές  η διάρκεια παραμονής των κατοίκων  στους χώρους 
καταυλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει συνήθως  τους τρεις  μήνες. 
Παράταση μπορεί να ληφθεί  μέχρι και εννέα  μήνες  μόνο κάτω από ειδικές  συνθήκες . 

Πρέπει να βρίσκονται μέσα στον αστικό χώρο και να εξυπηρετούν τους  κατοίκους 
που βρίσκονται σε ακτίνα 250 μέτρων γύρω από αυτούς ώστε η μετάβαση να γίνεται με τα 
πόδια και να μην επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο. 

Η προτεινόμενη διάρκεια παραμονής, με βάση την οποία καθορίζεται και η 
απαιτούμενη υποδομή των χώρων, είναι από λίγες ώρες μέχρι δύο ημέρες.  Περισσότερο από 
δύο ημέρες, πρέπει να υπάρχουν χώροι που  διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και οργάνωση  

Πρέπει να απέχουν  από κτίρια που βρίσκονται τριγύρω τους  απόσταση  
τουλάχιστον ίση με το μισό του ύψους τους και να μην κινδυνεύουν οι πολίτες από πτώσεις  
στύλων κλπ. 
 

 
Χώροι καταυλισμού 

 
Σαν Χώροι Καταυλισμού ορίζονται όσοι από τους Χώρους Καταφυγής μπορούν να 

φιλοξενήσουν   από  50  κατοίκους και  πάνω  ο καθένας (ελάχιστο όριο «βιωσιμότητας» για  
κάθε χώρο ). 
Διακρίνονται τρία  (3) είδη Χώρων Καταυλισμού, 

 Οι χώροι της  Ε. Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα  εφόσον  δεν έχουν πληγεί 
από καταστροφή και όλες  οι εγκαταστάσεις της. 

 Οι χώροι των κατασκηνώσεων   Κ.Α.Α.Υ   και  Κ.Ε.Δ.Α .Ζ {μετά από υπογραφή σχετικών 
μνημονίων ενεργειών} 

 Χώροι Καταυλισμού Σκηνών,  
 Χώροι Καταυλισμού Λυομένων 

Στους χώρους αυτούς πρέπει να διασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης . 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλατείες, πάρκα, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι χώροι, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, προαύλια χώρων εκπαίδευσης, προαύλια εκκλησιών, ελεύθερα 
οικόπεδα κ.α.   

 Οι χώροι αυτοί δεν πρέπει να καλύπτουν σημαντικές λειτουργίες  {πχ σχολεία}  γιατί 
δεν πρέπει να εμποδίζουν την λειτουργία τους. 
Στους Χώρους Καταυλισμού Σκηνών θα εγκατασταθούν σκηνές όπου θα στεγαστεί αρχικά ο 
πληθυσμός  Η διαμονή στις σκηνές προβλέπεται ολιγοήμερη. 

Μετεγκατάσταση σε λυόμενα κτίσματα οργανωμένα σε προσωρινούς οικισμούς. 
Οι Χώροι Καταυλισμού Λυομένων  
επιλέγεται με κριτήρια : 

 Την συμβατότητα με αξιοπρεπή πρότυπα διαβίωσης, να υπάρχει στέρεο έδαφος, να 
είναι δίπλα σε δίκτυα υποδομής  κλπ. 
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 Την σημερινή χρήση και κατάσταση του χώρου (επιλέγονται ελεύθεροι χώροι η 
χρήση των οποίων δεν είναι ζωτική για τις αστικές λειτουργίες όπως γήπεδα, μεγάλης 
έκτασης ελεύθεροι χώροι χωρίς φυσικά εμπόδια κ.λ.π) 

Όσοι από τους Χώρους Καταυλισμού δεν προβλέπονται για τα λυόμενα επιλέγονται σαν 
Χώροι  Καταυλισμού Σκηνών. 

Η διακίνηση του πληθυσμού από τους Χώρους Καταφυγής προς τους Χώρους 
Καταυλισμού κάθε είδους θα γίνει με μέσα επιλογής του Δήμου και σε κατάλληλο χρόνο. Τα 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα οχήματα μεταφοράς  και φορτηγά για 
την μεταφορά των προσωπικών ειδών που θα έχουν μαζί τους στις σκηνές οι φιλοξενούμενοι  
πολίτες. Πρέπει η αποστολή του  κατάλληλου εξοπλισμού από τις αντίστοιχες αποθήκες μέχρι 
τους Χώρους Καταυλισμού να γίνει το ταχύτερο δυνατό. 

Η διακίνηση από τους Χώρους Καταφυγής προς τους Χώρους Καταυλισμού Σκηνών 
πρέπει να αρχίσει σταδιακά  από την εκδήλωση της καταστροφής υπό την προϋπόθεση τι η 
διακίνηση αυτή δεν θα παρεμποδίζει την διακίνηση οχημάτων πρώτης ανάγκης 
(πυροσβεστικά οχήματα για την   κατάσβεση πυρκαγιών  και ασθενοφόρα για την διάσωση 
τραυματιών  ).  

Θα  γίνουν χάρτες  από την Τεχνική Υπηρεσία  που θα παριστάνονται  οι  χώροι με  
καταυλισμούς σκηνών και Λυομένων . 

 
ΧΩΡΟΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 

      ή Χώροι Διαχείρισης Καταστροφών  
 

 Χαρακτηρίζονται οι χώροι εκείνοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, όπου έχουν έδρα  οι φορείς που 
συμμετέχουν στο σχέδιο Απομάκρυνσης , χώροι παροχής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας. 
 

 Οι  έδρες των δημοτικών καταστημάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

 Τα Αστυνομικά Τμήματα 

 Ο σταθμός της Πυροσβεστικής Νέας Μάκρης , 

 Ο ι  σταθμοί των Εθελοντών Πυροσβεστικών Σωμάτων , 
 

Χώροι  μετεγκατάστασης  υπηρεσιών 
 
Οι χώροι αυτοί  θα πρέπει να είναι σε κεντρικά σημεία   ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν 
άμεσα . 

 Μπορεί να είναι  προαύλια  των  δημοτικών καταστημάτων. 

 Ελεύθεροι χώροι  κοντά στα δημοτικά καταστήματα 
 

Χώροι Παροχής Βοήθειας 
 

Κέντρα κινητών ιατρείων παροχής βοήθειας για την  συγκέντρωση των πληγέντων 
για  άμεση παροχή  βοήθειας σε αυτούς  και στην συνέχεια επιλογή των σοβαρά 
τραυματισμένων για την διακομιδή  στα νοσοκομεία. 

Η διάρκεια παραμονής στους  χώρους παροχής βοήθειας πρέπει να είναι στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο , αφορά μόνο την παροχή πρώτων βοηθειών και όχι περίθαλψη. 

Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται  μέσα  σε χώρους  καταφυγής και 
καταυλισμού  αλλά  μπορεί  και να  καθορίζονται από τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε  
περίπτωση . 
 

Ειδικές ομάδες πληθυσμού 
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Κατά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης η διαδικασία εκκένωσης των κατοικιών από τις 
ειδικές ομάδες πληθυσμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους κλπ.) παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες . 

Ανάλογα με την κατηγορία της ειδικής ομάδας (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ηλικιωμένοι κλπ.) διαφοροποιούνται τόσο η φύση των δυσκολιών εκκένωσης όσο και οι 
απαιτούμενες ειδικές συνθήκες διαβίωσης της ομάδας αυτής σε περίπτωση 
μετεγκατάστασης.  
Γενικά πάντως οι δυσκολίες εκκένωσης και μετεγκατάστασης των παραπάνω ομάδων 
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 

 Δυσκολίες  μετακίνησης -αδυναμία 
 Ειδικό ωράριο διατροφής και ειδική σύνθεση τροφών 
 Συχνή ιατρική παρακολούθηση 
 Αυξημένες απαιτήσεις σε συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής 
 Αυξημένη ευαισθησία σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 
Για την άμβλυνση ορισμένων από  τις παραπάνω αναφερόμενες  δυσκολίες  και τη μερική 

κάλυψη των αντίστοιχων  ειδικών αναγκών πρέπει κατά το στάδιο της πρόληψης να 
προσδιοριστούν τόσο οι χώροι  μετεγκατάστασης των ειδικών ομάδων (χώροι αυξημένων 
προδιαγραφών υγιεινής, ασφάλειας,  λειτουργικότητας ως προς τις ανάγκες διαβίωσης κλπ.), 
όσο και η διαδικασία μεταφοράς των ομάδων   προς τους χώρους αυτούς. 

Προσδιορίζονται οι εγκαταστάσεις  της  Ε. Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα στον 
Άγιο  Ανδρέα. 
 
 
 

ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ 
 

Είναι  σημαντικός ο καθορισμός των οδικών αξόνων και των οδών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την άμεση  μετακίνηση  των κατοίκων  όπως  και των  ομάδων  
επέμβασης.   

Το οδικό δίκτυο του Δήμου χαρακτηρίζεται γενικά καλό.  
Ο σημαντικότερος οδικός άξονας του Δήμου είναι η Λεωφόρος Μαραθώνος, καθώς συνδέει 
την περιοχή με την Αθήνα, κυρίως μέσω της Αττικής οδού και των κάθετων 
αξόνων(Μεσογείων και Κηφισίας).  

Η Λεωφόρος Μαραθώνος, συνδέει τα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας με το 

κέντρο  περίπου σε μισή ώρα. 

Ο βόρειος οδικός άξονας συνδέει την πόλη του Μαραθώνα με το Γραμματικό και στη 

συνέχεια τον Βαρνάβα, το Καπανδρίτι και καταλήγει στην Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο 

ύψος των Αφιδνών. 

Ο έτερος οδικός άξονας αποτελεί συνέχεια της  Λεωφόρου Μαραθώνος και περνάει 

από τον Βόθωνα (Καλέντζι), το φράγμα του  Μαραθώνα και στη συνέχεια τον Άγιο Στέφανο 

και την Άνοιξη και καταλήγει στην Εκάλη. 

Από την Νέα Μάκρη ξεκινά η λεωφόρος Διονύσου που  ενώνει τον Δήμο μέσω της 

διασταύρωσης του Αγίου Πέτρου με την Πεντέλη και τον  Διόνυσο. 

Από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος μπορεί να  φθάσει κάποιος στην Ραφήνα και στη 

συνέχεια στην Αρτέμιδα (Λούτσα). 

Η προσβασιμότητα στις παραλίες της περιοχής από το παράκτιο Άλσος του Σχινιά  

Και νοτιότερα είναι απόλυτα διασφαλισμένη. 
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Η  παραλία  Μαραθώνος   χρήζει μια συνολικής μελέτης που θα περιλαμβάνει και το 

κατακερματισμένο παράκτιο   μέτωπο, λόγω του στηθαίου του παραλιακού δρόμου 

(Λεωφόρος Ποσειδώνος). 

Βορειότερα η Αγία Μαρίνα Γραμματικού, η ΝΒΝΕ, η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο 

Ραμνούντα, εξυπηρετούνται με ασφαλτοστρωμένους οδούς.  

Ο  περιφερειακός δρόμος που ενώνει το Κάτω Σούλι με το Γραμματικό διακλαδίζεται 

και εξυπηρετεί την παραλία Σέσι καθώς και τον χώρο ΟΕΔΑ στη θέση Μαύρο Βουνό 

Γραμματικού. 

Από τον Βαρνάβα είναι δυνατή η πρόσβαση στην παραλία Βαρνάβα, που επικοινωνεί 

και με το Σέσι που βρίσκεται 3 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά. 

Νοτιότερα οι οικισμοί του Νέου Βουτζά, Βιθυνίας, Λιβίσι και Αγία Μαρίνα 

εξυπηρετούνται  χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και λόγω της μικρής απόστασης από την 

Λεωφόρο   Μαραθώνος. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Η Δημοτική Ενότητα του Μαραθώνα αποτελείται από τους οικισμούς προ του 1923, από 
αυθαίρετους οικισμούς και μεμονωμένα αυθαίρετα, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και 
τις δομήσεις σε άρτια οικοδομήσιμα οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων. Ως οικισμοί σήμερα 
νοούνται : 
Ο Μαραθώνας έχει ΓΠΣ (ΦΕΚ 412Δ/92) ν. 1337/83 για τον αστικό ιστό του Μαραθώνα. Ο 
πρώτος οικισμός Σεβδίκοι (Διανομή Υπ. Γεωργίας έτους 1952). 
Αναγνώριση λοιπών οικισμών 
Δικαστικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 109/ Δ/1968) 
Δικαστών και Εισαγγελέων (ΦΕΚ 84 / Δ/1970) 
Μαραθώνα (ΦΕΚ 542/ Δ/1977) 
Αν Σουλίου (ΦΕΚ 87/ Δ/1978) 
Βόθωνας (ΦΕΚ 67/ Δ/1978) 
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων Αθηνών (ΦΕΚ 
171/ Δ/1980) 
Β΄ κατοικία παραλιακής (ΦΕΚ 456/Δ/1985, 556/ 
Δ/1988) 

Οι υπόλοιπες περιοχές θεωρούνται επίσης εκτός σχεδίου, έχουν χαρακτηρισθεί ως 
περιοχές Α ( Π.Δ 5/1979) (ΦΕΚ 707 Δ/79). Εκεί επιτρέπονται δραστηριότητες γεωργίας 

κτηνοτροφίας, σφαγείων, οικιών σε οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων και απαγορεύεται η 

λειτουργία καταστημάτων. Αυτές οι περιοχές είναι το Κάτω Σούλι, ο Βρανάς και το Ριζάρι. 

Οι υφιστάμενοι οικισμοί Πάντειος Πολιτεία και Αύρα είναι αυθαίρετοι και εντός 
δασικών περιοχών. Βέβαια οι οικισμοί είναι λειτουργικοί και μαρτυρούν την «κρατική 
συνενοχή». 

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι τρεις, των δικαστών και εισαγγελέων στην 
βραχώδη παραθαλάσσια πλευρά του Δήμου ανατολικά και βόρεια του πάρκου Σχινιά, των 
δικαστικών υπαλλήλων δίπλα στο Κωπηλατοδρόμιο και των πολυτέκνων στη αμφιθεατρική 
πλαγιά επί της Λεωφόρου Σουλίου. Και οι τρεις οικισμοί είναι οργανωμένοι και λειτουργικοί. 

Η Δημοτική Ενότητα  Μαραθώνα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα του Δήμου 

Μαραθώνα με σχεδόν την μισή έκταση από την συνολική επιφάνεια του Δήμου μας.  Ο 

οικισμός του Μαραθώνα έγινε πριν το 1923 

Η ποικιλομορφία της περιοχής είναι: 

Οικισμός εντός σχεδίου 
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Οικισμός υπό ένταξη 

Οικισμός εκτός σχεδίου 

Προστατευμένες δασικές εκτάσεις  

Εθνικό Πάρκο Σχινιά –Πευκοδάσος 

Κωπηλατοδρόμιο  

Υπάρχουν εκτάσεις ανάπτυξης ήπιου τουρισμού 

Εκτάσεις ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας 

Αγροτικές εκτάσεις  & καλλιέργειας και βοσκότοποι 

Προστατευόμενες εκτάσεις  υδάτινων όγκων {παραλία Σχινιά} 

Η Δ.Ε Μαραθώνα έχει πολλές παραθεριστικές κατοικίες 

‘Έχει διάσπαρτους οικισμούς στη συνολική έκταση της περιοχής νόμιμη ή αυθαίρετη. Οι 

παραπάνω οικισμοί  συγκεντρώνουν χρήσεις τόσο  μόνιμης όσο και παραθεριστική 

κατοικίας. 

Τουριστικές Εγκαταστάσεις  συγκεντρώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής του Σχινιά  μέχρι 

και την παραλία Μαραθώνα  στα όρια της κοινότητας στην Μπρεξίζα. 

Επιχειρησιακά μέσα δεν υπάρχουν στην Κοινότητα διότι βρίσκονται συγκεντρωμένα στο 

σταθμό μεταφόρτωσης στη Ν. Μάκρη . Υπάρχουν μέσα ιδιωτών { υπό διαπραγμάτευση} 

Οι μετακινήσεις  του πληθυσμού θα γίνονται όποτε απαιτηθεί συντεταγμένα με τροχονομία 

με τα Ι.Χ ,ιδιώτες παλαιοί αστυνομικοί που είναι εκπαιδευμένοι. 

Ο  οικισμός  Μαραθώνα   χωρίζεται    σε    6   ζώνες: 

1. Κέντρο οικισμού   ανοικτός χώρος  Πλατεία  Ηρώων 

2. Σούφανη 

3. Συνοικισμός Μπέη – στην Πλατεία του συνοικισμού  και στο παρκινγκ  Μπέη  

4. Καβαρνός στο γήπεδο Καβαρνού  

5. Κολωνάκι στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου και μπροστά στο Δημαρχείο 

6. Κοκκινάδεζα  - κεντρική πλατεία  Ηρώων 

Οικισμός  Αγ.  Παντελεήμων 

Οικισμός Άνω  Σούλι  

Οικισμός  Αύρα 

Οικισμός  Καλέντζι  

Οικισμός Βρανάς 

Οικισμός Κάτω Σούλι  

Σχινιάς  

Για την υποδοχή και φροντίδα : Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου  -Κλειστό Γυμναστήριο. 

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ Καβαρνού. 

Κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Μαραθώνα. 

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Μαραθώνα . 

Ανοικτοί  χώροι – πλατεία συνοικισμού. 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ανοιχτός χώρος των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθώνιου Δρόμου. 

Αύλειου χώροι σχολικών μονάδων. 

Πλατείες 

Χώρος μπροστά στο Δημαρχείο 

Παρκινγκ  Μπέη  
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Παρκινγκ  Ποδηλατοδρόμιου 

Οι  επικοινωνίες  θα γίνονται  με τα κινητά τηλέφωνα. 

Η Δημοτική Ενότητα  Μαραθώνα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα του Δήμου 

Μαραθώνα με σχεδόν την μισή έκταση από την συνολική επιφάνεια του Δήμου μας.  Ο 

οικισμός του Μαραθώνα έγινε πριν το 1923 

Η ποικιλομορφία της περιοχής είναι: 

Οικισμός εντός σχεδίου 

Οικισμός υπό ένταξη 

Οικισμός εκτός σχεδίου 

Προστατευμένες δασικές εκτάσεις  

Εθνικό Πάρκο Σχινιά –Πευκοδάσος 

Κωπηλατοδρόμιο  

Υπάρχουν εκτάσεις ανάπτυξης ήπιου τουρισμού 

Εκτάσεις ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας 

Αγροτικές εκτάσεις  & καλλιέργειας και βοσκότοποι 

Προστατευόμενες εκτάσεις  υδάτινων όγκων {παραλία Σχινιά} 

Η Δ.Ε Μαραθώνα έχει πολλές παραθεριστικές κατοικίες 

Τουριστικές Εγκαταστάσεις  συγκεντρώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής του Σχοινιά  

μέχρι και την παραλία Μαραθώνα  στα όρια της Κοινότητας στην Μπρεξίζα. 

Επιχειρησιακά μέσα δεν υπάρχουν στην Κοινότητα διότι βρίσκονται συγκεντρωμένα στο 

σταθμό μεταφόρτωσης στη Δημοτική Ενότητας της Νέας Μάκρης . 

Υπάρχουν κάποια μέσα ιδιωτών { υπό διαπραγμάτευση} 

Οι μετακινήσεις  του πληθυσμού θα γίνονται όποτε απαιτηθεί συντεταγμένα με τροχονομία 

, με τα Ι.Χ ,ιδιώτες παλαιοί αστυνομικοί που είναι εκπαιδευμένοι. 

Ο  οικισμός  Μαραθώνα   μπορεί να χωριστεί  σε  6   ζώνες όπου υπάρχουν θέσεις 

συγκέντρωσης πληθυσμού ανάλογα με τις έκτακτες ανάγκες: 

1. Το Κέντρο του οικισμού όπου υπάρχει  ανοικτός χώρος στην  Πλατεία  Ηρώων και την 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννου 

2. Η Σούφανη, χωρίς ανοικτούς χώρους συγκέντρωσης  

3. Ο Συνοικισμός  με μία  πλατεία στο κέντρο του συνοικισμού   

4. Ο οικισμός Μπέη με  το Ολυμπιακό παρκινγκ   

5. Η Κοκκινάδεζα με τους αθλητικούς χώρους του κλειστού γηπέδου μπάσκετ 

«Καβαρνού»  

6. Το Κολωνάκι με ανοικτούς χώρους μπροστά στο Δημαρχείο και τις εγκαταστάσεις της 

Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου  

 Οικισμός  Παραλίας Μαραθώνα - Άγιος  Παντελεήμων, επίσης μπορεί να χωριστεί  

στις   παρακάτω ζώνες. 

1. Το κέντρο του οικισμού στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα με χώρο 

συγκέντρωσης την πλατεία και το λιμάνι-παραλία και πιο δίπλα το Δημοτικό 

Παρκινγκ 

2. Ο χώρος του Τύμβου Μαραθώνα για συγκέντρωση στο παρκινγκ του αρχαιολογικού 

χώρου και στο ύπαιθρο  με την συναίνεση της Αρχαιολογίας 

3. Οι Αύλειοι ανοικτοί ή κλειστοί χώροι των σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 

ανάλογα με την έκτακτη ανάγκη που προκύψει 
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4. Οικισμός Άνω  Σούλι , υπάρχει ανοικτός χώρος στο κέντρο του χωριού δίπλα στον 

κεντρικό δρόμο και οι χώροι του Πολιτιστικού Κέντρου πρώην δημοτικού σχολείου. 

5. Οικισμός Κάτω Σούλι. Μπορούμε να χωρίσουμε την ευρύτερη περιοχή στου Κάτω 

Σουλίου στους παρακάτω 4 οικισμούς, 

Κάτω Σούλι – κεντρικός οικισμός, περιλαμβάνει μία μεγάλη περιοχή με Δημοτικό 

Σχολείο και Νηπιαγωγείο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι συγκέντρωσης 

με ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο ‘ 

Αποθήκη΄ με ανάλογη χρήση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πλημμύρας στον 

οικισμό από το χείμαρρο ‘Πρόχωμα’ όπου διασχίζει τον οικισμό και περνάει 

παράλληλα από τα σχολεία Δημοτικό και Νηπιαγωγείο καθώς και από την Εκκλησία 

του οικισμού. Χρειάζεται δε άμεση κατασκευή γέφυρας οχημάτων ή πεζογέφυρας 

γιατί πλημμυρίζει τον κεντρικό δρόμο και εγκυμονεί κινδύνους για τους πεζούς και 

τους διερχόμενους οδηγούς. 

6. Σχοινιάς και Άνω Σχοινιάς, όπου περιλαμβάνει το πευκοδάσος της Κουκουναριάς και 

την οικιστική περιοχή του Σχοινιά. Υπάρχει δρόμοι διαφυγής προς Λεωφόρο Κάτω 

Σουλίου. 

7. Οικισμός Δικαστών και Εισαγγελέων , χρησιμοποιεί τον ίδιο προβληματικό δρόμο με 

το δρόμο του Σχοινιά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής ούτε πρόσβαση σε 

κάποιο λιμάνι η κοντά στο νερό για διαφυγή από θαλάσσης. 

8. Οικισμός  Αύρα (Άνω και Κάτω), είναι ο Οικισμός που κάηκε το 2013 και δεν έχει 

μεγάλους χώρους συγκέντρωσης, εκτός το Πολιτιστικό τους Κέντρο στην άνω Αύρα. 

Ο πληθυσμός θα πρέπει να απομακρυνθεί σε πυρκαγιά εφόσον μπορεί με 

κατεύθυνση προς το Κάτω Σούλι στην πλατεία ‘Παντέϊκα’ και στο φούρνο Στάση, ή 

προς το Γραμματικό και το Λιμάνι της Αγίας Μαρίνας.  

9. Οικισμός Πάντειος Πολιτεία , δεν έχουν κεντρικούς ανοικτούς χώρους και υπάρχει 

ένας κεντρικός δρόμος διαφυγής. 

10. Οικισμός Άγιος Γιώργης, χρησιμοποιούν την κεντρική Λεωφόρο Σουλίου με πολλούς 

εξόδους. 

11. Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων δίπλα στο Κωπηλατοδρόμιο όπου και μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους  ως συγκέντρωση κατοίκων. 

12. Συνεταιρισμός Πολυτέκνων , μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεντρική λεωφόρο 

Σουλίου και τους χώρους του Κωπηλατοδρομίου αφού υπάρξει ανάγκη φυσικά με 

την άδεια των Ολυμπιακών Ακινήτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας 

13. Οικισμός Προφήτης Ηλίας  το περιβάλλοντα χώρο  της  εκκλησίας. 

14. Οικισμός  Καλέντζι, υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης πολιτών στην Αγία Παρασκευή  

και την Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καθώς και στο ανοικτό γήπεδο 

μπάσκετ.  

15.  Οικισμός Βρανάς, δεν υπάρχουν πλατείες και ανοικτοί χώροι συγκέντρωσης πλην 

του ανοικτού χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα και της αναγκαστικής 

μετακίνησης των πολιτών αναλόγως του προβλήματος προς το βουνό Κοτρώνι και τη 

Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού 

16. Στη συνέχεια μεσολαβεί η άκρα Κυνόσουρα και στην εσωτερική βάση ξεκινά η 

παραλία του Σχινιά. 

Για την υποδοχή και φροντίδα :  

 Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου  - Κλειστό Γυμναστήριο (Μαραθώνας) 
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 Κλειστό γήπεδο μπάσκετ Καβαρνού (Μαραθώνας) 

 Κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου (Μαραθώνας) 

 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού (Μαραθώνας) 

 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού (Παραλίας Μαραθώνα) 

 Αίθουσα Πολιτιστικού ‘Αποθήκη’ (Κάτω Σούλι) 

 Αίθουσα Πολιτιστικού (Άνω Σούλι) 

 Αίθουσα Πολιτιστικού (Καλέτζι) 

 Ανοικτοί  χώροι – πλατεία συνοικισμού (Μαραθώνας) 

 Ανοικτοί  χώροι – πλατεία Αγίου Παντελεήμονα (Παραλία Μαραθώνα) 

 Ανοικτοί  χώροι – Δημοτικό Παρκινγκ (Παραλία Μαραθώνα) 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου (Μαραθώνας) 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου (Κάτω Σούλι) 

 Ανοιχτός χώρος των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθώνιου Δρόμου. 

 Αύλειοι χώροι σχολικών μονάδων (Μαραθώνας, Παραλία, Κάτω Σούλι) 

 Πλατείες (Μαραθώνας, Παραλία, Κάτω Σούλι) 

 Χώρος μπροστά στο Δημαρχείο (Μαραθώνας) 

 Παρκινγκ  Μπέη (Οικισμός Μπέη) 

 Παρκινγκ  Κωπηλατοδρομίου (Κάτω Σούλι, Παραλία,  Σχοινιάς) 

 Κωπηλατοδρόμιο (συνεργασία με τα Ολυμπιακά Ακίνητα και την Ομοσπονδία 

Κωπηλασίας) 

 Οι  επικοινωνίες  θα γίνονται  με τα κινητά τηλέφωνα. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Η  Νέα Μάκρη ως Πόλη διαθέτει ένα αστικό ιστό χωρίς συγκεκριμένο κεντρικό σημείο 
αναφοράς. Η παραλία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το κέντρο της πόλης τους   
καλοκαιρινούς μήνες. 
Η Νέα Μάκρη έχει Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 219Δ΄/219-3-87) για τμήμα της γύρω από την κεντρική πλατεία 
επί της Λ. Μαραθώνος. Οι εντός σχεδίου πόλης 
περιοχές της είναι οι κάτωθι : 
1η & 2η Πολεοδομική Ενότητα (ΦΕΚ 43Δ΄/30-1-87) 
3η Ενότητα (ΦΕΚ 990Δ΄/9-10-87) 
4η Ενότητα (ΦΕΚ 443Δ΄/27-5-2002) 
5η Ενότητα (ΦΕΚ 428Δ΄/16-6-89) 
6η Ενότητα (ΦΕΚ 28Δ΄/26-1-90)Συνεταιρισμός ΦΛΩΡΙΣ (ΦΕΚ 16Α΄/22-1-55)  Λιβίσι 

(Συνεταιρισμός Μακρινών – Λιβισιανών) (ΦΕΚ  193Δ΄/ 15-10-69) 

Νέος Βουτζάς (Συνεταιρισμός Νέος Βουτζάς) (ΦΕΚ  59Δ΄/ 20-3-69) 
Συνεταιρισμός Εφημεριδοπωλών (ΦΕΚ 103Δ΄/ 20-6-68) 
Διανομή οικοπέδων Αγ. Μαρίνα (ΦΕΚ 25Δ΄/ 19-1-80) 
Πολεοδομικοί όροι Αγία Μαρίνα ( (ΦΕΚ 106Β΄/ 7-6-56) 
Οικισμός Ανατολή (Διανομή Υπ. Γεωργίας ετών 1951 &  1967). 
Λιμενική εγκατάσταση στο Μάτι. Πρόκειται για  αθλητικές ιδιωτικές εγκαταστάσεις.   Τα 
σκάφη που ελλιμενίζονται στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδιωτικά αναψυχής και 
μικρά σκάφη ερασιτεχνικής  αλιείας. 
Το αλιευτικό καταφύγιο στη Νέα Μάκρη Το εσωτερικό αλιευτικό καταφύγιο συνολικού 
εμβαδού 5,8 στρεμμάτων, εξυπηρετεί τις ανάγκες των επαγγελματιών αλιέων και του 
Ναυτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης.  
Οι παραλίες της Νέας Μάκρης έχουν άμεση προσβασιμότητα λόγω της οδού Ποσειδώνος, 
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που στο μεγαλύτερο διάστημα δίνει άμεση πρόσβαση στις ακτές. 
Νοτιότερα οι σωρεύσεις άμμου βελτιώνονται και σχηματίζονται προσβάσιμες παραλίες 
όπως αυτή στο Ζούμπερι και δευτερευόντως στο Μάτι. 

 

Χώροι συγκέντρωσης  πολιτών 
 

Οικισμός  Νέου  Βουτζά 

1.Κτίριο 2ου Γυμνασίου και αύλειος  χώρος 

2.Εκκλησία  Αγίου Ιωάννη  

Ο Νέος Βουτζάς δεν διαθέτει κεντρική πλατεία, αλλά ο χώρος στη διασταύρωση 
Χρυσοστόμου Σμύρνης με την Λεωφόρο Μαραθώνος μπορεί να θεωρηθεί αναλογικά ως 
χώρος πλατείας. Βέβαια το σημείο αυτό ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας –  
Πικερμίου, αλλά λειτουργικά εξυπηρετεί όλο τον οικισμό. 
Οικισμός  Μάτι  

1.Λιμένας χερσαίος  χώρος  λιμάνι Ματιού 

2.Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Οικισμός Αγ. Ανδρέας  

1.Αύλειος χώρος και παρκινγκ  εκκλησίας Αγίου Ανδρέα 

Οικισμός Ζούμπερι 

1.Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής εντός οικισμού Φλωρίδος 

2.Εκκλησία Μεταμόρφωσης Σωτήρος  και  πλατεία αυτής. 

Οικισμός Προβάλινθος και Αγία Μαρίνα  

1.Γήπεδο Αγίας Μαρίνας  

2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας 

3.Εκκλησία Αγ. Μαρίνας 

4. Εκκλησία Αγίων Αποστόλων 

Οικισμός  Λιβυσίου  

1.Πλατεία Λιβυσίου και  κοινόχρηστοι χώροι. 

Οικισμός Εφημεριδοπωλών  

1.Πλατεία  Εφημεριδοπωλών 

Οικισμός  Ανατολής  

Πλατεία Ανατολής –Εκκλησία Προφήτη Ηλία 

Πλατεία Ανατολής-  οδός Ανατολής &  Αρτέμιδος 

Οικισμός Νέας Μάκρης 

Χώρος μπροστά από το κτίριο ΕΤΒΑ –παρκινγκ  -   5η γειτονιά 

Πλατεία Νέας Μάκρης-5η γειτονιά 

Γήπεδο Εθνικού Νέας Μάκρης -1η γειτονιά 

Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης -5η γειτονιά 

Χερσαίος χώρος λιμένος Ν. Μάκρης  -5η γειτονιά  

Παραλιακός πεζόδρομος -2η γειτονιά  - Αγία Κυριακή 

Εκκλησία  Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
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Ο οικισμός του Βαρνάβα διαθέτει σχέδιο ως οικισμός. Απαιτούνται οριοθετήσεις 
στους περιφερειακούς οικισμούς με πρωταρχικό την Παραλία Βαρνάβα, όπου παρατηρείται 
οικοδομική δραστηριότητα.  θεωρητικός  πληθυσμός  2081 κάτοικοι 

Ο Βαρνάβας έχει χωριστεί σε 12 μέρη . Έντεκα  σημεία και μία παραλία . Έχουν χωριστεί 
σε γειτονιάς και έχει τοποθετηθεί 22 Υπεύθυνοι γειτονιάς -εθελοντές. Υπεύθυνοι γειτονιάς 
έχουν τοποθετηθεί δικηγόροι, γιατροί, εισαγγελείς, δημοτικοί υπάλληλοι, κάτοικοι με 
εξειδικευμένες γνώσεις. Υπεύθυνος Ναού ο ιερέας  της εκκλησίας του Βαρνάβα. Υπεύθυνος 
καμπάνας συγκεκριμένο άτομο , του οποίου η δουλειά είναι μόλις ειδοποιηθεί να χτυπήσει 
τις καμπάνες του ναού για να ειδοποιηθούν οι δημότες. 

 Κυρίως οικισμός : Οδοί διαφυγής 25ης Μαρτίου προς Καπανδρίτι , και 28ης Οκτωβρίου 
προς Γραμματικό  

 Περιοχή στρατοπέδου- Προφήτη Ηλία -Β Ανέμων – Αγ. Ιωάννη  : Οι 
προαναφερόμενες οδοί σε περίπτωση κινδύνου από τον Ωρωπό- Κάλαμο . Σε 
περίπτωση φωτιάς από το Γραμματικό η Β. Ανέμων που οδηγεί στην παραλία και η 
Μικροχωρίου που οδηγεί στο Καπανδρίτι.  Στις περιοχές αυτές υπάρχουν πάνω από 
τριακόσια σπίτια και όλα μόνιμες κατοικίες. 

 Περιοχές  Κολυγιώργα-Κέπεζα- Ρουμελιώτικα- Αγ. Κυριακή   Οι κεντρικές οδοί 25ης 
και 28ης ..  

 Περιοχές  Ιλκιζα – Χάνι ΠΑΠ: Η περιφερειακή οδός που μας ενώνει με το Γραμματικό 
και σε περίπτωση αντίθετης φωτιάς η περιφερειακή οδός  του Καπανδριτίου.  

 Υπάρχει χωματόδρομος (γύρω στις σαράντα οικίες ) που βρίσκονται στο Χάνι ΠΑΠ σε 
ψηλότερο σημείο,  που οδηγεί στο Καπανδρίτι. Στον δρόμο αυτό, βρίσκετε και η 
γεώτρηση υδροδότησης του κυρίως οικισμού  

 Παραλία Βαρνάβα: Επαρχιακή οδός Βαρνάβα Καλάμου ( δρόμος στενός αλλά 
ασφαλτοστρωμένος)  

 Σε περίπτωση φωτιάς από τον Κάλαμο Υπάρχει ένας  χωματόδρομος που ενώνει με 
το Σέσι και ο κεντρικός παραλιακός δρόμος που οδηγεί στον οικισμό του Βαρνάβα.  

 Σε περίπτωση φωτιάς στην παραλία Βαρνάβα  πρέπει να κάνουν κύκλο προκειμένου 
να διαφύγουν .  

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: 
 

1. Η εκκλησία του χωριού ΙΝ Πέτρου και Παύλου ,  
2. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στη θέση Πύργος, 
3. Το γήπεδο του μπάσκετ στην παλιά βρύση 
4.    Στην παραλία ο παραλιακός δρόμος 
5.   Δημοτικό  Σχολείο Βαρνάβα 
6.   Νηπιαγωγείο Βαρνάβα 
7.   Πλατεία  Ειρήνης  στο κέντρο του οικισμού. 
Οι σταθμοί συγκέντρωσης ισχύουν με κάποιες προσθήκες και σε περίπτωση σεισμού.  
Χάρτης με τοπωνύμια και οδούς . 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 
 
         Το Γραμματικό ως οικισμός παλαιότερος του 1923, δεν   διαθέτει σχέδιο πόλης.  
         θεωρητικός  πληθυσμός 1823 κάτοικοι 
         Ξεκινώντας από τα βόρεια όρια του Δήμου η προσβασιμότητα μέσω αυτοκινήτου 
         διασφαλίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για την Παραλία Βαρνάβα και το Σέσι 
         Γραμματικού, μέσω αντίστοιχων ασφαλτοστρωμένων οδών. Ακολουθεί η μικρή 
         παραλία της Αγίας Μαρίνας (λιμένας) και στη συνέχεια οι βραχώδεις ακτές των  
         «δικαστικών». 
         Εκεί η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω του φυσικού τοπίου. 
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         Η ακτή  από την Αγία Μαρίνα Γραμματικού και για 1,5 περίπου χιλιόμετρα δεν είναι  
         προσβάσιμη, όμως θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, λόγω της θέσης να  
         χρησιμοποιηθεί. Ο υπάρχων  δρόμος είναι δύσβατος για αυτοκίνητο και ξεκινά από 
         την περιοχή του οικισμού δικαστών  και εισαγγελέων. 
          Δρόμοι Διαφυγής : 

 Προς Βαρνάβα 

 Προς  Καλέντζι 

 Προς Μαραθώνα 

 Προς Σέσι  
          Γραμματικό κέντρο 

 Κεντρικό κατάστημα  Δήμου  

 Πλατεία Ηρώων 

 Παλαιά Πλατεία 

 Πλατεία Αγ. Αθανασίου 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου   

 Γήπεδο μπάσκετ  
Εκκλησίες  

 Αγ. Γεώργιος 

 Αγ. Αθανάσιος  

 Αγ. Παρασκευή 

 Αγ. Ιωάννης 
Υπάρχουν μεγάφωνα στην πλατεία  Και σειρήνες πολέμου 

          
ΣΕΣΙ 
Παραλιακό μέτωπο 
Αγία Σωτήρα 
ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ 

Πλατεία στο Λιμάνι 
Ο λιμένας Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, που  χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των 
οχηματαγωγών της γραμμής Στύρα – Αγία  Μαρίνα. Ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος 
Ραφήνας 
Στον οικισμό Στον οικισμό του Γραμματικού η κεντρική πλατεία εξυπηρετείται οδικά 
από την  διερχόμενη Λεωφόρο Γραμματικού. 
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 

 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ 

 ΚΑΤΩ  ΣΟΥΛΙ 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 ΣΧΙΝΙΑΣ 

 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

 ΑΝΑΤΟΛΗ 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ 

 ΕΡΥΘΡΟΣ 

 ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ 

 ΖΟΥΜΠΕΡΗ 

 ΜΑΤΙ 
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 ΝΕΟΣ  ΒΟΥΤΖΑΣ 

 3Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 4Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ { ΜΑΤΙ } 
 
       Προτεινόμενος τόπος προορισμού (σημείο καταφυγής )  ανοικτά  γήπεδα 

Γήπεδο  Μαραθώνα 
Γήπεδο Γραμματικού 
Γήπεδο Βαρνάβα 
Γήπεδο  Ερυθρού 
Γήπεδο Αγίας Μαρίνας 
Κωπηλατοδρόμιο 

 
       Προτεινόμενος  τόπος  προορισμού  { σημείο καταφυγής}  προς παραλιακά μέτωπα 

       Παραλία Βαρνάβα 

       Παραλία Μαραθώνα 

       Παραλία Νέα Μάκρη 

       Παραλία Ζούμπερι 

       Παραλία  λιμάνι Μάτι 

       Παραλία Αγίου Ανδρέα 

 

Χώροι Διαχείρισης Καταστροφών 

 
Οι Χώροι Διαχείρισης Καταστροφών  είναι οι ίδιοι με τους χώρους  για τις κρίσιμες 

λειτουργίες της Πόλης . 
Αν  υποστούν  ζημιές από οποιαδήποτε  καταστροφή , οι λειτουργίες τους 

πρέπει να μετεγκατασταθούν  σε παραπλήσιο χώρο ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν 
το  ρόλο που έχει ο καθένας στη διαχείριση της κρίσης.  Για το λόγο αυτό ελεύθεροι χώροι  
που είναι κοντά έχουν επιλεγεί και πρέπει να φαίνονται στο χάρτη. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
 

Μέσα στους στόχους του Σχεδίου είναι η  οργάνωση και ο εφοδιασμός των Χώρων 
Καταυλισμού  με τα υλικά  και τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για να  καλυφθούν οι  
ανάγκες των πολιτών που εγκαθίστανται προσωρινά  σε σκηνές για το χρονικό διάστημα 
μέχρι να μεταβούν στις κατοικίες τους ή στους  καταυλισμούς Λυομένων κτισμάτων. 

Οι  Κοινωνικές Δομές του Δήμου  θα αναλάβουν  την ιατρική, ψυχολογική και 
κοινωνική  υποστήριξη των πολιτών με στόχο την μείωση των  προβλημάτων που 
αναπόφευκτα προκαλεί  η διαβίωση των  πολιτών   μακριά από τις οικίες τους. 

 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο  Δήμος προετοιμαζόμενος για το μέλλον θα μπορούσε να προμηθευτεί αντικείμενα  

σκηνές , στρώματα , κρεβάτια ,  ,τραπέζια, καρέκλες  που δεν παρουσιάζουν προβλήματα 

αποθήκευσης ή φθοράς λόγω παλαίωσης. {πρέπει να υπολογιστεί το κόστος αγοράς, 

μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης και φύλαξης, που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν 

εκείνη την στιγμή}.   
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Χώροι αποθήκευσης μπορεί να είναι μέσα σε φυλασσόμενες εγκαταστάσεις του 

Δήμου ή σε στρατιωτικές  αποθήκες όπου οι  χώροι αυτοί είναι αυξημένης ασφάλειας. 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Το δίκτυο τροφοδοσίας των πολιτών   θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία της 
τροφοδοσίας και την αποφυγή προβλημάτων, κινδύνων και εντάσεων. 

Η τροφοδοσία με τροφή θα γίνει στη βάση συμφωνιών με εταιρείες Catering και με 
αυστηρό  έλεγχο ποιότητας από τις αρμόδιες  

Η διανομή τροφής θα γίνεται από το προσωπικό των αναδόχων εταιρειών υπό την 
επίβλεψη  των  κοινωνικών δομών του Δήμου. 

Η διανομή νερού στους καταυλισμούς θα διασφαλιστεί με έκτακτες παροχές – 
επεκτάσεις του δικτύου  μέσω κοινόχρηστων κρουνών (1 κρουνός ανά 2 σκηνές ή 8 άτομα). 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει από τις αρμόδιες κρατικές επιχειρήσεις και 
πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ η διανομή των υπόλοιπων 
υλικών θα γίνει από υπηρεσίες του Δήμου  και θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις 2 πρώτες 
ημέρες από την άφιξη   των δικαιούχων πολιτών στους χώρους καταφυγής. 

Με την οριστικοποίηση του Σχεδίου Απομάκρυνσης  και των Επιχειρησιακών Σχεδίων 
που το συνοδεύουν  , πρέπει να  καταρτιστούν αναλυτικά εγχειρίδια για κάθε  ειδικότητα 
που  συμμετέχει στις  ομάδες  

Τα   φυλλάδια αυτά θα συνδυαστούν με εντατικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης και 
επιμόρφωσης   όπου θα παρουσιαστούν και θα αιτιολογηθούν όλες οι δραστηριότητες των 
σχεδίων και τα   καθήκοντα των στελεχών, είτε είναι υπάλληλοι του Δήμου , των Νομικών 
του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του ,  είτε είναι εθελοντές. 
Τα φυλλάδια θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες δράσης και συμπεριφοράς. 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ  ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
 

Αναπόσπαστο κομμάτι  του  Σχεδίου  Οργανωμένης  Απομάκρυνσης Πολιτών είναι 
και η σύνταξη και  διανομή φυλλαδίου οδηγιών  προς τους κατοίκους σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου μας. 

Εκτός από την πρακτική  χρησιμότητα  των φυλλαδίων,  στόχος είναι και η εξοικείωση 
των πολιτών με το σχέδιο  καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη συλλογική 
συμπεριφορά. 

     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 

Βασικός στόχος των ασκήσεων  ετοιμότητας  είναι  η προετοιμασία των στελεχών 
που θα κληθούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Οργανωμένης  Απομάκρυνσης Πολιτών του 
Δήμου Μαραθώνα  καθώς και η  εξοικείωση των πολιτών με τη διαχείριση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης . 

Η  εφαρμογή  των οδηγιών στην πράξη  από τα   στελέχη θα δείξουν την 
αποτελεσματικότητα των  επιλογών του σχεδιασμού.  Τα σενάρια των ασκήσεων θα είναι 
υποθετικά και  θα αφορούν διαφορετικές κατηγορίες συμβάντων λόγω και ακραίων 
φυσικών καταστροφών. 

Θα αξιολογούνται μέσω των ασκήσεων τα μέσα και τα εφόδια που αναφέρονται 
στο σχέδιο . Τα σενάρια αυτά μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση των αρμόδιων αρχών. 
Προκειμένου να υποστηριχθεί η εθελοντική δράση ,στις ασκήσεις αυτές θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και μεγάλη συμμετοχή πολιτών . 
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   ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Οι  ομάδες επεμβάσεις  του Δήμου είναι πάντα σε ετοιμότητα για να προσφέρουν 
προσωρινή φιλοξενία σε άτομα που χρήζουν άμεσης προστασίας και φιλοξενίας.  
Γι’ αυτό συμμετέχουν  σε προπαρασκευαστικές συσκέψεις  με τις λοιπές 
Εμπλεκόμενες  υπηρεσίες, για καθορισμό  του ρόλου και των  ενεργειών 
 σε κάθε περίπτωση. 

Οι κυριότερες υπηρεσίες ενός τέτοιου χώρου φιλοξενίας   είναι: 
Γραφείο  υποδοχής και εγγραφής . 
Χώροι  υγιεινής. 
Ιατρείο /Σταθμός Α΄ Βοηθειών. 
Σίτιση. 
Θάλαμοι/σκηνές διαμονής. 
Παροχή  ηλεκτρισμού/θέρμανσης. 

        Συνεργασία  με Εθελοντικές Οργανώσεις και  άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 
Σε  κάθε τέτοιο  χώρο  ορίζεται  ένας συντονιστής  
ο οποίος φροντίζει για  τη στελέχωση και τον   συντονισμό του μόνιμου προσωπικού 
των εθελοντών   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
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                 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

ΛΟΓΩ 
Ημ  ερ. 
Ώρα Αναχ. 
Αρ. λεωφ. 
Οδηγός  λεωφ. 
Κιν. Τηλ. 
ΣΥΝΟΔΟΣ 
Κιν. Τηλ. 
Προορισμός εκκενωμένων 
Ώρα άφιξης 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
Κιν. Τηλ. 
Αρ. Φορτηγού 
Οδηγός 
Κιν. Τηλ. 
ΣΥΝΟΔΟΣ Φορτηγού 
Κιν. Τηλ. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΡ.ΣΚΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ =  

ΣΥΝΟΛΑ: 

 Άνδρες                                                           

 Γυναίκες  

 Παιδιά έως 16 ετών 

 Έγκυοι 

 Βρέφη 

 Νήπια 

 Άρρωστοι  

 Τραυματίες  

Υπογραφή ΣΥΝΟΔΟΥ 

Υπογραφή ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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    ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ      

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ  

ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ  

ΥΠΕΥΘ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ   

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΠΟΤΩΝ  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

ΜΑΓΕΙΡΕΣ   

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ   

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΒΑΡΔΙΑΣ   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟ  

ΠΡΟΣ  

ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ /ΜΗΤΡΩΟ  

ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ,ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ,ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
,ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ 

 
 
 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΑΙ  

ΑΔΤ Ή ΔΙΑΒ 

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/ΝΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ /ΡΗ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΑΘΗΤΗΣ  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ  

ΟΝΟΜΑ  

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΦΥΛΟ  

ΗΛΙΚΙΑ   

ΑΔΤ Ή ΔΙΑΒ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   

ΛΥΚΕΙΟ  

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ   

ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  

ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

 
 
 

ΔΥΝΑΜΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ    ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ :  
ΑΡΡΕΝΕΣ 12 – 17 ΕΤΩΝ : 
ΑΡΡΕΝΕΣ 8 – 11 ΕΤΩΝ :  
ΑΡΡΕΝΕΣ 5 – 7 ΕΤΩΝ : 
 
ΘΗΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ : 
ΘΗΛΕΙΣ 12 – 17 ΕΤΩΝ :  
ΘΗΛΕΙΣ 8 – 11 ΕΤΩΝ :  
ΘΗΛΕΙΣ 5 – 7 ΕΤΩΝ :  
 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 4 ΕΤΩΝ :  
ΣΥΝΟΛΟ :  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: 
 Να συμπληρώνεται ένα κάθε μέρα . 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ   
ΤΗΝ 
ΗΜΕΡ.  
ΑΡ.  
ΟΔΗΓΟΣ  
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
 ΛΟΓΟΣ  
ΩΡΑ 
 ΩΡΑ ΥΠΟΓΡ. 
ΟΧΗΜ.  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΑΝΑΧ.  
ΕΠΙΣΤΡ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

ΤΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ  
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 
Το φυλλάδιο αυτό  έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τους τρόπους 

που μπορούμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές που μπορεί να συμβούν 
στην περιοχή μας, όπως σεισμούς, πλημμύρες κ.ά. 

Προσπαθήσαμε  μέσα στα πλαίσια  που καθορίζει η νομοθεσία ,κατανοώντας και την 
ιδιαιτερότητα της περιοχής ,  να φτιάξουμε ένα Σχέδιο  Οργανωμένης Απομάκρυνσης  για 
τους πολίτες   και  επιμέρους Σχέδια Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών  που μπορεί να 
προκύψουν από μια φυσική καταστροφή. 

Βασικές αρχές των  σχεδίων  αυτών  είναι : 
 Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν από μια φυσική 

καταστροφή, μέσα από προληπτικές δράσεις και μέτρα. 
 Η συνεργασία των συμπολιτών μας  μέσα από ειλικρινή, συστηματική και πλήρη 

ενημέρωση 
 Η πρόληψη όμως απαιτεί τη συμμετοχή σας ώστε όλοι μαζί να θωρακίσουμε την 

περιοχή μας και να μην ξαναδούμε φαινόμενα καταστροφής. 
 

Παρακαλούμε να  διαβάσετε προσεκτικά το φυλλάδιο αυτό. 
 Θα σας βοηθήσει, πιστεύουμε, στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και στην 
σωστή  προετοιμασία σας για το οποιοδήποτε ενδεχόμενο καταστροφής .  
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Μπορείτε  να συνεργαστείτε ενεργά μαζί μας σαν Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας.  
 
Τα  Σχέδια  που ετοιμάσαμε  στηρίζονται   και  στη συμμετοχή εθελοντών που θα 
στελεχώσουν τις διάφορες ομάδες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε 
φυσική   καταστροφή είτε πριν εμφανιστεί είτε στη διάρκειά της.  
 

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το  
τηλέφωνο    2294095579  ή στο siteτου Δήμου  ή στείλτε mail: ethelontes@marathon. 
 

Στην συνέχεια σας δίνουμε οδηγίες  για  πράγματα που θεωρούμε σημαντικά για την 
επιτυχή αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. 

Το  κυριότερο  όλων  είναι  να Κρατήσετε  την ψυχραιμία σας.  
Προσπαθήστε να καθησυχάσετε και να   εμψυχώσετε  όσους βρίσκονται κοντά σας. 
Δεν είστε μόνοι τις στιγμές της καταστροφής ,  οι γείτονες, οι συμπολίτες σας, οι 

αρχές είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας για να αντιμετωπίσετε  όλοι μαζί  οποιοδήποτε 
πρόβλημα με βάση δοκιμασμένα σχέδια στα   οποία θα έχετε και εσείς αν το έχετε επιλέξει  
να συμμετέχετε.  

 Αν κάποιος  από  την οικογένεια  σας , δεν βρίσκεται μαζί σας τη στιγμή  της 
καταστροφής ,   αναλογιστείτε ότι, εκεί που βρίσκεται, κάποιοι άλλοι φροντίζουν  για 
την  ασφάλειά του και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας 
 

 Με αυτούς τους τρόπους  θα βοηθήσετε και εσείς με τον τρόπο σας και θα μπορέσετε 
να ενεργήσετε όπως πρέπει  για να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες  του συμβάντος. 
Σεισμό , Πλημμύρες   κλπ. 

 

 Ενημερώστε τα παιδιά σας  με ποιο τρόπο  αντιμετωπίζουμε  τις φυσικές 
καταστροφές και τι ενέργειες πρέπει να κάνουν  ανάλογα  την περίπτωση , σεισμός , 
πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή. 

 Πρέπει πρώτα από όλα να ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες των γονιών τους και των 
αρχών  Εξηγείστε τους  πως  να είναι ψύχραιμα. 

 Αν σημειωθεί φυσική   καταστροφή θα βρεθούν κοντά σας διασώστε με τους οποίους  
κα θα πρέπει να  συνεργαστείτε. 

 Η  αντιμετώπιση φυσικών  καταστροφών είναι συλλογική υπόθεση, 

 Η  συνεργασία και η  αλληλεγγύη μεταξύ των  κατοίκων  και των αρχών είναι  

 η απαραίτητη προϋπόθεση  για να επιτύχει το σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης  

 Μην τρέξετε στο αυτοκίνητό σας, ακόμη και αν θεωρήσετε ότι το σημείο όπου 

 βρίσκεστε τη στιγμή του γεγονότος  ,έχει υποστεί ζημιές ή καταστροφές. 

 Θέστε εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να αποτελέσει αιτία 

 βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς. 

 Ελέγξτε ότι υπάρχουν αποθηκευμένα σε κεντρικό σημείο του σπιτιού σας 

 κατάλληλα ρούχα και παπούτσια για όλα τα μέλη της οικογένειας σας. 

 Σε αδιάβροχη συσκευασία  

 Να υπάρχουν  αντίγραφα από: ιατρικά ιστορικά,  

 συμβολαιογραφικές και νομικές πράξεις,  

 αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ,  

 αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών,  

 αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ,  

 πληροφορίες για αλλεργίες ή χημικές ευαισθησίες που σε αφορούν. 

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

112 
 

 Μην χρησιμοποιείτε ασανσέρ. 

 Μόλις βγείτε   από το κτίριο, αφού έχετε συγκεντρώσει όλα τα άτομα με τα οποία 
συγκατοικείτε και τα  απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης : 

 Κουτί πρώτων βοηθειών 

 Ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες 

 Φακό με μπαταρίες 

 Μπαταρίες για το φακό και το ραδιόφωνο 

 Σπίρτα 

 Κεριά 

 Νερό 

 Μάλλινες κουβέρτες 

 Ελέγξτε αν το κουτί πρώτων βοηθειών περιέχει τα απαραίτητα εφόδια.  

 Ελέγξτε την ύπαρξη των απαραίτητων φαρμάκων για τα μέλη της οικογένειας 

 σας, καθώς και λουριά για τα κατοικίδια ζώα. 

 Ενημερώστε  όλα τα μέλη της οικογένειας σας  για τα   ασφαλή σημεία μέσα και έξω 
από το σπίτι και εντοπίστε και ασφαλή σημεία  στη δουλειά σας στα οποία θα 
καταφύγετε αν και όταν απαιτηθεί 

 Μην προσπαθήσετε να ξαναμπείτε σε χώρο των οποίο έχετε εγκαταλείψει ή δεν έχει 

 ελεγχθεί ως προς την ασφάλεια του. 

 Κατευθυνθείτε με τα πόδια στον  πλησιέστερο ελεύθερο χώρο από αυτούς που θα 
βρείτε στο χάρτη που συνοδεύει το   φυλλάδιο αυτό. Αν κάποιος από τους δικό σας 
δεν μπορεί να μετακινηθεί , ειδοποιείστε αμέσως  ώστε   να αποσταλεί αμέσως 
μεταφορικό μέσο που θα οδηγήσει τον άνθρωπο αυτό στον ίδιο   χώρο με εσάς. 

 Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο. 

 Παρακολουθήστε τις πληροφορίες και οδηγίες που μεταδίδονται από  τηλεοπτικούς 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

 

 Χρησιμοποιείτε το δεξιό μέρος της σκάλας κατά την εκκένωση κτιρίων προκειμένου 
να  μένει το αριστερό τμήμα ελεύθερο για τα συνεργεία διάσωσης. 

 Συλλέξτε και ασφαλίστε πολύτιμα αντικείμενα και έγγραφα. 

 Ενημερώστε τους διασώστες  που βοηθούν  στην εκκένωση  για τυχόν τραυματίες, 

 εγκλωβισμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παραμείνει στο κτίριο. 

 Βοηθήσετε τους τραυματίες, τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές  ανάγκες. 

 Αναφέρετε στις ομάδες υποστήριξης της διαδικασίας εκκένωσης τυχών ζημιές και 

 πιθανούς κινδύνους που έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας. 

 Σε περίπτωση που η ειδικότητας σας μπορεί να βοηθήσει με οποιαδήποτε τρόπο την 

 αντιμετώπιση της καταστροφής, αναφέρετε το στους υπεύθυνους των ομάδων 

 αντιμετώπισης. 

 Μόλις  περάσουν οι πρώτες 2-3  κρίσιμες ώρες, η αντιμετώπιση 

 της καταστροφής γίνεται ευκολότερη.  

 Πρέπει όμως να τηρηθούν  κάποιοι κανόνες  ώστε να έχει επιτυχία το έργο της  
διάσωσης και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών της καταστροφής να γίνει δυνατή. 

 Το  Σχέδιο  προβλέπει την άμεση μεταφορά  των κατοίκων από τους χώρους 
συγκέντρωσης  σε  χώρους  καταφυγής  και οργανωμένους χώρους καταυλισμού  

 Στους Χώρους Καταφυγής θα ενημερωθείτε από τους Συντονιστές που θα βρίσκονται 
εκεί   για ότι σας  προβληματίζει . 

 Θα έχετε ακόμη την ευκαιρία να επισκεφτείτε το σπίτι σας με τα πόδια ώστε να 
διαπιστώσετε και εσείς αν είναι κατοικήσιμο. 

 Το  Σχέδιο προβλέπει  την προσωρινή φιλοξενία όλων των πολιτών που δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι τους για λόγους ασφαλείας σε 

mailto:civilprotection@marathon.gr


ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Δήμος  Μαραθώνος   - Υπηρεσία Πολίτικης Προστασίας 

Τηλέφωνο:22940 95579  fax: 22940 97543  e-mail: civilprotection@marathon.gr  

Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 196 –Πολιτιστικό Πάρκο Ν. Μάκρη ΤΚ 19005 

113 
 

οργανωμένους χώρους καταυλισμού όπου θα υπάρχουν  όλα τα απαιτούμενα για  
για ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση. 

 Αν αποφασίσετε ότι το σπίτι σας είναι προσωρινά δεν κατοικείται  μπορείτε να 
μαζέψετε όσα από τα προσωπικά και οικογενειακά σας αντικείμενα θεωρείτε 
απαραίτητα για την προσωρινή σας διαβίωση στους  χώρους καταυλισμού και να  
τα συγκεντρώσετε στο Χώρο Καταφυγής.  

 Από εκεί, λεωφορεία του Δήμου θα μεταφέρουν τις οικογένειες με τα αντικείμενά 
τους μέχρι  τους χώρους καταυλισμού. 

 Μην χρησιμοποιήσετε τα αυτοκίνητά σας για τη μεταφορά στους χώρους 
καταυλισμού επειδή θα δυσχεράνετε το έργο των συνεργείων διάσωσης και 
υποστήριξης. 

 Αν  αποφασίσετε να φιλοξενηθείτε σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι ή σε 
ξενοδοχείο, αποφύγετε τη χρησιμοποίηση των δρόμων που φαίνονται στους 
χάρτες του παραρτήματος επειδή εκεί θα απαγορεύεται η κυκλοφορία όσο διαρκεί 
η εφαρμογή του σχεδίου για την αντιμετώπιση της καταστροφής.  

 Στις περιοχές που  ολοκληρώνεται το έργο της  διάσωσης  , σταδιακά οι δρόμοι θα 
δίνονται  στην κυκλοφορία . 

 Ομάδες  της  Αστυνομίας   και ομάδες  περιφρούρησης θα φροντίζουν την ασφάλεια 
των σπιτιών σας . Αν θέλετε μπορείτε να ενταχθείτε και εσείς στις εθελοντικές αυτές 
ομάδες. 

 Αν τηρηθούν οι  συμβουλές και οδηγίες που αναφέρονται εδώ, η επιτυχία του 
Σχεδίου 

 Αντιμετώπισης είναι εξασφαλισμένη . 

 Η ισχύς του Σχεδίου σταματάει όταν και ο τελευταίος Πολίτης γυρίσει σπίτι του. 
 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

     

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο 

 Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. 
 Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά 

χόρτα το καλοκαίρι. 
 Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. 

ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 
 Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα. 
 Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
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 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου. 
 Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος 
 Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα 

τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά. 
 Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την 

κατάστασή τους. 
 Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους. 
 Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα 

μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων 
από το σπίτι. 

 Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να 
απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη 
προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το 
κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της 
φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν 
προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού. 
 Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις 

μπαλκονόπορτες. 
 Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να 

είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες. 
 Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 
 Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 
 Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι. 
 Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή 

τους. 
 Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να 

προστατεύσετε. 
 Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς 

ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού. 
Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά 

 Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς 
πληροφορίες για: 
-   την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
-   την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 
-   το είδος της βλάστησης που καίγεται. 
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας  

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 
 Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και 

προφυλαγμένους χώρους. 
 Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην 

διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. 
 Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το 

σπίτι. 
 Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. 
 Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του 

κήπου. 
 Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την 

κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη 
στέγη. 
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 Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η 
περίμετρος του σπιτιού. 

 Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του 
για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς. 
Μόλις περάσει η πυρκαγιά 

 Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν. 
 Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και 

τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. 
Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας 

 Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. 
 Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι 

κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα 
αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες. 

 Αν παραμείνετε στο σπίτι: 
Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα. 
Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός. 
Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 
Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα  

  παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες. 
 Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. 

  Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό. 
Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 
Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι. 
 Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή ακολουθείστε πιστά τις 

οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν. 
            
          

    
 ΜΕΡΟΣ 6Ο

 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών ομάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις 

αρμόδιες Δ/νσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ 

λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση μιας Δασικής Πυρκαγιάς. Για τους 

υπόλοιπους Φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η 

εκπαίδευσή τους μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς 

με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

          Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις  

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγματοποιούνται ασκήσεις από τους εμπλεκόμενους 

Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και 

σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  
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Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της 

χώρας 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, 

εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του 

επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας, με εντολή των 

Περιφερειαρχών, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να 

προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

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

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

έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.  

Ομοίως, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια 

άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την 

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

βάσει του ανωτέρω σχεδίου.  

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής 

ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο 

την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των 

Περιφερειών ή των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.  

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο 

στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών ή των Δήμων, για τη 

βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς 

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

καταστολή τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ). 

    Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι 

λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου αντίστοιχα (διυπηρεσιακή 

άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση 

δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την 

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

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να 

συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής 

Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  
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Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές 

αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω 

λόγους:  

• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο 

Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται  

• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,  

• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,  

• νέα ανάλυση κινδύνου,  

• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.  

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή 

συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του 

Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να 

επικαιροποιούνται είναι:   

• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης. 

Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο  

• Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων  

• Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)  

Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 

3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) όπως ισχύει, έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου 

για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».  

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, 

στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά 

την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, 

εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και 

προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων 

φαινομένων.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να 

καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο 

την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.  

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων-Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών 

καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και 

να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις 
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περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που 

συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.  

     

ΜΕΡΟΣ 7Ο
 

ΠΕΡΙΒΟΛΗ –ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική 

περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό 

επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από 

υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες 

οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. Σύμφωνα με το 4678/22-11-

2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν 

την ακόλουθη μορφή:  Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας και τα γιλέκα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων 

Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.  
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Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο 

της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα 

τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους 

παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 

43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019).  

 

 

ΜΕΡΟΣ 7 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, θα 

αποτελείται από τα Μέρη Ι, ΙΙ, V, Χ, ΧΙ, ΧΙΙΙ και ΧΙV της  4ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την προσθήκη του 

ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας, τις διαδικασίες κινητοποίησής τους. Το Σχέδιο 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου, αποτελείται από 

7 μέρη καθώς και από 14 Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν 

Η υπηρεσία  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνέταξε το σχέδιο Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου σε εναρμόνιση με το παρόν 

Γενικό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, σύμφωνα με τους παρούσες οδηγίες σχεδίασης που διασφαλίζουν την 

εναρμόνιση με το αντίστοιχο σχέδιο της Περιφέρειας και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου.  
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Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 62 του Ν.3852/2010 όπως 

ισχύει.  

Από την ημέρα έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο ισχύει.  

Το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου με την ανωτέρω δομή και περιεχόμενα, θεωρείται εναρμονισμένο με το Γενικό Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών που εκδίδει η ΓΓΠΠ, καθώς 

και με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της οικείας 

Περιφέρειας και μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρείται άμεσα 

εκτελεστό και δεν χρήζει περεταίρω εγκρίσεως, δεδομένου ότι το παρόν σχέδιο (4η Έκδοση 

του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών) έχει 

τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                       & 

       ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο 

        

 

 

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 
3. Γραφεία Αντιδημάρχων Δήμου Μαραθώνα 
4. Διευθυντές Δήμου Μαραθώνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΧΑΡΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ-  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ –ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ –  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ : ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – CAMPING - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ : ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   -   Κ.Α.Π.Η  -  ΑΙΘΟΥΣΕΣ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  

ΧΡΗΣΕΩΝ  - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ : ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ : ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ – ΜΟΝΕΣ- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν : ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-  
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