ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΘΕΑΛΙΑ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΞΑΙΣΙΑ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ
Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ
Θεςςαλίασ – τ. Ελλάδασ

τησ

Αποκεντρωμζνησ

Διοίκηςησ

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν.3013/2002, ςφμφωνα με τισ
οποίεσ ο Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ορίηεται ωσ
Αποκεντρωμζνο Όργανο Πολιτικισ Προςταςίασ (αρκ. 11 του
Ν.3013/2002, άρκ. 283 του Ν.3852/2010), κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όπωσ αυτζσ αποδίδονται ςτο άρκρο 280
του Ν.3852/2010, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδασ
ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ / ετοιμότθτασ για τον κίνδυνο των δαςικϊν
πυρκαγιϊν:
1. Συμμετζχει δια των αρμοδίων οργανικϊν τθσ μονάδων ςτα
Συντονιςτικά Τοπικά Όργανα των οικείων Διμων και ςτα Συντονιςτικά
Όργανα Πολιτικισ Προςταςίασ των οικείων Περιφερειακϊν Ενοτιτων,
ςτο πλαίςιο αμοιβαίασ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ,
2. Συμβάλλει δια τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτθν
ενθμζρωςθ των Διμων για ηθτιματα που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τισ
δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν
εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, που εκδίδονται από τθν Γ.Γ.Π.Π.,
3. Συμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, με βάςθ τισ οδθγίεσ και το
ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ
Προςταςίασ,
4. Καταρτίηει και τθρεί επικαιροποιθμζνο κατάλογο του προςωπικοφ
και των μζςων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που είναι άμεςα
διακζςιμα, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν,
5. Υλοποιεί το πρόγραμμα δαςοπροςταςίασ από τισ οικίεσ Δαςικζσ
Υπθρεςίεσ
(απογευματινι
υπθρεςία,
υπερωριακι
εργαςία,
προγραμματιςμόσ περιπόλων για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν εντόσ ι
εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, όλεσ τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ, κλπ.)
Επιπλζον και ςε εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019 (ΦΕΚ
1525/Βϋ/2019),
6. Ο Προϊςτάμενοσ/θ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν και Αγροτικϊν
Υποκζςεων, οργανϊνει εςωτερικά τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ, δθλαδι
τουσ Προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων του δαςικοφ τομζα (Δ/ντεσ
Δαςϊν και Δαςάρχεσ) που τισ απαρτίηουν ι τουσ νόμιμουσ
αναπλθρωτζσ τουσ, ςε μθ προγραμματιςμζνθ επιφυλακι κατά τθ

διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου και ςφμφωνα με τα εκάςτοτε
εγκεκριμζνα προγράμματα δαςοπροςταςίασ, για τθν παροχι οδθγιϊν
ςε κρίςιμα περιςτατικά δαςικϊν πυρκαγιϊν, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτθτο από τον οικείο Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.
8. Οι Δαςικζσ Υπθρεςίεσ επιπζδου Περιφερειακϊν Ενοτιτων
(Διευκφνςεισ Δαςϊν Νομϊν-Δαςαρχεία) ςυνεργάηονται με τισ
αντίςτοιχεσ Περιφερειακζσ Πυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ για τθ διαςπορά
των κλιμακίων επιφυλακισ και περιπόλων δαςοπροςταςίασ, κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπάρχει αλλθλοεπικάλυψθ περιοχϊν
επιτιρθςθσ.
9. Οι Δαςικζσ Υπθρεςίεσ επιπζδου Περιφερειακϊν Ενοτιτων
(Διευκφνςεισ Δαςϊν Νομϊν-Δαςαρχεία) ςυνεργάηονται με τισ
αντίςτοιχεσ Περιφερειακζσ Πυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ για τθν
αποτελεςματικότερθ οργάνωςθ του ςυςτιματοσ αναγκαίων
παρατθρθτθρίων - πυροφυλακίων, παρζχοντασ τθν γνϊμθ τουσ
αναφορικά με τον απαιτοφμενο αρικμό, τθ διαςπορά και τθν
αναγκαιότθτα ςτελζχωςθσ αυτϊν.
Δράςεισ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Θεςςαλίασ – τ. Ελλάδασ
ςτην αντιμετώπιςη κινδφνων λόγω δαςικών πυρκαγιών μετά την
εκδήλωςή τουσ
Ο Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Διοίκθςθσ
Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδασ, ωσ Αποκεντρωμζνο Όργανο Πολιτικισ
Προςταςίασ, ςτo πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν που μπορεί να προκφψουν από δαςικζσ πυρκαγιζσ
και τθν υποςτιριξθ του ζργου του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον
ζλεγχο και τθν καταςτολι τουσ, μετά τθν ενθμζρωςι του από τουσ
αρμόδιουσ Περιφερειάρχεσ και τουσ αρμόδιουσ Δθμάρχουσ για τθν
εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδασ :
1. Κινθτοποιεί τθν Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ προκειμζνου να
ςυμβάλει με το προςωπικό και τα μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και τθν άμεςθ/βραχεία
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του ζργου του
Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τον ζλεγχο και τθν καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν, εφόςον τοφτο κρικεί απαραίτθτο.
2. Ενθμερϊνει τον Γενικό Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ για τισ
επιπτϊςεισ από τθν εξζλιξθ του καταςτροφικοφ φαινομζνου εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Διοίκθςθσ
Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδασ.
Επιπλζον και ςε εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 181752/2052/02-05-2019,

3. Όταν θ οικεία Δαςικι Υπθρεςία ενθμερωκεί για ζναρξθ δαςικισ
πυρκαγιάσ, θ οποία ζχει κρικεί από τθν αντίςτοιχθ Πυροςβεςτικι
Υπθρεςία ωσ κρίςιμο περιςτατικό, αμζςωσ ςυνδράμει επιτόπια με
αρμόδιο εκπρόςωπό τθσ, ο οποίοσ ςυνεργάηεται με τον επικεφαλισ των
δυνάμεων καταςτολισ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ
αντιμετϊπιςισ τθσ, ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα και τον αρμόδιο
Προϊςτάμενό του.
4. Όταν θ οικεία Δαςικι Υπθρεςία ενθμερωκεί για ζναρξθ δαςικισ
πυρκαγιάσ από τον εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ
Περιβάλλοντοσ, του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ, ςτο
Ε.Σ.Κ.Ε., αμζςωσ ςτζλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμζνου να παράςχει
άμεςα τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που άπτονται ςτθν αρμοδιότθτά
του (βλάςτθςθ, ανάγλυφο, καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ).
5. Ο εκπρόςωποσ τθσ οικείασ Δαςικισ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ
παρευρίςκεται ςε ζνα ςυμβάν δαςικισ πυρκαγιάσ, ζχει ςυμβουλευτικό
ρόλο και ςυνεργάηεται με τον επικεφαλισ των δυνάμεων καταςτολισ,
παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με το οδικό δαςικό δίκτυο, το
ανάγλυφο, τθ ςυμπεριφορά τθσ υπάρχουςασ δαςικισ βλάςτθςθσ ςτθ
φωτιά, τισ πικανζσ κζςεισ όπου μποροφν να διανοιχτοφν ηϊνεσ με
μθχανικοφσ τρόπουσ και με ότι άλλο ςτοιχείο μπορεί να βοθκιςει προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςισ τθσ.
Επίςθσ, ςε περιπτϊςεισ που ςυγκλθκοφν τα ΣΟΠΠ των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων και τα ΣΤΟ των Διμων για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν λόγω δαςικϊν
πυρκαγιϊν, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςυμμετζχει με τα οριςμζνα
μζλθ ςε αυτά.

