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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 02 Ιουνίου 2020 

 

Σήμερα, 03 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ 

ΦΕΚ55/11-3-2020) η 13
η
 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 2344/29-

5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και 

στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών(2/3), δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

δήλωσαν τη συμμετοχή τους 14 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                        

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

5.Αντώνιος Ν.Λουρής      

6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                      

7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      

9.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

13.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   

 

 
 

 

 

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Στη συνεδρίαση δήλωσε συμμετοχή ο Πρόεδρο της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

13
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03/06/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2344/29-5-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]  

 

Θέμα 2
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και έγκριση διενέργειας 

φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στο Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 3
ο
: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2019 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το 

δημοτικό Συμβούλιο. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θέμα 4
ο
: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δήμου  Κέας στο «Σύλλογο 

Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

Θέμα 5
ο
 :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2020 . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Δεμένεγας] 

 

Θέμα 6
ο
:Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών 

του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 7
ο
: Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 8
ο
: Συμπλήρωση απόφασης 57/2020 ως προς το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου 

Κέας 2019 - 2023. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 9
ο
 : Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 

Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

 

 

 

 

 

 

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 

 

 

 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]  
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το 1
ο
 θέμα περί έγκρισης 6

ης
 αναμόρφωσης 

Π/ Υ Δήμου Κέας ως εξής: 

«Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κέας για το έτος 2020 ψηφίστηκε με την υπ ‘αριθμ. 1/2020 

απόφαση ΔΣ. Σύμφωνα και με την με την υπ΄αριθμ. 79/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΖΩΕΔ-ΧΦΗ) απόφασή της 

Οικονομικής Επιτροπής, υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του Π/Υ Ο.Ε.2020. 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

Με την υπ΄αριθμ 35741/6-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΩΨ46ΜΤΛΡ-ΤΟΞ) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ 2671  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 

2020, ποσού 1.000.000,00€ 
 

  
Με την υπ΄αριθμ 34975/2-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ9Χ46ΜΤΛΡ-5ΓΕ) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ 067/2  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 

2020, ποσού 2.000,00€. 
 

 
Με την υπ΄αριθμ 35164/3-4-2020 (ΑΔΑ: Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ 067/1  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 

2020, ποσού 10.000,00€. 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1321.0001 

Δίκτυα αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων Δήμου Κέας 

(περιφ. Ν. Αιγαίου) 

150.000,00 850.000,00 1.000.000,00 

63.7312.0001 

Δίκτυα Αποχέτευσης 
Κορησσίας και Βουρκαρίου 

Δήμου Κέας (περιφ. Ν. 
Αιγαίου) 

150.000,00 850.000,00 1.000.000,00 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1322.0004 
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην 
θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

62.7413.0001 
Μελέτη αποκατάστασης 

ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης 
Χάλαρα 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0008 

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 
για την πράξη «Ανάπτυξη 
ψηφιακής εφαρμογής για 

την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Κέας» 

0,00 10.000,00 10.000,00 
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Με την υπ΄αριθμ 46126/12-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΒ346ΜΤΛΡ-7ΜΤ) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΜΠ 967  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 

2020, ποσού 1.000,00€. 
 

 

Με την υπ΄αριθμ 30520/21-5-2020 (ΑΔΑ:64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών επιχορηγούνται οι Δήμοι της χώρας  προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19. Για τον Δήμο Κέας το  ποσό είναι 

36.537,81€. 

Το ΔΣ με την υπ΄αριθμ 64/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΗΨΩΕΔ-ΡΧΤ) απόφασή του αποδέχθηκε την 

επιχορήγηση και αναμορφώνουμε ως εξής: 

 

 
 

61.7134.0001 

Ανάπτυξη ψηφιακής 
εφαρμογής για την ανάδειξη 

της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κέας 

0,00 10.000,00 10.000,00 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0009 

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 
για την πράξη «Μελέτη 

βελτίωσης κεντρικού οδικού 
δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός 

- Σπαθί 

0,00 1.000,00 1.000,00 

64.7412.0002 
Μελέτη βελτίωσης 

κεντρικού οδικού δικτύου 
Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί 

0,00 1.000,00 1.000,00 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1219.0004 

Επιχορήγηση προς κάλυψη 
έκτακτων και επιτακτικών 
αναγκών λόγω εμφάνισης 
του κορονοϊού COVID-19 

0,00 36.537,81 36.537,81 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

10.6279.0006 
Εργασία απολύμανσης - 

μυοκτονίας - απεντόμωσης 
κτιρίων του Δήμου 2020 

4.500,00 4.000,00 8.500,00 

15.6279.0012 

Κατεπείγουσα απολύμανση 
κοινοχρήστων χώρων για 

την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19 

7.000,00 4.000,00 11.000,00 

15.6681.0001 
Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού (rapid test covid-19) 

0,00 3.337,81 3.337,81 

20.6041 
Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 
40.356,00 17.600,00 57.956,00 
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Με την υπ΄αριθμ 42207/24/4/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΖ07ΛΞ-4ΧΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η ανακατανομή των πιστώσεων της  ΣΑΕ 067/1 για το Κέντρο 

Κοινότητας  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 2020, ποσού 56.000,00€. 
 

 
 

μισθός, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ) 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

10.996,00 7.600,00 18.596,00 

  62.852,00 36.537,81 99.389,81 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0007 
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 

για την πράξη «Κέντρα 
Κοινότητας Δήμου Κέας» 

33.500,00 22.500,00 56.000,00 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

60.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων Κέντρου 
Κοινότητας 

21.790,00 9.210,00 31.000,00 

60.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων Κέντρου 

Κοινότητας 
4.790,62 4.550,00 9.340,62 

60.6073.0001 
Επιμόρφωση προσωπικού 

Κέντρου Κοινότητας 
300,00 200,00 500,00 

60.6211.0001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος Κέντρου 

Κοινότητας 
0,00 2.000,00 2.000,00 

60.6222.0001 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 
και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού Κέντρου 
Κοινότητας 

800,00 200,00 1.000,00 

60.6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κέντρου Κοινότητας 

1.000,00 500,00 1.500,00 

60.6473.0001 
Δαπάνες δράσεων Κέντρου 

Κοινότητας 
500,00 500,00 1.000,00 

60.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης 

Κέντρου Κοινότητας 
400,00 600,00 1.000,00 

60.6613.0001 

Προμήθεια εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης 

και πολλαπλών εκτυπώσεων 
Κέντρου Κοινότητας 

300,00 700,00 1.000,00 

60.6635.0001 
Προμήθεια λοιπών ειδών 

υγιεινής και καθαριότητας 
200,00 600,00 800,00 
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Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου 

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 

 

Οι κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Γκρέκας, και Κορασίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 

Κέντρου Κοινότητας 

60.6699.0001 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων Κέντρου 
Κοινότητας 

269,38 1.000,00 1.269,38 

60.7133.0001 
Έπιπλα - σκεύη Κέντρου 

Κοινότητας 
300,00 1.000,00 1.300,00 

60.7135.0004 
Λοιπός εξοπλισμός Κέντρου 

Κοινότητας 
350,00 1.440,00 1.790,00 

  31.000,00 22.500,00 53.500,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.6431.0003 
Δημιουργία 

οπτικοακουστικού υλικού 
τουριστικής προβολής 

7.500,00 -2.000,00 5.500,00 

30.6641.0009 

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 2020-
21 

12.900,00 -4.000,00 8.900,00 

30.6644.0009 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 2020-21 

12.400,00 -4.000,00 8.400,00 

35.6279.0003 
Αποψίλωση χόρτων από 

δημόσιους χώρους 
5.000,00 -3.000,00 2.000,00 

70.6279.0028 
Επίβλεψη σφαγείων 2020-

21 
2.000,00 -2.000,00 0,00 

70.6641.0009 

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 2020-
21 

8.000,00 -1.500,00 6.500,00 

70.6644.0011 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 2020-21 

4.500,00 -500,00 4.000,00 

30.6279.0023 

Απομάκρυνση μπαζών και 
βράχων από παλιά ημιονική 

οδό στη θέση 
Χρυσοσπηλιώτισσα 

0,00 17.000,00 17.000,00 

  52.300,00 0,00 52.300,00 
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Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 

3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020 

4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 79/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΖΩΕΔ-ΧΦΗ)  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 ΥΠΕΡ και 5 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 6
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 

2020 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 69/2020 

 

 

Θέμα 2
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για 

τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και έγκριση 

διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στο Δήμο Κέας. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το αναφερόμενο θέμα σχετικά με έγκριση 

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ 

δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και έγκριση διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας στο Δήμο Κέας. 

«Με την υπ’αριθμ. 81/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής εισήγησης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον  καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας 
(όμορες επιχειρήσεις)  και λαμβάνοντας υπόψη  την υπ’αριθμ. 63/2020 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους της ΚΥΑ με αριθ.47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-

2020 τ.Β ́) και καθορίστηκαν οι χώροι  παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, 

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

“ Σύμφωνα με τις αποφάσεις 160,174/2017 της Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού του 

τιμήματος της χρήσης αιγιαλού παραλίας» για την τριετία 2017-2019, προσδιορίστηκε  με βάση 

τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης 

των 5 (πέντε) τελευταίων ετών, και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των 

όμορων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα ως προς τις διαμορφωμένες 

σήμερα αξίες των χώρων αυτών.  

Η τιμή του ανταλλάγματος για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας σε όμορους δικαιούχους ορίστηκε στο ποσό της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων 
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χώρων ανά τετραγωνικό μέτρο,η οποία προτείνεται από την Οικονομική Επιτροπή, 

προσαυξανόμενο κατά 20%.» 

Η τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων χώρων ανά περιοχή ορίστηκε ως ακολούθως: 

 

         

α/α 

   Τοποθεσία            Άσκηση    

    Δραστηριότητας     
                                 

    Τιμή εκκίνησης 

    1 Θέση Κορησσία Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

    2 Θέση Οτζιάς 1  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

    3 Θέση Οτζιάς 2  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

   4 Θέση Ποίσσες 1  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

   5 Θέση Ποίσσες 2   Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

   6 Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό και  ποδηλάτων προς ενοικίαση         960,00€ 

   7 Θέση Κούνδουρος-

Μπούρη 1 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

   8 Θέση Κούνδουρος-

Μπούρη 2 

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

      1.392,00€ 

   9 Θέση Ξύλα Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ΄αριθμ. 63/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

καθορισμού των χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το 

δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, ανωτέρω 

πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως για την τριετία 2020-2022: 

 

 

         

α/α 

   Τοποθεσία               Άσκηση 

    Δραστηριότητας      
   

        Τιμή εκκίνησης 

             

1 

    Θέση Οτζιάς 1 

      (έμπροσθεν 

     εστιατορίου) 

 Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€ 

             

2 

   Θέση Οτζιάς 2  

 (πλησίον εκκλησίας 

     Αγ.Γεωργίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€  

             

3 

   Θέση Ποίσσες  1  

       (έμπροσθεν 

      εστιατορίου 

   “Χριστόφορος”) 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                10,00€ 

             

4 

            

   Θέση Ποίσσες  2 

    (μεσαίο τμήμα) 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                10,00€       

                 Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων               960,00€ 
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5        (έμπροσθεν 

       εστιατορίου  

    “Χριστόφορος”) 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 

             

6 

   Θέση Ποίσσες  4  

     (μεσαίο τμήμα 

       παραλίας)  

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 

              960,00€        

             

7 

         Θέση  

   Κούνδουρος-   

     Μπούρη 1 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€    

             

8 

          Θέση  

    Κούνδουρος- 

      Μπούρη 2 

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 

             1.392,00€   

            

9   

    Θέση Ξύλα Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€ 

 

Συνεπώς ο καθορισμός του τιμήματος για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης 

αιγιαλού παραλίας για τους  έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες 
επιχειρήσεις) έχει ως εξής: 
 

  α/α                       Τοποθεσία                             €/τ.μ 

    1                      Θέση Σπαθί                                  14,40 

    2                Θέση Κούνδουρος                              14,40  

    3                   Θέση Βουρκάρι                              24,00 

    4                 Θέση  Ποίσσες                              12,00 

    5                 Θέση Κορησσία                             12,00 

 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με χρήση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όμορων 

επιχειρήσεων η τιμή εκκίνησης θα λογίζεται στο διπλάσιο της ισχύουσας τιμής για 

ομπρελοξαπλώστρες. (Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 

Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας) Σύμφωνα με αυτό οι τιμές εκκίνησης 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όμορων επιχειρήσεων  διαμορφώνονται ως εξής: 

 

  α/α          Τοποθεσία                             €/τ.μ 

    1           Θέση Σπαθί                                                24,00 

    2       Θέση Κούνδουρος                              24,00  

    3         Θέση Βουρκάρι                              20,00 

    4        Θέση  Ποίσσες                              20,00 

    5        Θέση Κορησσία                             20,00 

 

Το αντάλλαγμα καθορίζεται στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από 

το Δήμο από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, και εγκρίνεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία (αρ. 

7 της υπ’ αρ. πρωτ. 47458/15.5.2020 Κ.Υ.Α.). 
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Επίσης σύμφωνα με την παρ. β του αρ. 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. «κατ’ εξαίρεση για το έτος 

2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του 

υπολογισθέντος ανταλλάγματος ...» .  

Η καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας Κ.Υ.Α, 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 20  παρ. 2 του Ν.4690/30-5-2020, “...έκτακτες ρυθμίσεις για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω 

πανδημίας....” 

 

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει αίτημα για την  παραχώρηση  τμήματος αιγιαλού με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, έμπροσθεν της επιχείρησή τους, οι έχοντες το δικαίωμα 

άνευ δημοπρασίας, όπως απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

   α/α            Τοποθεσία  Άσκηση 

Δραστηριότητας 

 Τετραγωνικά 

Μέτρα 

Είδος 

Επιχείρησης 

     1 Θέση Σπαθί-Χατζηαγγελής   

Μον.ΕΠΕ 

Τοποθέτηση 

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

          410 Εστιατόριο-

Καφετέρια 

     2 Θέση Σπαθί-Χατζηαγγελής   

Μον.ΕΠΕ 

Τοποθέτηση 

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

          500 Εστιατόριο-

Καφετέρια 

     3 Θέση Κούνδουρος-Κ.Α 

Καρούλης και Σία Ο.Ε 

Τοποθέτηση 

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

          400 Εστιατόριο-

Καφετέρια 

     4 Θέση Βουρκάρι-Μάνεσης Δ. Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

          100 Εστιατόριο 

     5 Θέση Βουρκάρι-

Π.Δαλαρέτος 

Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

           40 Εστιατόριο 

     6 Θέση Βουρκάρι-

Π.Δαλαρέτος 

Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

           20 Καφετέρια 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

 

Α. Εγκρίνει την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της 

χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και το αντάλλαγμα χρήσης για τους 

ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω  

 

Β. Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν έχουν 

γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή ξενοδοχειακές εν γένει 

επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής  ή ναυταθλητικά σωματεία. Οι όροι του Διαγωνισμού θα 

καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 

2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β'), τις διατάξεις του Ν.2971/01 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2020, 4555/2018, 4623/2019, την 

υπ’αριθμ. 63/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’αριθμ. 81/2020 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475/2020 (ΦΕΚ 2095/Β/01-06-2020) 

και οποιαδήποτε υπουργική απόφαση είναι σχετική με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοιού COVID-19 και θα είναι σε ισχύ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της 

χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και το αντάλλαγμα χρήσης για τους 

ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω  

 

Β. Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν έχουν 

γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή ξενοδοχειακές εν γένει 

επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής  ή ναυταθλητικά σωματεία. Οι όροι του Διαγωνισμού θα 

καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2020 
 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2019 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το 

δημοτικό Συμβούλιο. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

«Με την υπ’ αριθμ.76/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΔΟΩΕΔ-ΔΚΝ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 

έλεγξε τον απολογισμό έτους 2019 και συνέταξε σχετική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, 

Ν. 3202/2003 άρθρο 26, όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το 

άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010. 
Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων 

εισπράξεως και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα 

δικαιολογητικά βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το Οικ.Έτος 

2019 να παρουσιάζουν την εξής μορφή : 
 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

Τακτικά 

1.498.259,72 

Έξοδα χρήσης 

2.966.761,69 

Έκτακτα 

1.716.049,21 

Αποθεματικό 

1.612.832,04 

Χρηματικό Υπόλοιπο 

1.365.284,80 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

                              4.579.593,73 

ΣΥΝΟΛΟ  

                             4.579.593,73 
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Το ποσό των 1.612.832,04€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. Έτους 2020. 

 

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι καλώς έγινε η 

διαχείριση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η 

νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν.3202/2003 άρθρο 26 όπως 

και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 

3852/2010.» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 

3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 

3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 

76/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΔΟΩΕΔ-ΔΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 

Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων και αποδέχεται 

τον έλεγχο του ταμειακού απολογισμού έτους 2019 του Δήμου Κέας, που διενήργησε η Οικονομική 

Επιτροπή και αποδέχεται τη σχετικά συνταχθείσα έκθεση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 71/2020 
 

 

Θέμα 4
ο
: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δήμου  Κέας στο 

«Σύλλογο Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 4
ο
 θέμα ως εξής: 

Με το από 1/29-5-2020 αίτημά του ο Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας, ζητά την 

παραχώρηση από τη Δήμο Κέας, ενός μικρού χώρου, ώστε αυτός να οριστεί ως επίσημη έδρα και 

κέντρο δραστηριοτήτων του συλλόγου. 

Εισηγούμαστε την παραχώρηση της μικρής αίθουσας, περίπου 10 τμ, που βρίσκεται στο κτίριο 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα, κάτω από το Δημαρχείο, για χρονικό διάστημα δύο ετών. 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Ν. Δεμένεγας, θέτει την εξής παρατήρηση: «Πρέπει να 

υποβάλει ο «Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας» κάποιο Σχέδιο δράσεων που αφορούν το νησί 

μας για το επόμενο διάστημα των δύο ετών που ζητάει την φιλοξενία της έδρας του. Δεν γνωρίζω 

κατά πόσον έχουν εξυπηρετήσει οι ως τώρα δράσεις του Συλλόγου τους κατοίκους της Κέας». Για το 

λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 

Ο κ. Στ. Γκρέκας επίσης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ) 

 



13
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 03

η
 Ιουνίου 2020 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση της μικρής αίθουσας, περίπου 10 τμ, που βρίσκεται στο κτίριο της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα, κάτω από το Δημαρχείο, για χρονικό διάστημα δύο ετών, στον 

Σύλλογο Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 72/2020 
 

 

Θέμα 5
ο
 :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2020 . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Δεμένεγας] 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, εισηγείται το 5
ο
 θέμα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η 

«παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν 

σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 

π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε 

ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 

της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής για το έτος 2020 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 

2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2127/19-5-2020) 

2. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2317/28-5-2020) 

3. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2380/1-6-2020) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους 

Μουσικής»  
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
Το γεγονός ότι για τα ανωτέρω καταστήματα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση μου να σχετίζεται με 

διατάραξη κοινής ησυχίας για το προηγούμενο έτος, 
Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2020 στα καταστήματα  

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 

2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2127/19-5-2020) 

2. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2317/28-5-2020) 

3. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2380/1-6-2020) 

 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 73/2020 

 

 

 

Θέμα 6
ο
:Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξ’ αιτίας δασικών 

πυρκαγιών του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Έκτακτων Αναγκών Εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Κέας.ως κάτωθι: 

Με το  υπ’αρίθμ. 46625/397 από 12/05/2020 η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου μας απέστειλε «Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ 

αιτίας Δασικών Πυρκαγιών» και στη συνέχεια  με το υπ’αρίθμ. Πρωτ. 18807 από 15/05/2020 

έγγραφό της η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μας διαβίβασε 

το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά στην «Έκδοση Πρότυπου 

Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τη 

σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους». 

Με τα αναφερόμενα έγγραφα μας ζητήθηκε να συνταχθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Σχέδιο σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα, προσαρμοσμένο δε στα 

δεδομένα του Δήμου Κέας. Στη συνέχεια το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας κατέθεσε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέας το Σχέδιο 

ώστε να το εγκρίνει και να το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 10:00 με 

τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την 2341/29.05.2020 πρόσκληση 

της Δημάρχου, ενέκρινε το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Κέας» και η Απόφαση αυτή πήρε α/α 

3/2020. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει με τη σειρά το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Κέας», ως 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές ως άνω αναφερόμενες 

διατάξεις, την 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισήγηση της Δημάρχου, το  

υπ’αρίθμ. 46625/397 από 12/05/2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών», το υπ’αρίθμ. Πρωτ. 18807 από 15/05/2020 έγγραφό της η Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μας διαβίβασε το έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά στην «Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τη σύνταξη σχεδίων από τους 

Δήμους» και το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την 

κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Κέας» όπως αυτό συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας και κατατέθηκε στην Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου Κέας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την 

κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Κέας όπως αυτό επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τεύχος στην 

παρούσα απόφαση. 

 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

«ΙΟΛΑΟΣ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

 
 
 

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 

 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
16/158 

 

 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Κέας επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό 

επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των 

δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» χάριν συντομίας 

και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του 

Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των 

άθλων του 

 

 

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου 

 

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Κέας αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν. 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

03/06/2020 

 

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η επιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης των πυρκαγιών στα 

δάση των μεσογειακών χωρών στις οποίες υπάγεται και η χώρα μας, έχει καταλήξει ότι οι 

δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας τους και η πλήρης εξάλειψή τους είναι 

αδύνατη έστω και αν υπήρχε ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν 

κατά την διάρκεια των θερινών μηνών σε συνδυασμό με την ευφλεκτικότητα διαφόρων 

ειδών της φυσικής βλάστησης συνθέτουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον Ελλαδικό χώρο που χαρακτηρίζεται κύρια από το 

ξηροθερμικό κλίμα μεσογειακού τύπου. 

Το μεσογειακό τύπου κλίμα προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές από καλοκαιρινή ξηρασία, 

χειμωνιάτικες κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε 

χρόνο, ήπια μέχρι θερμά ή και πολύ θερμά καλοκαίρια, ήπιους μέχρι ψυχρούς χειμώνες και 

εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους 

Οι οργανισμοί (φυτικοί και ζωικοί) κάτω από αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνει το 

μεσογειακό κλίμα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς απόκρισης στις περιβαλλοντικές πιέσεις 

ώστε να επιβιώνουν. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν κυρίως στην έλλειψη νερού, που 

συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, στην απαιτούμενη οικονομία στα θρεπτικά στοιχεία, 

στο χειμερινό ψύχος και τέλος στην περιοδική δράση της φωτιάς. Σε όλα τα μεσογειακού 

τύπου οικοσυστήματα η μακροχρόνια επίδραση παρόμοιων κλιματικών παραγόντων πάνω 

στους φυτικούς οργανισμούς έχει διαμορφώσει φυσιογνωμικά όμοιους τύπους βλάστησης, 

με μια διαδικασία που ονομάζεται συγκλίνουσα εξέλιξη. Η συγκλίνουσα εξέλιξη 

επεκτείνεται όχι μόνο στη φυσιογνωμία της βλάστησης αλλά και στη φυσιολογία των 

φυτών όπου διαφορετικά μεταξύ τους φυτά παρουσιάζουν ενιαία "οικολογική 

συμπεριφορά", αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλιματικούς παράγοντες. 

Με την παραδοχή ότι οι φυτοκοινωνίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς το συγκεκριμένο 

κλιματεδαφικό περιβάλλον, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ύπαρξη κατάλληλων 

συνθηκών, οι οποίες ευνοούν ή όχι τις πυρκαγιές
1
 και από παρατηρήσεις και μελέτες 

βασιζόμενες στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών 

που τηρούνται από την Δασική Υπηρεσία των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών εκδηλώνεται στη χώρα μας κυρίως στην παραλιακή, 

λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρύγανων, θαμνώνες αείφυλλων 

πλατύφυλλων και δάση θερμόφιλων κωνοφόρων. Οι περιοχές αυτές με χαμηλό (μηδενικό) 

υψόμετρο μέχρι και των εξακόσιων περίπου μέτρων (0-600μ.) θεωρούνται ζώνες των 

περισσότερων σημείων έναρξης δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή 

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

καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες σε πτώσεις 

κεραυνών. 

Στο χάρτη που εμφανίζεται στη συνέχεια του κειμένου (Χάρτης 1) απεικονίζεται η κάλυψη 

σε ενοποιημένη μορφή των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας (δάση, δασικές και 

χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την καταγραφή και αποτύπωση από την Δασική 

Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες βλαστήσεως
2
) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με 

κόκκινο χρωματισμό, από 601-900 μ. με κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο 

                                           
1
  Δ Καιλίδης, Δ Θεοδωροπούλου, Γ. Παπάζογλου, «Επικίνδυνες στις πυρκαγιές ζώνες βλαστήσεως», Δελτίο Ερευνών υπ αρθ. 83. 

Θεσσαλονίκη 1977,  Ντάφης Σ. 1973. «Ταξινόμηση της δασικής βλάστησης της Ελλάδας» . Επιστημ  Επετηρίδα Γεωπονικής και 
Δασολογικής Σχολής τομ ΙΕ τευχ. Β., Γ. Μαυρομάτης 1978. Χάρτης Βλαστήσεως 

2
  Σχετικό  το υπ  αρθ 165636/435/16-1/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς ΓΓΠΠ 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
23/158 

 

των 900 μ. με πράσινο χρωματισμό. Με γκρι χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες 

μορφές χρήσεων γης (γεωργικές εκτάσεις, δομημένο περιβάλλον κλπ).  

 

 
 

Χάρτης 1. Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται η κάλυψη σε ενοποιημένη μορφή των δασικών 

οικοσυστημάτων (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σύμφωνα με την 

καταγραφή και αποτύπωση από την Δασική Υπηρεσία (ψηφιακοί χάρτες 

βλαστήσεως) ανά υψομετρική κλάση, από 0-600 μ. με κόκκινο χρωματισμό, από 

601-900 μ. με κίτρινο χρωματισμό και με υψόμετρο μεγαλύτερο των 900 μ. με 

πράσινο χρωματισμό. Με γκρι χρωματισμό απεικονίζονται όλες οι άλλες μορφές 

χρήσεων γης (γεωργικές εκτάσεις, δομημένο περιβάλλον κλπ).  

Οι περιοχές με υψόμετρο 0-600 μ. που καλύπτονται από δασικά οικοσυστήματα (με 

κόκκινο χρωματισμό) αποδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των 

περισσότερων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση 

τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), σε χρονιές με 

ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή οφειλόμενες 

σε πτώσεις κεραυνών 
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Η προσέγγιση αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και καταρτίστηκε ως χρήσιμη πρόσθετη 

πληροφορία από την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών της ΓΓΠΠ 

στο πλαίσιο έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς ως πρώτη χωρική 

προσέγγιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών με βάση το υψόμετρο. 

Από την μελέτη και ανάλυση στατιστικών δεδομένων καταγραφής δασικών πυρκαγιών που 

εκδηλώνονται στη χώρα μας, προκύπτει ότι ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι σημαντικά 

υψηλότερος στα δάση κωνοφόρων από ότι σε αυτά των πλατυφύλλων. Από την περαιτέρω 

ανάλυση προκύπτει επίσης ότι από τα δάση που ανήκουν στην κατηγορία των κωνοφόρων, 

τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis) και της Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) 

που έχουν σημαντική εξάπλωση σε όλη σχεδόν την Ελληνική επικράτεια, 

περιλαμβανομένου και του ιδιαίτερα ευαίσθητου νησιωτικού χώρου, κατέχουν την πρώτη 

θέση από πλευράς δυσκολίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών σε αυτά
3
. 

Χαρακτηριστικό αυτών των δασών είναι ότι συγκροτούν αραιές σχετικώς συστάδες με 

αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη πλούσιας υποβλάστησης από θαμνώδη, 

ημιθαμνώδη και ποώδη φυτά. Η συσσώρευση αυτή της βιομάζας στον υπόροφο, 

διευκολύνει την πυρκαγιά να περάσει από το έδαφος στη κόμη των δένδρων και να 

ακολουθήσει επικόρυφη πορεία (πυρκαγιές κόμης), η οποία δύσκολα ελέγχεται. 

Ωστόσο και τα δύο είδη είναι προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές γιατί έχουν 

μηχανισμούς αναγέννησής τους ύστερα από μια πυρκαγιά και μάλιστα επωφελούμενα από 

τις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά επεκτείνουν την επικράτεια 

τους. Ο ρυθμός όμως καταστροφής από πυρκαγιές αυτών των δασών στη χώρα μας σε 

πολλές περιοχές έφθασε σε ποσοστά που ξεπερνούν τις δυνατότητες της φύσης για φυσική 

αναγέννηση γιατί σε πολλές περιπτώσεις καίγονται για δεύτερη φορά πριν τα δένδρα 

φθάσουν σε ηλικία παραγωγής σπόρου (δεκαπενταετία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες απλούστερες μορφές (θαμνώνες ή 

φρυγανότοπους) όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε μικρά σχετικά διαστήματα 

στον αυτό τόπο. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα οικοσυστήματα 

που αναπτύσσονται σε ξηροθερμικές συνθήκες περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα τα 

μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η ανακύκλωση της οργανικής φυτικής ύλης μέσω της 

αποσύνθεσης συντελείται αργά και χρειάζεται τη δράση της φωτιάς. 

Στα οικοσυστήματα αυτά η φωτιά επανέρχεται ως οικολογικός παράγοντας για να 

συμβάλει στη διάσπαση της συσσωρευμένης οργανικής ύλης στα ανόργανα θρεπτικά 

συστατικά της, λόγω του ότι η έλλειψη υγρασίας περιορίζει την αποσύνθεση (σήψη) και 

την ανακύκλωση των οργανικών υλικών που συσσωρεύεται στην επιφάνεια του εδάφους, 

όπως το φυλλόστρωμα, τα κατακείμενα νεκρά κλαδιά, κλπ. Η συχνή επανεμφάνιση της 

φωτιάς σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα έχει ως αποτέλεσμα την μικρή συσσώρευση 

οργανικής ύλης και οι συστάδες των δένδρων που αναπτύσσονται μετά την πυρκαγιά έχουν 

ομήλικες μορφές, δηλαδή έχουν την ίδια ηλικία και διάπλαση κατά θέσεις. 

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι οι πυρκαγιές ως οικολογικός 

παράγοντας των χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας μας είναι μια φυσική δύναμη που 

επηρεάζει ανθρώπους, βλάστηση και ζωικούς οργανισμούς. Οι δασικές πυρκαγιές δύναται 

να προκαλέσουν τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών, απώλειες στις περιουσίες 

των πολιτών, άμεσες και έμμεσες απώλειες στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, 

γεωργία, κτηνοτροφία), καταστροφές σε υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών 

κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει. 

                                           
3
  Λ. Λιάκος. Οικολογικές διαστάσεις δασικών πυρκαγιών.  Επιστημ Επετηρίδα  Λιβαδοπονικής Εταιρείας,  δημοσίευση Νο 3 Θεσσαλονίκη 

1996 
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Οι πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στην φυσική ανανέωση και αύξηση της 

βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων μας και αρνητικά προκαλώντας την 

αποσταθεροποίηση και υποβάθμιση τους σε άλλες απλούστερες μορφές (θαμνώνες, 

φρυγανότοπους, κλπ), ή ακόμα και την πλήρη κατάρρευση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι 

επαναλαμβανόμενες σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.  

Είναι συνεπώς εύλογη η ανησυχία που υπάρχει και η σημασία που δίνεται στη διαχείριση 

του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, με δεδομένο ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 

στις ανθρώπινες δραστηριότητες και συμβάλουν στη δημιουργία καταστροφικών 

πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή 

ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη ζώνη μίξεως δασών –πόλεων εκεί δηλαδή που ο οικιστικός 

ιστός έχει μεγάλη εγγύτητα ή επεκτείνεται εντός δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων, 

όπως επίσης και σε μεμονωμένα κτίρια πλησίον ή εντός δασών και εν γένει δασικών 

εκτάσεων, η προστασία των κτιρίων καθώς και των πάσης φύσεως υποδομών από 

επερχόμενη πυρκαγιά  προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από την εγγύτητα τους στην 

πυρκαγιά. Δηλαδή ποσό κοντά  δύνανται να έρθουν οι φλόγες και τα παραγόμενα θερμικά 

φορτία μιας δασικής πυρκαγιάς (η διάδοση της θερμότητας γίνεται με αγωγή, με μεταφορά 

και με ακτινοβολία) με επιμέρους δομικά υλικά  ενός κτιρίου ή μιας υποδομής  

προκαλώντας  την ανάφλεξη τους. 

Η διάδοση μιας πυρκαγιάς αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται και εξαπλώνεται στο 

χώρο, μόνον όταν οι απαιτήσεις για καύση ικανοποιούνται, δηλαδή όταν συνυπάρχουν οι 

τρεις παράγοντες: καύσιμα, οξυγόνο και θερμότητα. Εάν ένας από τους τρεις παράγοντες 

παύει να υπάρχει, η πυρκαγιά σταμάτα και διακόπτεται η εξέλιξη της. 

Είναι συνεπώς προφανές ότι μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε κτίρια, όταν 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα και θερμικά φορτία τα 

οποία, παρουσία οξυγόνου, πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάφλεξη και συνέχιση της 

καύσης. 

Στα δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα που θα επιτρέψουν σε μια δασική πυρκαγιά να εξελιχθεί 

και σε δομημένο περιβάλλον, περιλαμβάνονται εκτός από τα καύσιμα φυτικής προέλευσης 

και τα επιμέρους δομικά υλικά ενός κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων και γειτονικών υλικών 

προς το κτίριο, μη φυτικής προέλευσης, η αναφλεξιμότητα των οποίων σε συνδυασμό με 

την έκθεσή τους σε θερμότητα προκαλούμενη από επερχόμενη πυρκαγιά, θα εξασφαλίσει ή 

θα διακόψει  την συνέχειά της. 

Συνεπώς οι ενδεχόμενες απώλειες σε κτίρια και υποδομές που οφείλονται σε δασικές 

πυρκαγιές συνδέονται κατά κύριο λόγο με την απόσταση τους από το φλεγόμενο  μέτωπο 

της πυρκαγιάς που παράγει μια ροή θερμότητας η οποία επαρκεί ή δεν επαρκεί για  να 

προκαλέσει ανάφλεξη  σε δομικά υλικά ενός κτιρίου ή μιας υποδομής 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

 

Ο Δήμος Κέας έχει έδρα στην Ιουλίδα και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-

Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Έχει έκταση 131,693  km
2
  και δεν συνορεύει με κάποιο Δήμο. 

O Δήμος Κέας διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, 

με τον αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327/Β΄/2019): 

Δήμος Κέας Μόνιμος πληθυσμός 

     Κοινότητα Κορησσίας 1.406 

     Κοινότητα Ιουλίδας 1.049 

 

Στο Παράρτημα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισμών του Δήμου 

Κέας με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας εγκρίθηκε με την 10748/2019 

Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 

725/Β΄/04.03.2019) 

Τη Δήμαρχο Κέας «Ειρήνη Βελισσαροπούλου»  επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι 

 Αντιδήμαρχος «Δημήτριος Μουζάκης» με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας. 

2. Ο έλεγχος και η επίβλεψη της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

3. Ο έλεγχος του τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής  Υπηρεσίας, ως προς τις 

παρουσίες και τις άδειες για τον  συντονισμό των εργασιών τους. 

4. Η ευθύνη εκτέλεσης, ο συντονισμός και ο έλεγχος της προόδου των εργασιών, 

των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε 

συνεργασία με τους Μηχανικούς του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της Ύδρευσης  

6. Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της Αποχέτευσης  

7. Ο έλεγχος και η επίβλεψη του Ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων 

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

 

 

 Αντιδήμαρχος «Ελευθέριος Τζουβάρας» με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Να προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. 

2. Να υπογράφει έγγραφα της οικονομικής Διαχείρισης . 

3. Ο έλεγχος του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας και των διοικητικών 

υπηρεσιών, ως προς τις παρουσίες και τις άδειες για τον συντονισμό των 

εργασιών τους. 

4. Να υπογράφει έγγραφα Διοίκησης, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, καθώς και τα 

πιστοποιητικά, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης. 

5. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

6. Να εκπροσωπεί την Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.  

 

 

 Αντιδήμαρχος «Κωνσταντίνος Δεμένεγας» με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 
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1. Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας. 

2. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής 

Προστασίας και Πυρασφάλειας 

3. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά στο Λιμένα Κορησσίας 

4. Η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου. 

5. Η ευθύνη σε  ό,τι αφορά στις Παιδικές Χαρές και στους Αθλητικού Χώρους. 

6. Η χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων 

7. Η ευθύνη θεμάτων Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων 

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

 

 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες 

 Αστυνομικό Τμήμα Κέας 

 Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας 

 Λιμεναρχείο Κέας 

 

 

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος 
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ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων 

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» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (σελ 5822, και Προσθήκη 2 στο 

Παράρτημα Α σελ 5835) οι Δήμοι της χώρας συντάσσουν μνημόνια ενεργειών για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Επιπλέον, στο 

άρθρο 63 του Ν.3852/2010, αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δήμου είναι να εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών 

καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. 

Το 2010, 2011 και 2013 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε και 

αναθεώρησε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών, όπου προβλέφθηκε η σύνταξη από τον Δήμο Κέας ενός παραρτήματος 

(Παράρτημα Ι΄) το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά μνημονίου ενεργειών και στο οποίο 

περιγράφονταν τα κάτωθι: 

• ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου Κέας για την υλοποίηση των δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, καθώς και των αναπληρωτών τους,  με 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, 

τηλέφωνα, φαξ) 

• κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος Κέας, για την 

υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (μηχανήματα 

έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) 

• μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 

ενίσχυση του έργου τους. 

Το ανωτέρω Παράρτημα Ι΄ υποβάλλονταν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέας 

προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθ. 62 και 63 του  

Ν.3852/2010. 

 

ΜΕΡΟΣ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Συνεπώς, το σχέδιο του Δήμου Κέας αποτελούνταν από τον κορμό και τα παραρτήματα του 

Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών – που είναι 

κοινά για όλους τους Δήμους και διασφαλίζουν την εναρμόνισή τους με τα αντίστοιχα σχέδια 

της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – με την προσθήκη του 

Παραρτήματος Ι΄, ξεχωριστού για κάθε Δήμο, που περιέχει το μνημόνιο ενεργειών και το 

ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος Κέας για την υλοποίηση των 

δράσεων 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 

Μετά την προσθήκη και έγκριση του Παρατήματος Ι΄ από την Δήμαρχο, το σχέδιο του 

Δήμου Κέας, θεωρούνταν άμεσα εκτελεστό και δεν έχρηζε περαιτέρω εγκρίσεως, δεδομένου 

ότι το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών είχε 

τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Με την 4
η
 έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με 

υπ’ αριθ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και για λόγους εναρμόνισης του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με το 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την 

κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4
η
 έκδοση), καθώς και με τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερών (άρθρο 63, παρ.θ΄του Ν3852/2010), ο 

σχεδιασμός των Δήμων συντάσσεται πλέον υπό τη μορφή σχεδίου σε επίπεδο Δήμου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ») 

Από τον Δήμο Κέας συμμετείχαν στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος 

οι εξής: 

 Δήμητρα Δεμένεγα, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος 

 

 

1.2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας: 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

1.3 Πίνακας Διανομής 

Παρατίθεται στο Παράρτημα Δ. 

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου 

Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Κέας υποβλήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

του Δήμου Κέας  την   29
η
/05/2020 στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέας. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέας, εισηγήθηκε την 03η/06/2020 το παρόν σχέδιο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
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Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας στην συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της 3ης/06/2020. 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας ορίζεται η  3η/06/2020. 

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας   σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές 

αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ, το 

οποίο διαβίβασε με υπ’ αριθ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της. 

Oι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά 

συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται 

στην ύπαιθρο, η εναρμόνιση θα αφορά κυρίως τη διάθεση προσωπικού και μέσων προς 

συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα. 

 

1.5 Οδηγίες για την 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 Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιείται κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής. 

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

Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών 

(υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος, 

εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής 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 του Δήμου Κέας για την υποστήριξη του έργου του 

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

αρμοδιότητα της Δημάρχου Κέας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3013/2002 όπως ισχύει, της 

Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
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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 Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Κέας 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 σε τοπικό 

επίπεδο 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. 

Ως συντονισμός στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Κέας  νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των 

διαφόρων οργανικών μονάδων του Δήμου Κέας, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή 

άλλου εμπλεκομένου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την 

εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης. 

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.
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ΜΕΡΟΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2.1 Σκοπός 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Κέας  επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε 

Τοπικό επίπεδο 

• για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών  

• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και 

την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της 

ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η 

διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.  

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι 

• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό 

επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. 

• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων σε τοπικό επίπεδο 

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

του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη 

κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε 

αρχικό στάδιο. 

• Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών τους. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2 

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
33/158 

 

2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι 

Σχεδιασμού 

2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου 

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

δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ 

εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στον ακόλουθο 

Χάρτης 2. 

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

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

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και 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).  

 

  



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
34/158 

 

Χάρτης 2. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση 

και δασικές εκτάσεις 

 

Με βάση το ΠΔ 575/1980, ο Δήμος Κέας δεν ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές 

της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις 

 

 

2.3.2 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

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 τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος 

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να 

συγχέεται με την ανάλυση κινδύνου, η οποία προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.1 του 

παρόντος. 

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
4
 έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους 

φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το 

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

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

εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.  

Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των 

δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το 

συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. 

Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα 

έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες με 

ειδικές γνώσεις (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση του 

Χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία 

αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την 

επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.  

Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, 

δεδομένου ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας. Η παρουσίαση των 

                                           
4

  Τονίζεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται 

στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).  
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στοιχείων σε μορφή χάρτη, έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών 

που απεικονίζονται. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Δ/νση 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει αποτυπώσει χαρτογραφικά 

τα όρια των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών 

Δήμων, σε επίπεδο Περιφέρειας (3389/20-06-2013 έγγραφο ΓΓΠΠ). 

Ειδικότερα για τον Δήμο Κέας παρατίθεται στη συνέχεια ο Χάρτης της Περιφέρειας 

Ν.Αιγαίου με χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε 

αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων (Χάρτης 3) 

 

 

 

 

Χάρτης 3 Χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με 

τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων για την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου. 

 

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Χάρτης 4) στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. από 

όπου μπορούν να ενημερώνονται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (www.civilprotection.gr).  

Επίσης, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εξάγεται από την ομάδα έκδοσης σε 

κατάλληλη έντυπη μορφή για αποστολή του μέσω Fax από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 

Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ) (Χάρτης 4). 

 

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 
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προώθησή του μέσω FAX σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς 

( 

 

 

Διάγραμμα 1). 
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Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ

.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΩΝ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α.Δ.Μ.Η.Ε./ 
Ε.Κ.Ε.Ε. 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./199 

Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 
Π.Σ.:Ε.Σ.Κ.Ε./Σ.ΚΕ.Δ. 
 

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), 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.  
Η προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων   

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ. 

ΕΛ.ΑΣ./ Δ.Γ.Α.  
ΕΛ.ΑΣ./ Ε.Σ.Κ.Ε.Δι.Κ.  

Υπουργείο Υγείας / Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας 

Ζωής 

Υπουργείο Υγείας / 

Ε.Κ.Α.Β. 

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.  / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. / 

Κ.Π.Δ. 

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γεν. Δ/νση Δασών & Δασ. 

Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή 

προειδοποιητικού σήματος από το Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε. 
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Χάρτης 4 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

 

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). 

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.  
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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 κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο 

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα 
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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.  

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. 

 

2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού 

Κατάσταση:  

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών.  

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

δραστηριότητες, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών πλησίον δασικών εκτάσεων κατά 

τους θερινούς μήνες, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ. Στην 
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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 φρυγάνων, 

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), σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ) ή 

οφειλόμενες σε πτώσεις κεραυνών. 

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 απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη. 

• Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, 

στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές 

της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική 

αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει. 

• Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας. 

 

Προϋποθέσεις:  

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας είναι οι ακόλουθες: 

• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων 

πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκομένων φορέων 

σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των 

αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών 

• Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που δύναται να διατεθούν σε 

Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών. 

• Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό 

επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων  

• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο 

για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.  

 

Παράμετροι Σχεδιασμού:  

Η ύπαρξη επεισοδίου δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης.  
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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. 

 

2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Κέας δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 

Α] Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση 

δασικών πυρκαγιών 

Β] δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών 

πυρκαγιών  

Γ] δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε 

τοπικό επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο.
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ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κέας, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Ο Δήμος Κέας ως φορέας πολιτικής προστασίας (αρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), 

μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κινητοποιεί και δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής 

αρμοδιότητάς του 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 του, 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 του Δήμου Κέας 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 το Δήμο Κέας 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 Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, 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. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ 
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3.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου Κέας 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος Κέας για την 

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

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχου και 

προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Ορισμός υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας. 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 

15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4
η
 έκδοση), 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Κέας. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του. 

Κοινοποίηση του μνημονίου ενεργειών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου, στην 

Αστυνομική Δ/νση Σύρου και το Αστυνομικό Τμήμα Κέας. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, 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. 

 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. 

 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, 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους 

που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Κέας για την 

χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία 

δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα) 

 Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή 

πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης 

του Δήμου Κέας 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
45/158 

 

 Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύνη 

της Δημάρχου Κέας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

 Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του 

παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας 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. 

 

Πλέον των ανωτέρω, για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας  που λειτουργεί στον 

Δήμο Κέας, σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης του ( ΦΕΚ 1364/Β’/04.06.2013), δρομολογούνται 

τα ακόλουθα: 

α. Συντήρηση των απαραίτητων χώρων και των κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων με 

τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και των αναγκαίων παροχών κοινής ωφελείας για τη στέγαση 

του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας  που εδρεύει εντός των ορίων του Δήμου 

Κέας και συγκεκριμένα στο κτήριο Στυλιανός Ρέστης στην Κορησσία Κέας. 

β. Παραχώρηση στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας  πυροσβεστικών οχημάτων 

και μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει στην διάθεσή του ο Δήμος Κέας 

γ. Συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού. 

δ. Παροχή νερού στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Εθελοντικά 

Πυροσβεστικά Κλιμάκια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 1590/1986 (Α` 49). 

ε. Λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Εθελοντικού 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου Κέας , σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σύρου που υπηρετεί στην Κέα. 

στ. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, 

χορήγησης πινακίδων και ασφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχει στην κατοχή του 

ο Δήμος Κέας, και πρόκειται να διαθέσει στο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας  . 

Επιπλέον ο Δήμος Κέας, έχει υποχρέωση να εγγράφει στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις 

αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για 

την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρμανση, 

ύδρευση, φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου κ.λπ.. 

Με δαπάνη του Δήμου Κέας, ύστερα από έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, δύναται να παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός 

προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων προδιαγραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού 

προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.  
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3.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου 

Κέας (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 Κέας στην αντιμετώπιση κινδύνων 

που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συγκαλείται ετησίως με ευθύνη του 

Δημάρχου και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

(ΣΤΟ). 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετάζονται θέματα σχετικά με: 

 την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο εφαρμογής 

του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

του Δήμου Κέας 

 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 

 τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων 

σε επίπεδο Δήμου Κέας  για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

 το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης 

των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο εφαρμογής του 

παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Δήμου Κέας 

 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 (Μέρος 7 του παρόντος) 

 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κέας 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. 

Επίσης, 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) 

αρμοδιότητας Δήμου Κέας, 

 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 

ορίων του Δήμου Κέας, 
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 η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από του Δήμο 

Κέας 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, 

 Στα Σ.Τ.Ο. θα κληθεί και εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, 

προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών 

υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς του. 

 Στην συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέα του ΣΤΟ, 

στο Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, στους 

εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ν.Αιγαίου και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας 

μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Η Δήμαρχος Κέας, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το 

μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

Το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, μετά τη 

λήψη των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Κέας και με 

βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, 

θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου Κέας για πρόληψη και 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Δημάρχου Κέας. 

Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Κέας, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους 

αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

 

3.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου Κέας 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 Κέας αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:  

Υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για τη λήψη μέτρων αυξημένης 

επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. 

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

αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005 

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. 

Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Κέας προκειμένου να υποστηρίξουν 

άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών 

Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Κέας για την άμεση αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 

3.4 Δράσεις του Δήμου Κέας στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 

πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

Η Δήμαρχος Κέας, ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του 

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

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας και αναλόγως 

της εξέλιξής της, δρομολογεί δράσεις για 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 Περιφερειάρχη 

Ν.Αιγαίου ή αρμόδιο Έπαρχο της ΠΕ Κέας-Κύθνου, στα διοικητικά όρια του οποίου 

εξελίσσεται η πυρκαγιά. 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Κέας κινητοποιεί δια του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και 

τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που 

συνδέονται με: 

την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.) 

 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., 

 την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με 

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

 την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου και του αρμόδιου Επάρχου της ΠΕ Κέας-

Κύθνου , στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

 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  
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 την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, 

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

Επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  ή τον 

Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και  

 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 Πυροσβεστικού Σώματος απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  

 την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου Κέας 

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 

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

Κέας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την 

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

Ν.Αιγαίου . Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης 

(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου ή τον Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την κήρυξη του Δήμου Κέας ή περιοχών αυτού 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

 την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το 

Δήμο Κέας 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. 

 την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της 

Δημάρχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος 

 την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας 

 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 

 

3.5 Δράσεις του Δήμου Κέας στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο Κέας συνδέεται με δράσεις που 

αφορούν: 

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 
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την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 

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

την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου. 

 την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς 

τους για τη διαπίστωση ζημιών 

 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), 

 την αποστολή στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου   καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων 

κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής 

 την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο πλαίσιο 

συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

 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. 

 

3.6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου Κέας (Σ.Τ.Ο.) μετά 

την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

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

πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής του 

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

πυροσβεστικού έργου, η Δήμαρχος Κέας  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 Κέας 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 

Ειδικότερα, στο ανωτέρω Σ.Τ.Ο. του Δήμου Κέας κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται 

πρωτίστως θέματα σχετικά  

 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 

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

υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών 

 με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

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

όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. 

 με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον 

Δήμαρχο Κέας η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης 

πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος 

 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 της 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη 

 με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κέας  για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου 

 με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων  

 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

 

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των 

Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των 

Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού 

πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο 

Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των 

Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των 

Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο καλούσε 

τους Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, 

να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, 

σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των 

αντίστοιχων Σ.T.O., καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ). 
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ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ 

 

4.1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου Κέας 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος Κέας για την 

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

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, δρομολογούνται ως ακολούθως: 

 

4.1.1 Δήμαρχος Κέας 

 Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Κέας. 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 

παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και 

μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου, για την κατάρτιση μνημονίου 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, 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
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 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου Κέας για την έγκαιρη συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς της ή 

εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που 

διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986). 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, έργων και δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην 

ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 

9
Α
/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 

 Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του 

Δήμου Κέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002. 

 Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, προς τους Προέδρους Τοπικών 

Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της Τοπικής Κοινότητας, 

για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και κοινοποίησή τους στο Αυτοτελές 

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ν.Αιγαίου (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ 

των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 

πυρκαγιών 

 Εντολή προς το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση 

επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Κέας για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό 

επίδομα) 

 Εντολή προς το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για τη τήρηση καταλόγου των 

ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 

αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

 

4.1.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των 

προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου Κέας σε συνεργασία με το 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου και τις λοιπές 

αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου 
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4.1.3 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας 

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να 

διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του Πυροσβεστικού Σώματος 

όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής 

του παρόντος σχεδίου. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ 

Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 

παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) και υποβολή του 

στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 

υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με 

τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Β του παρόντος) τα οποία και 

κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

ΕΛΑΣ. 

• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Β, στις αρμόδιες κατά τόπους 

Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους 

άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους. 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

• Μέριμνα για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική 

Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και 

μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. 

• Κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου 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, για την 

περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου. 

• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με 

την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

(χώροι καταφυγής). 

• Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου 

κατόπιν εντολής της Δημάρχου 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

• Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 
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• Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που 

εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και ενημέρωση του Δημάρχου  

 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του 

έργου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

 Συνεργασία με το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην κατάρτιση μνημονίου 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση 

του έργου του Δήμου 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, για την περίπτωση που 

δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου 

 Συνεργασία με το ΣΤΟ του Δήμου στην καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων 

μέσων που διαθέτει ο Δήμος 

 

4.1.4 Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας 

 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Κέας για την 

χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία 

δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα) 

 Τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου 

Κέας 

 

4.1.5 Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κέας 

 Συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

έλεγχό τους (Ν.1590/1986). 

 

4.1.6 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέας 

 Καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας των 

τοπικών κοινοτήτων 

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου Κέας στη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

 

 

4.2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου 

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

δασικών πυρκαγιών 

 

4.2.1 Δήμαρχος Κέας 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση 

συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 
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φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και 

ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 

Προστασίας. 

 Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας 

για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων 

που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που 

προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

 

4.2.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

 Συνδράμει τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον 

αντικαθιστά, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Δήμαρχο, σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας του. 

 

4.2.3 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας 

 Συγκαλεί, κατόπιν εντολής της Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις 

Πολιτικής Προστασίας 

 Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου Κέας για πρόληψη και 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημάρχου Κέας  και με βάση τα μέτρα, έργα 

και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο,. 

 

4.2.4 Γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Κέας 

Διαβιβάζει τα πρακτικά του ΣΤΟ στο Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου και 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας 

συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

4.3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου Κέας για τις περιοχές που το 

επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 

δασικών πυρκαγιών  

 

4.3.1 Δήμαρχος Κέας 

Η Δήμαρχος Κέας λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που 

εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό: 
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 Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Κέας προκειμένου να 

υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών 

πυρκαγιών 

 Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Κέας για την άμεση 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Επίσης, 

 Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ν.Αιγαίου (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και 

ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

 Εντολή προς το ΣΤΟ του Δήμου για την υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον 

έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων 

πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου 

 Εντολή προς το ΣΤΟ του Δήμου για την 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 

 Εντολή προς το ΣΤΟ του Δήμου για την λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή 

πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε 

συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 

 

4.3.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

Συνδράμει την Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων και 

δράσεων αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου Κέας, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές 

μονάδες του Δήμου 

 

4.3.3  ΣΤΟ  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας 

• Ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου για την υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές 

εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών,  

• 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 

• Συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για 

λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων 
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• Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που 

διαθέτει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν μέσω του μνημονίου 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 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 και 

ενημέρωση της Δημάρχου 

• Ενημέρωση των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς 

 

4.3.4 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας 

 Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύναται να χρησιμοποιηθούν για 

την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

 Ενημέρωση του ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τα άμεσα διαθέσιμα 

επιχειρησιακά μέσα που διαθέτει ο Δήμος 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 

 

4.3.5 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέας 

 Θέτουν σε ετοιμότητα τις ομάδες πυρασφάλειας των τοπικών κοινοτήτων 

 

 

4.4 Δράσεις του Δήμου Κέας στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 

πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους 

 

4.4.1 Δήμαρχος Κέας 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου Κέας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των 

συμμετεχόντων του, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, μετά από σχετική ενημέρωση 

για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το ΣΤΟ Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου ή Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και σε συνεννόηση με 

αυτή. 

• Εντολή προς την Υπηρεσία Καθαριότητας για ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και 

μέσων που διαθέτει (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του 

έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ 

• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος Κέας 

(υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της 

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

σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002  
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• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου 

του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 

δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. 

• Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των 

πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από 

επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 

263/Α΄/2007).  

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για 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 

• Εντολή του Δημάρχου προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων η 

Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου για 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου. 

• Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου και τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Αιγαίου για την τρέχουσα κατάσταση 

• Αιτείται από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Έπαρχο της Π.Ε.Κέας - Κύθνου, στις 

περιπτώσεις που ο Έπαρχος συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων 

των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής 

τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 

λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που 

έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής 

του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.  

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση 

εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για 

υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο 

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

συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 
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4.4.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

• Συνδράμει την Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του 

απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

• Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Κέας στην αντιμετώπιση 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους, σε συνεργασία με το ΣΤΟ 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου 

 

4.4.3 ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας 

• Άμεση ενημέρωση της Δημάρχου για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου και συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία  

• Άμεση ενημέρωση προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου που εμπλέκεται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση 

κινητοποίησή της, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου. 

• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που 

συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. 

• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Κυκλάδων, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, και τη Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για λόγους αμοιβαίας 

ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. 

• Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της 

καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής της 

δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που 

προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξή της και ενημέρωση της 

Δημάρχου. 

• Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 

μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία 

Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.   

• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου 

έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

του φαινομένου. 

• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο 

ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική 

εντολή της Δημάρχου. 

• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν 

εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. 
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• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει 

στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω 

δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).  

• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 

• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 

πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο 

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

συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 

 

4.4.4 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέας 

 Ενεργοποιούν τις ομάδες πυρασφάλειας των τοπικών κοινοτήτων 

 Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην οικεία Κοινότητα  

 

 

4.5 Δράσεις του Δήμου Κέας στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

 

4.5.1 Δήμαρχος Κέας 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου Κέας, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων 

για την υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική 

συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το 

συμβάν.  

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν 

διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.  

• Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 

άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που 

έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του 

Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου, και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους 

θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 

υποστεί σοβαρές ζημιές 

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου την γνωστοποίηση μέσω 

ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής 
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δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται 

οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή 

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση εφόσον 

συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 

επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Εντολή προς το ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των πολιτών 

που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον 

χρειάζονται μεταφορά. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα 

ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή 

διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία 

βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών. 

• Εντολή στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 

κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να 

χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων 

αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

• Εντολή στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου για την αποστολή στην Περιφέρεια 

Ν.Αιγαίου   καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος 

οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 

 

4.5.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

• Συνδράμει την Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του 

απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

• Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου Κέας για την άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με το ΣΤΟ του Δήμου και 

τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου 

 

4.5.3 ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας 

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τη Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών 

στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. 

• Εύρεση καταλυμάτων για τους πολίτες του Δήμου οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 

υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της  

• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας 

υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των 

οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 

πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 
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• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας στην άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που 

χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου. 

• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και 

διαχείριση των συνεπειών του Δήμου. 

 

 

4.5.4 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας 

 Αποστολή συνεργείων για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών 

αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ) 

 

 Αποστολή συνεργείων για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας τυχόν 

βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

4.5.5 Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας 

 

 Αποστολή επιτροπών  για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες που 

προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες 

οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας 

οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

 Αποστολή αιτήματος στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα 

Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

σε όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία της δασικής πυρκαγιάς 

 Αποστολή στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων 

για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής 

 

 

4.5.6 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέας 

 Λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτουν την εκτέλεση 

των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση 

αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής 

κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο . 

 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
64/158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

5.1 Μέσα επικοινωνίας 

Στον Δήμο Κέας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας (ενδεικτικά) 

Α)  Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά 

τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας   

Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτημα Β 

αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής 

προστασίας  

 

 

5.2 Ροή πληροφοριών 

 

 

5.2.1 Καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή 

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

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΓΠΠ  ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ  Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας   

 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών 

 και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας Δήμαρχο 

      Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

      

      Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 

      Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 5 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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5.2.2 Αναγγελία – αρχική ειδοποίηση 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΕΚΕ  Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

 και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών 

 και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας  Δήμαρχο 

       Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας 

       Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος  

       Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

      Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ      

                                                                           Κυκλάδων 

      Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής  

                                                                           προστασίας 

       ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 

5.2.3 Ροή πληροφοριών για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 

πυρκαγιών. 

Αρμόδια ΠΥ   ΣΤΟ ΠΠ του Δήμου Κέας  Δήμαρχος Αντιδήμαρχο ΠΠ  

 

Δήμαρχος    Αντιδήμαρχο ΠΠ    

 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας  

 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 

 

 

 

 

5.2.4 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από 

δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης). 

 

Δήμαρχος  Αντιδήμαρχος ΠΠ  

Προϊστάμενο Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος 

       

       Υπηρεσία Πρόνοιας 

       Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

       Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής  

                                                                           προστασίας 
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ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

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

των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων 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 6 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. 

 

6.1 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. 

 

ΜΕΡΟΣ 6 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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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 Πυροσβεστικού Σώματος 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 – 

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). 

 

6.2 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 

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 
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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 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 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  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. 

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 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. 
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6.3 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. 

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 

 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του οικείου 

Δήμου ή των Δήμων  

 Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή  

 Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ 

 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 Αυτοτελές Γραφείο 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 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. 
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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 

ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ.) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Π. 
 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Ροή πληροφοριών για την αρχική ειδοποίηση - αναγγελία. 

 

 

6.4 Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά 
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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). 

 

6.5 Κινητοποίηση  

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και 

καταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού 

Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

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: 

την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη του 

οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, ( 

 Διάγραμμα 3) 

 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) (Διάγραμμα 4)  

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. 

Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω 

ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων  

 η έκταση της καταστροφής 

 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.  
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ

Σ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚ

ΟΣ Π.Σ. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ

ΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 

ΔΗΜΟΣ 
Γραφείο 

Πολιτικής 

Προστασίας 

       
      ΠΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΓΕΕΘΑ/ 

ΕΘΚΕΠΙΧ 
ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ 
ΓΕΝ/ΚΕΠΙΧ 
ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ 

199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΔΑΣΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕ

Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ

Ν 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. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ

Η ΔΝΣΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΣΚΕΔ/ΕΣΚΕ 

 

 

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

πυρκαγιών. 

 

 

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

δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης). 

 

6.5.1 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 
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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 

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 πληγείσα περιοχή 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.  
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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). 

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., Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
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Κλιμακίου Δήμου Κέας, 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 Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή 

ευθύνης τους, κινητοποιούν το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 

πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές 

αναφέρονται στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος. 

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

καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του 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, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.4 και 3.5 του παρόντος. 

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 όπως αυτές αναφέρονται στο σχεδιασμό τους. 

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 

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 στο σχεδιασμό τους. 

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 Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου 

Κέας.  

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 
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Πυροσβεστικού Σώματος 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 Πυροσβεστικού 

Σώματος 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 

Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον 

τούτο κριθεί απαραίτητο.  

 

6.5.2 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 και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 

Κρίσεων. 

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 

Πυροσβεστικού Σώματος, 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, του Υφυπουργού Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών 

και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 
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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 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 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
78/158 

 

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 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. 

 

6.6 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. 
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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. 

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. 

 

6.7 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 (Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων 

Μεγάλης Έκτασης - 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. 

 

6.8 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 
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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. 

 

6.9 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). 

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. 

 

6.10 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: 

 την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείριση 

συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,  

 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. 
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Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών είναι 

υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή 

έχει ενεργοποιήσει. 

 

6.11 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. 

 

6.12 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 

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. 
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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. 
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ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 

περιλαμβάνεται 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. 

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). 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι: 

 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί 

ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό 

επίπεδο.  

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από 

ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος 

μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.  

 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 

περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω 

απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από 

το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και 

Δημάρχους. 

 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά 

περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 

καταστροφής.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4στ΄ του Ν.4662/2020, όταν η εξελισσόμενη ή 

επικείμενη καταστροφική δασική πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) 

Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ο οποίος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη) και εκτελείται υπό 

τον συντονισμό του Περιφερειάρχη (ή του οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) και σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

Δηλαδή, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα 

διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, 

η απόφαση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λαμβάνεται από 

τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο οικείο χωρικό 

Αντιπεριφερειάρχη).  
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Δεδομένου ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ανήκει στον 

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε 

τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όταν η δασική πυρκαγιά 

εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων 

Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η εισήγηση για την οργανωμένη 

προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στον οικείο 

Περιφερειάρχη, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Δημάρχων 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Περιφερειάρχης (ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης) 

καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να 

προσέλθουν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι (σε περιοχές των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση 

της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών) και οι επικεφαλής των 

φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 

Δήμου Κέας, ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι 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 όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση. 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα: 

 Η οργανωμένη προληπτική 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. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα 

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

μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο 

 Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση, 

από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της 

θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την 

έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα 

σωματίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.
5
 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω 

κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή 

και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως 

οικοδομικών υλικών, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 

με το είδος της καύσιμης ύλης. 

 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για 

την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη 

                                           
5
  Σχετική είναι και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές» (Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ) 
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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.  

 Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των 

πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 

οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια 

αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς
6
, προτείνει εγκαίρως και 

επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να 

υλοποιηθεί η δράση. 

 Η δράση της οργανωμένης προληπτικής 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 στο χερσαίο χώρο, έχει 

το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει 

του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).  

 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων 

απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι 

πολίτες 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, 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου 

χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί 

την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 

 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με 

οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις 

υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου 

απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις 

υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν 

διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, 

οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την 

προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα 

οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς 

 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). 

 

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της 

προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και 

η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων 

φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, 

                                           
6
  Ως συμπεριφορά  μιας δασικής πυρκαγιάς ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αναφλέγεται η καύσιμη φυτική υλη, το πώς αναπτύσσονται οι 

φλόγες και το πώς εξαπλώνεται επηρεαζόμενη από τον συνδυασμό των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο εξελίσσεται και τους οποίους δύναται να  τροποποιεί  κατά την εξέλιξής της. Στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των δασικών 

πυρκαγιών σημαντικοί παράγοντες είναι η μορφολογία του εδάφους πάνω στο οποίο εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, τα χαρακτηριστικά της 
διαθέσιμης καύσιμης φυτικής ύλης, καθώς και οι επικρατούσες και οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες. 
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ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, τουριστικά 

καταλύματα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των 

υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων 

οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία 

εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και 

εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον 

αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη 

πορεία εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 

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

πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν 

προληπτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των 

ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο 

Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου 

συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και 

συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης 

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις 

περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 

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

πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη 

της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς 

τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την αναμενόμενη 

συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

Η 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, Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 

Δήμου Κέας, 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 η Δήμαρχος, πλαισιωμένη 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 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 
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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.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 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. 

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, η Δήμαρχος 

επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων. 

 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 της πυρκαγιάς από τον 

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο 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.  

Νοείται ότι 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 (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, 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 της πυρκαγιάς. 

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς 

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης. 
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 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 

ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση 

αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.  

 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή. 

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 φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα 

το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους . Νοείται ότι για 

το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων 

που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών. 

 

7.2 Σχέδιο δράσης  

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση 

πολιτών περιγράφονται ως εξής: 

1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής 

Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 

ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο. 

2. Άμεσος καθορισμός από τη Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια 

εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Κέας, 

ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την επιτόπου 

σύγκληση από τη Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ). 

3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη 

απομάκρυνση, από την Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 

5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 

3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του 

παρόντος). 

4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η 

δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να 

συντάσσεται με ευθύνη της Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση 

πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες : 

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει 

να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν 

παραμείνουν σε αυτή. 

 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες 

θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα 

παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).  
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 Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, 

εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να 

έχουν μαζί τους. 

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

προορισμού. 

 Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που 

μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα. 

 Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού. 

 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που 

απομακρύνονται. 

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν 

να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής 

συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.  

Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που 

θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη 

λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής 

του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν 

σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών 

για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–

πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

συνδυασμός και των δυο μεθόδων). 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. Ένα άλλο πλεονέκτημα που 

παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και 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). Οι 

πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που 

απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. 

5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που 

έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη 

δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που 

αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της. 

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν 

εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, 

αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών. 

6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, 

μετά από σχετική απόφαση της Δημάρχου.  

7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι 

φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της 

πυρκαγιάς, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι 

για την υλοποίηση της δράσης.  

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν 

ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος 

ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση 
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έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή 

της. 

 

7.3 Ειδικότερες δράσεις 

 Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα 

πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τη Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την 

ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και 

τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν 

με ίδια μέσα. 

 Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται 

απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για 

την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές 

και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους. 

 Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά 

προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή 

εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον 

Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη) όταν η εξελισσόμενη 

ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.  

 Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το 

στάδιο εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από 

το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει 

και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου 

ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή 

τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη). 

 Για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση 

κατασκηνωτών και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους 

(εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα 

οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις α) του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 

– ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις 

κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές 

εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας 

Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας). 

Όπως αναφέρεται ακολούθως (παράγραφος 11.5 του παρόντος) τα ανωτέρω σχέδια οι 

διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων οφείλουν να τα κοινοποιούν στις 

οικείες αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. των Περιφερειών 

και των Δήμων, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας 

στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου. 
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7.4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης 

προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών 

Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, συντάσσουν μνημόνιο ενεργειών 

(Παράρτημα Β2 του παρόντος) σχετικά με τη δράση της οργανωμένης προληπτικής 

απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών. Στο μνημόνιο αυτό αναφέρονται: 

Α) οι διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης από τον Δήμαρχο για την οργανωμένη 

προληπτική απομάκρυνση πολιτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της παρ. 7.1 του 

παρόντος 

Β) οι δράσεις του Δημάρχου και των λοιπών οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου για τη 

υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.2 του παρόντος 

Γ) τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα του Δήμου, καθώς και τα μέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο 

Δήμος μέσω των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 

Δ) ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων, 

με τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

 

Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω μνημονίου ενεργειών, αντίγραφό του θα κοινοποιηθεί, από 

το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, στην Δήμαρχο, 

καθώς και στα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση 

δράσεων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
92/158 

 

ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

8.1 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κέας που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον Δήμο 

Κέας με την συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.2 Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών του Δήμου Κέας πραγματοποιούνται ασκήσεις που διοργανώνονται από το 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που 

συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Για το σκοπό αυτή η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 

έχει εκδώσει επικαιροποιημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη 

Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό της με ΑΔΑ: 

ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95 

 

8.2.1 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. 

Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με εντολή της Δημάρχου, το Αυτοτελές 

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου προγραμματίζει 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 των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της 

διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου Κέας, στο 

πλαίσιο του θεσμικού του 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 του Δήμου Κέας, 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 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
93/158 

 

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 Δήμου Κέας (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 Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

8.3 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) 

 

8.4 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, 
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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 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. 
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ΜΕΡΟΣ 9. 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: 

 

 

 

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 

 

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων 

Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. 

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). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το Παράρτημα Α περιέχει το ακόλουθο χαρτογραφικό υλικό της Δ/νσης Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ που είναι άμεσα διαθέσιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ΄ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» (4
η
 έκδοση) 

 

 Χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα 

διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων, (Παράρτημα Γ΄ του παρόντος) 

 Χαρτογραφική αποτύπωση του οδικού δικτύου του Δήμου Κέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

 

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Απρίλιος 2020 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η οργάνωση του αντιπυρικού αγώνα για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου Κέας 

2.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η εν γένει ετοιμότητα για την πρόληψη , τον περιορισμό τυχόν εκδηλούμενης 

καταστροφής και η άμεση επέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, καθώς και των 

εμπλεκόμενων φορέων στο παρόν μνημόνιο (φορείς, οργανισμοί εθελοντές κλπ),  στον τόπο 

πυρκαγιάς δασών, δασικών εν γένει χορτολιβαδικών εκτάσεων και γεωργοκτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων με την εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής κατάσβεσης της, την 

ανακούφιση των πληγέντων και την διατήρηση του ηθικού και της ηρεμίας του πληθυσμού.  

3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 3.α. Ιδέα Ενεργείας 

Το πρόγραμμα της αντιπυρικής προστασίας περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) φάσεις : 

  1η  Φάση 

Περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες για την πρόληψη των πυρκαγιών και συγκεκριμένα : 

 (α) Ενημέρωση του πληθυσμού για την σπουδαιότητα των δασών , τις ενέργειες που 

πρέπει να κάνει όταν αντιληφθεί πυρκαγιά καθώς και τις ποινικές ευθύνες των εμπρηστών . 

 (β) Συνεργασία των αρμοδίων φορέων του Δήμου με άλλους φορείς και την 

Περιφέρεια  

 (γ) Κατασκευή αντιπυρικών έργων . 
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 (δ) Συγκρότηση των οργάνων όπως στην παράγραφο 1γ3/Α/. 

2η  Φάση 

Περιλαμβάνει την οργάνωση του συστήματος επισήμανσης και αναγγελίας πυρκαγιών και 

συγκεκριμένα : 

 (α)  Επιφυλακή 

 (β)  Περιπολίες 

 (γ)  Εγκατάσταση και λειτουργία παρατηρητηρίων . 

 (δ)  Εκμετάλλευση πληροφοριών πολιτών, πιλότων αεροσκαφών κ.λ.π. 

3η   Φάση       

Αφορά καταστολή πυρκαγιών και περιλαμβάνει : 

 (α) Διαπίστωση της πυρκαγιάς από τα αρμόδια όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

ή οποιουδήποτε άλλου και άμεση ενημέρωση του Προϊσταμένου ΠΠ, των αρμοδίων φορέων 

του Δήμου Κέας . 

 (β) Σύγκληση ή μη του ΣΤΟ , ανάλογα με την απόφαση του Δημάρχου και ενημέρωση 

των Προϊσταμένων κλιμακίων και υποβολή αιτήματος για κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση 

Εκτάκτου Ανάγκης , εφόσον απαιτείται. 

3.β.  Δήμος Κέας 

(1) Τηρεί καταστάσεις με τα υπάρχοντα στην περιφέρεια του μηχανήματα έργων. 

(2) Τηρεί καταστάσεις ομάδων εθελοντών πολιτών πυρόσβεσης-πυρασφάλειας ,τους 

οποίους κινητοποιεί, καθώς και όλους τους κατοίκους της περιοχής, και τους θέτει στη διάθεση 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , αμέσως με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. 

(3) Συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης για την εκπαίδευση και τον 

εξοπλισμό των παραπάνω μονάδων. 

(4) Μεριμνά για την σωστή λειτουργία των κοινοτικών αντλιοστασίων και δεξαμενών, 

προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από τα πυροσβεστικά οχήματα. 

(5) Θέτει στη διάθεση της ΠΥ υπάλληλο και το Δημοτικό κατάστημα για την κάλυψη των 

αναγκών της (επικοινωνίες, κατάδειξη δρομολογίων, κ.λ.π.). 

(6) Ελέγχει την ασφαλή λειτουργία των σκουπιδότοπων της περιοχής του Δήμου. 

(7) Ο Δήμαρχος συγκαλεί και προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ). 

(8) Μελετά και έχει ετοιμότητα άμεσου εφαρμογής  των οδηγιών που αναφέρονται στο  

Προσαρτημένο  1 του παρόντος. 
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(9) Ενημερώνει τους πολίτες  ότι απαγορεύεται (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) 

πάσα χρήση πυρός σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

(10) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών οι οποίες 

εκδηλώνονται στους χώρους Απόθεσης Απορριμμάτων.  

 

3.γ. Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου 

Συμβάλλει κατά την κρίση της και μετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 

στην αντιμετώπιση κάθε κατάστασης σε συνεργασία με τον  Δήμο Κέας και την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. Ενημερώνει αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και 

την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης  πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενημερώνει εθελοντικές οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται στους χώρους ευθύνης τους σε δράσεις σχετικές με την αντιμετώπιση 

του κινδύνου προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

3.δ. Αστυνομικό Τμήμα Κέας 

(1). Συνεργάζεται με το Δήμο Κέας/ ΠΠ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης και 

αποστέλλει στον τόπο της πυρκαγιάς αστυνομική δύναμη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την 

τήρηση της τάξης , αλλά και την σύλληψη τυχόν υπόπτων για εμπρησμό στοιχειών τα οποία 

κυκλοφορούν στο χώρο της πυρκαγιάς . 

(2). Σε περίπτωση επιστράτευσης πολιτών και επίταξης  μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων  μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση των προβλεπόμενων εγγράφων  στους 

αναφερόμενους σ αυτά. 

3.ε.  ΔΕΗ /Υπ/μα Κέας 

(1)  Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα αρμοδιότητας της για την πρόληψη των 

δασοπυρκαγιών 

(2)  Μεριμνά για την διακοπή ρεύματος στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. 

(3)  Διαθέτει τα μηχανήματα έργων που διαθέτει, για συνδρομή στο έργο κατάσβεσης της  

πυρκαγιάς. 

(4)  Φροντίζει για την απομάκρυνση των κλαδιών των δένδρων, τα οποία έρχονται σε 

επαφή με ηλεκτρικά καλώδια 

(5)  Φροντίζει για την επιθεώρηση και συντήρηση των δικτύων που διέρχονται μέσα από 

δασικές εκτάσεις, για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. 

(6)  Αποκαθιστά την ηλεκτροδότηση της περιοχής αμέσως μετά την κατάσβεση της 

πυρκαγιάς. 

3.στ. Υπολιμεναρχείο/ Λιμενικός Σταθμός Κέας 
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(1)  Συνδράμει με προσωπικό και μέσα στο έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς όπου 

απαιτείται. 

(2)  Έχει ετοιμότητα διάθεσης Σ/Α και ταχυπλόου σκάφους  

(3)   Μεριμνά για έλεγχο κυκλοφορίας στο χώρο ευθύνης του 

3.ζ.  ΟΤΕ / Υπ/μα Κέας  

  (1)  Εξασφαλίζει την ασύρματη επικοινωνία σε περίπτωση καταστροφής του 

ενσύρματου δικτύου , στην πληγείσα  περιοχή. 

  (2)  Μεριμνά για την άμεση αποκατάσταση των επικοινωνιών στην πληγείσα περιοχή. 

3.η.  Κέντρο Υγείας / Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας 

(1) Διαθέτει ασθενοφόρο όχημα πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο στο χώρο της 

πυρκαγιάς όταν ζητηθεί. 

(2)  Έχει ετοιμότητα υποδοχής και παροχής περίθαλψης στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

3.θ. Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Σύλλογοι  

 (1) Να οργανώσουν ομάδα ή και ομάδες πυρασφάλειας –πυρόσβεσης ανάλογα με τις 

δυνατότητες τους, συμμετοχή στη ΣΤΟ . 

 (2) Καθ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου να στέλνει περιπόλους, σύμφωνα 

με τις δυνατότητες του, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν πυρκαγιάς 

 (3) Σε περίπτωση που αντιληφθούν ή πληροφορηθούν για έναρξη πυρκαγιάς να 

ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία ή την Αστυνομία ή τον Δήμο Κέας 

3.ι. Κυνηγετικός Σύλλογος Κέας 

 (1) Να οργανώσει ομάδα ή και ομάδες πυρασφάλειας –πυρόσβεσης ανάλογα με τις 

δυνατότητες του. 

 (2) Καθ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου να στέλνει περιπόλους, σύμφωνα 

με τις δυνατότητες του, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν πυρκαγιάς 

 (3) Σε περίπτωση που αντιληφθούν ή πληροφορηθούν για έναρξη πυρκαγιάς να 

ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία ή την Αστυνομία ή τον Δήμο Κέας 

3.ια. Ιδιοκτήτες Δ.Χ. (Φορτηγά, ταξί, λεωφορεία) 

 Να ενημερώσει τα μέλη και οδηγούς, ώστε σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου ( Μάιος- Οκτώβριος), να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και όταν αντιληφθούν 

πυρκαγιά να ενημερώνουν κατά περίπτωση είτε  τις αρμόδιες αρχές απευθείας  είτε μέσω του  

τηλεφωνικού κέντρου τους. 

3.ιβ. Συντονιστικές Οδηγίες 
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 (1) Την ευθύνη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει ο Δήμαρχος, ή ο νόμιμος 

αντικαταστάτης του (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας)  ή εφόσον αυτός δεν ευρίσκεται 

στον τόπο της πυρκαγιάς  ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, σύμφωνα 

με τα άρθρα 28 παρ .4 και 30 παρ .1 του Ν.998/79. 

 (2) Αν η πυρκαγιά διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες , τότε το πάσης φύσεως 

προσωπικό αντικαθίσταται. Αυτή η διαδοχή των διαφόρων ομάδων  θα συνεχισθεί μέχρι 

πλήρους κατάσβεσης και διαφύλαξης της πυρκαγιάς όσο κριθεί αναγκαίο και πάντως όχι 

λιγότερο από 24 ώρες. 

 (3) Η ανάκριση για την ανακάλυψη των δραστών γίνεται από βαθμοφόρους Γενικών 

Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος , όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του Ν .2612/98. 

 (4) Αν υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς κοντά σε 

οικισμούς και κινδυνεύει η ζωή ανθρώπων, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο31 του Ν .998 

/79 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 του Ν 1892 / 90   , σε συνδυασμό με τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 6  του νόμου 2612 / 98 με πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ή του Δ/τη της Π. Υ. η επίταξη μεταφορικών μέσων , ελκυστήρων ,ή προωθητών , 

υδροφόρων οχημάτων και άλλων μηχανημάτων έργων και εργαλείων, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

Επίσης επιτρέπεται με όμοια πράξη η επίταξη των προσωπικών εργασιών των κατοίκων 

των οικείων Δήμων , Βάσει πίνακα που καταρτίζεται επί τόπου από το Δήμαρχο . Αν τα μέτρα 

αυτά δεν αποδώσουν και ο κίνδυνος για επέκταση της πυρκαγιάς μεγαλώνει, ο Δήμαρχος μέσω 

του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προτείνει τη 

μετακίνηση του πληθυσμού σε άλλο ασφαλές  μέρος, για την οποία όμως μετακίνηση απαιτείται 

απόφαση της Κυβέρνησης  

 (5) Οι παραπέρα διαδικασίες, για την αποκατάσταση των προκληθεισών  ζημιών και 

την παροχή βοηθείας στους πληγέντες ανήκουν στην αρμοδιότητα του  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 (6) Η αναδάσωση των δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν ανήκει στη Δ/νση 

Δασών. 

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ 

α. Τροφοδοσία  

Στους συμμετέχοντες στην κατάσβεση της πυρκαγιάς υπαλλήλους και ιδιώτες παρέχεται 

δωρεάν τροφή, με μέριμνα της Π.Υ. και σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώματος. 

β. Μεταφορές  

Τα αναγκαία μεταφορικά μέσα θα εξασφαλισθούν από τα υπάρχοντα στις υπηρεσίες του 

Δήμου και συμπληρωματικά, αν απαιτηθεί, από μίσθωση ή επίταξη ιδιωτικών μέσων . 
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γ.  Προσωπικό 

 Θα χρησιμοποιηθεί το προσωπικό της Π.Υ. του Δήμου, του Υπολιμεναρχείου, της 

Αστυνομίας, της ΔΕΗ , των ομάδων πυρόσβεσης και αν απαιτηθεί , το πολιτικά 

επιστρατευμένο προσωπικό. 

δ. Υγειονομική περίθαλψη 

 Η Υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού που ασχολείται με την κατάσβεση της 

πυρκαγιάς, καθώς και του πληθυσμού της πληγείσας περιοχής θα εξασφαλισθούν από το 

Κέντρο Υγείας Κέας, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο . 

ε. Δαπάνες 

 Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου καθώς και αυτές που θα 

απαιτηθούν για την κάλυψη των καταστροφών που προήλθαν από την πυρκαγιά , θα 

καλυφθούν από τα αρμόδια Υπουργεία βλ. Αρθρ. «Ξενοκράτης»  και τους προβλεπόμενους 

λογαριασμούς Πολιτικής Προστασίας σχετικούς με την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών. 

5 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Θα εξασφαλισθούν με το ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο της Π.Υ. του Α.Τ. και με τα 

μέσα των υπηρεσιών του Δήμου και των εθελοντών εάν υπάρχουν . 

6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(1)  Η ασφάλεια και η τάξη στην πυρόπληκτη περιοχή θα εξασφαλισθούν από το Α.Τ. 

Κέας. 

(2) Το παρόν  Μνημόνιο χαρακτηρίζεται ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ.                                               

7. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΔΑΣΙΚΩΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

ΚΑΙ  ΣΤΑΔΙΑ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥΣ 

1. Από την αντιπυρική περίοδο έτους 1999 άρχισε η προετοιμασία και έκδοση σε ημερήσια 

βάση, χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την επόμενη ημέρα. 

2. Υπεύθυνο για την έκδοση του παραπάνω χάρτη είναι το Συντονιστικό Κέντρο Πυρόσβεσης 

(ΣΚΕΔ) του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού  Κέντρου Υπηρεσιών (ΣΕΚΥΠΣ) . 

3. Ο χάρτης ολοκληρώνεται πριν την 14:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα για 

την οποία θα ισχύει  και αποστέλλεται σε  όλους τους εμπλεκομένους φορείς (ΓΓΠΠ, 

Πυροσβ. Σώμα, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, κ.λπ.). Στο Δήμο στέλνεται e-mail από την Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δήμαρχο και sms στο κινητό της 

Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Για την σύνταξη του χάρτη λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της ΕΜΥ για το επόμενο 24 

ώρα (ένταση και διεύθυνση του ανέμου , Θερμοκρασία, καιρικά φαινόμενα, κ.λ.π.), με 

παράλληλη συνεκτίμηση της κατάστασης της βλάστησης , τις προηγηθείσες καιρικές συνθήκες 
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κ.λ.π. 

5. Η διαβάθμιση των κατηγοριών κινδύνων , με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς 

και την αναμενόμενη δυσκολία αντιμετώπισης αυτής είναι : 

5.α. Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή) 

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός .Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα 

υψηλή . Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά , οι συνθήκες (κατάστασης καύσιμης ύλης , μετρολογικές 

συνθήκες ) δεν θα ευνοήσουν την γρήγορη εξέλιξή της.  

5.β. Κατηγορία Κινδύνου  2 (Μέση) 

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για την θερινή περίοδο. Εφόσον υπάρξει αποτελεσματική 

αντίδραση σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά, δεν πρέπει να υπάρξουν προβλήματα ελέγχου. Ο 

μηχανισμός καταστολής πυρκαγιών, πρέπει να είναι στην κανονική του καθημερινή στελέχωση 

και ετοιμότητα . 

5.γ. Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) 

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αναμένονται πολλές πυρκαγιές μέσης δυσκολίας ή αρκετές 

πυρκαγιές που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν . Και στις δύο περιπτώσεις , είναι απαραίτητο 

να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο, 

για την αποφυγή οποιασδήποτε χρονοτριβής και την αποστολή επαρκών δυνάμεων για να 

ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο της κατάσβεσης, δεδομένης της υπάρχουσας δυσκολίας . 

 

Α.  Πρώτο Στάδιο Ετοιμότητας :Κατηγορίες Κινδύνου 1,2,3.              

Τα μέτρα είναι τα συνήθη που λαμβάνονται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

καθημερινά κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου και έχουν ως εξής:  

1 .  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

      Όπως στο μνημόνιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

2 .  Δήμος Κέας 

α.  Ενημερώνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα τοπικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τους δημότες σε θέματα πυροπροστασίας και αντιμετώπισης των δασικών 

πυρκαγιών . 

β. Φροντίζει για τον καθαρισμό και την λήψη καταλλήλων δασοκομικών μέτρων 

πυροπροστασίας σε άλση και περιαστικά δάση σε συνεργασία με τον εκάστοτε εκπρόσωπο τις 

δασικής υπηρεσίας. 

 γ. Μεριμνά για τον καθαρισμό και την βατότητα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 

του. 
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  δ. Φροντίζει για τον έγκαιρο καθαρισμό από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων τους. 

 ε. Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των χωματερών ή άλλων χώρων απόθεσης 

απορριμμάτων και συγκεκριμένα λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα: 

 (ε.1)  Απαγόρευση καύσης τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο. 

 (ε.2) Περίφραξη με δικτυωτό σύρμα κατάλληλου ύψους και βρόγχου. 

 (ε.3) Αποψίλωση της βλάστησης περιμετρικά σε πλάτος τουλάχιστον 50 μέτρων.  

 (ε.4)  Ύπαρξη σε κατάλληλο σημείο επαρκούς ποσότητας ύδατος για την άμεση 

επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 στ. Σε συνεργασία με την ΔΕΗ φροντίζει για τον καθαρισμό του χώρου κάτω από 

τους πυλώνες υψηλής τάσης. 

 ζ. Στις περιοχές μεγάλης επικινδυνότητας φροντίζει για την σύνταξη πινάκων με 

κατοίκους που θα συνδράμουν τις αρχές στην περίπτωση εκτεταμένου συμβάντος , σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Π.Υ. 

 η. Καλλιεργεί  το εθελοντικό πνεύμα και οργανώνει εθελοντικές ομάδες πολιτών για:  

 (η.1) Την φύλαξη-επιτήρηση των δασικών εκτάσεων. 

 (η.2) Καταγραφή υπόπτων ατόμων και οχημάτων σε ευαίσθητες δασικές περιοχές.  

 (η.3) Υπόδειξη πηγών υδροληψίας στις πυροσβεστικές δυνάμεις. 

 (η.4)  Υπόδειξη οδικού δικτύου για την καλύτερη πρόσβαση των δυνάμεων προς τον 

τόπο της πυρκαγιάς. 

 (η.5) Μεταφορά πυροσβεστικών υλικών στο μέτωπο της πυρκαγιάς. 

 θ. Συνεργάζεται με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για την καλύτερη οργάνωση 

της πυροπροστασίας. 

 ι. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και την άμεση διάθεση των μέσων που διαθέτει 

για την καταστολή δασικών πυρκαγιών. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία 

με τα τμήματα ΠΣΕΑ των Νομαρχιών και την πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 ια. Καταγράφει και συντηρεί τις πηγές υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων . 

   3. Α Τ Κέας -  Π.Υ. Ερμούπολης -  Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων   

Συγκροτούν και εκτελούν τις μικτές εποχούμενες περιπόλους πυρασφαλείας , σύμφωνα με το 

Σχέδιο της Π.Υ.  

5.δ. Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) 
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 Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών πιθανόν να είναι 

αρκετά μεγάλος αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις 

εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη 

στελέχωση των δυνάμεων καταστολής, περιπολίες, παραμονή του προσωπικού σε επαφή με 

τις υπηρεσίες. Το 199 ΣΕΚΥΠΣ υποστηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες αρχικής προσβολής 

(αποφυγές καθυστερήσεων στην λήψη  αποφάσεων). Πυρκαγιές που θα λάβουν διαστάσεις , 

θα είναι δύσκολο να ελεγχθούν και θα απαιτήσουν σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.  

 

Β.  Δεύτερο Στάδιο Ετοιμότητας : Κατηγορία Κινδύνου 4. 

Λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν κυρίως την επάνδρωση όλων των 

διαθεσίμων πυροσβεστικών Οχημάτων, την εκπομπή επιπλέον περιπόλων και περιπολικών 

οχημάτων ή την  αύξηση του χρονικού διαστήματος περιπολίας τους, την επάνδρωση και άλλων 

πυροφυλακίων, την αλληλοενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την αυξημένη ετοιμότητα 

τους. Υποχρεώσεις φορέων: 

1 .  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

Όπως στο μνημόνιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

2 .  Δήμος Κέας 

α. Οργανώνει και επανδρώνει με εθελοντές τους Σταθμούς ελέγχου καταγραφής αριθμών 

πινακίδων και ενημέρωσης διερχομένων. 

β. Ειδοποιεί τους κατόχους προωθητικών-σκαπτικών μηχανημάτων, πυροσβεστικών και 

υδροφόρων οχημάτων, που μπορούν να συνδράμουν στην καταστολή για την μη 

απομάκρυνση τους από την περιοχή χωρίς ιδιαίτερο λόγο και την συνεχή επικοινωνία με τις 

αρχές. 

γ. Ειδοποιεί τις ομάδες πυρασφάλειας για την γρήγορη συγκρότηση τους εάν αυτό απαιτηθεί. 

δ . Φύλαξη των χωματερών ή των χώρων απόθεσης απορριμμάτων με προσωπικό του 

Δήμου. 

ε. Παρουσία στις χωματερές βυτιοφόρου του Δήμου εάν υπάρχει διαθέσιμο 

στ. Επιφυλακή του προσωπικού του Δήμου έτσι ώστε  να κινητοποιηθεί άμεσα ο μεγαλύτερος 

δυνατός αριθμός μέσων εάν αυτό απαιτηθεί. 

ζ. Οργάνωση ομάδων εθελοντών ή δημοτικών υπαλλήλων για την περιπολία σε περιαστικά 

δάση και άλση . 

η. Συνεχής Επικοινωνία με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας  Νοτίου 

Αιγαίου  και τοπική Π Υ για την οργανωμένη και αποτελεσματική επέμβαση εάν απαιτηθεί . 

   3 . Α.Τ. Κέας -  Π.Υ. Ερμούπολης -  Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων  



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
106/158 

 

Συγκροτούν και εκτελούν τις μικτές εποχούμενες περιπόλους πυρασφαλείας, σύμφωνα με το 

Σχέδιο της Π.Υ.  

5.ε. Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).  

 Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οι συνθήκες (ισχυρός άνεμος, χαμηλή σχετική υγρασία, 

υψηλή σχετικά θερμοκρασία κ.λπ.) είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κατάσταση με 

μεγάλο αριθμό πυρκαγιών ακραίας συμπεριφοράς. Επειδή αυτές οι συνθήκες είναι δυνατό να 

ξεπεράσουν τις συνολικές δυνατότητες του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, απαιτείται να 

μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης και η ετοιμότητα του μηχανισμού για άμεση 

επέμβαση με όλες του τις δυνάμεις. Για την περίπτωση αυτή, πρέπει να υπάρχει σε κάθε 

εμπλεκόμενο στις πυρκαγιές φορέα κατάλληλος σχεδιασμός ετοιμότητας (αύξηση επιφυλακής 

προσωπικού, διατήρηση επαφής με όλο το προσωπικό και έλεγχοι ετοιμότητας, επίγειες και 

εναέριες περιπολίες, μήνυμα ενημέρωσης των πολιτών, πλήρης κινητοποίησης του Δήμου, 

στενή παρακολούθηση της κατάστασης με την ΕΜΥ κ.λπ.) και συντονισμού με τους άλλους 

φορείς . Επίσης, πρέπει να δίδονται ιδιαίτερες οδηγίες στο προσωπικό . 

6. Όταν κάποιες περιοχές της χώρας εμπίπτουν στην κατηγορία κινδύνου 5 (Κατάσταση 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ), τότε θα εκδίδεται γι αυτές ειδικά, ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, 

επιπλέον του γενικού χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Το σήμα αυτό θα εκδίδεται 

μόλις εκτιμηθεί ότι προβλέπεται η δημιουργία ακραίων συνθηκών κινδύνου, πιθανόν 48 ή 

και περισσότερες ώρες πριν την εκδήλωση των προβλημάτων . Η αποστολή του σήματος θα 

γίνεται με φαξ . Από τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών θα 

αποστέλλεται σε εκείνες τις πυροσβεστικές Υπηρεσίες που τις αφορά. Ενημερωτικό σήμα θα 

στέλνεται επίσης σε όλες τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στον 

χάρτη κατατάσσονται στην κατηγορία 4 . Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 

θα επικοινωνούν έγκαιρα με τις αντίστοιχες Περιφέρειες και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή 

φορείς όταν η περιοχή ευθύνης τους προβλέπεται να έχει Δείκτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς 4 ή 5 για την εξασφάλιση της ενημέρωσης αυτών και της εφαρμογής των ειδικών 

μέτρων ετοιμότητας που θα πρέπει να έχουν προαποφασισθεί . 

 7. Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου καθορίζονται τα παρακάτω Στάδια Ετοιμότητας. 

 

Γ.  Τρίτο  Στάδιο  Ετοιμότητας : Κατηγορία  Κινδύνου  5. 

Έχουμε κατάσταση συναγερμού και όλες οι διατιθέμενες δυνάμεις βρίσκονται σε 

επαγρύπνηση και σε διασπορά, έτοιμες να επέμβουν σε οποιαδήποτε περιοχή απαιτηθεί, ενώ 

λαμβάνεται κάθε πρόσθετο μέτρο πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

ΣΤΟ. Υποχρεώσεις φορέων:  

 1 .  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

      Όπως στο μνημόνιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου . 

 2 .  Δήμος Κέας 
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α.  Συγκρότηση των ομάδων πυρασφάλειας και θέση σε ετοιμότητα. 

β. Επάνδρωση των υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην καταστολή πυρκαγιών. 

γ. Εντοπισμός  και ενημέρωση των κατόχων μηχανημάτων που μπορούν να συνδράμουν 

στην καταστολή. 

δ. Εξασφάλιση επάρκειας νερού κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών . 

ε. Καθορισμός των σημείων επαφής των οχημάτων και μηχανημάτων με εκπρόσωπο του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

     3 . Α Τ Κέας -  Π.Υ. Ερμούπολης -  Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων 

 Συγκροτούν και εκτελούν τις μικτές εποχούμενες περιπόλους πυρασφαλείας , 

σύμφωνα με το Σχέδιο της Π Υ.  

 

Η Δήμαρχος Κέας  

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  νήσου Κέας 

Τίτλος Υπηρεσίας  Ονοματεπώνυμο Φαξ. E-email Τηλ. Εργ.  Κινητό  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - 

ΚΥΘΝΟΥ 

ΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ g.kanias@yahoo.com 22880 22465 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

22880 22811 

info@kea.gr 
2288 360020 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ) 

 

ΣΚΟΝΔΡΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ) 

ermoupol@psnet.gr 

2281 361903 

 

 

2281361901 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ) 

 

layrio@psnet.gr 2292061030 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΚΕΑΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 

ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

22880 22400 

nikospoulakis@gmail. 

com 

22880 22126 

6955 175316 

 

22880 22400 

6977694014 
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ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 

ΚΕΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΗΣ 

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ) 

atkeas@astynomia.gr 

22880 21100 

22880 21100 

6980 366532 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΣ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ) 

kea@hcg.gr  

22880 21344 
2288021344 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. 
ΕΙΡΗΝΗ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Δήμαρχος Κέας 

2. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ    

(αναπληρωτής) 

Αντιδήμαρχοι 

3. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ 

(αναπληρωτής) 

Δημοτικοί Σύμβουλοι μειοψηφίας 

4. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΡΤΗ 

(αναπληρώτρια) 

Στελέχοι πολιτικής προστασίας της 

Περιφέρειας 

5. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

(αναπληρωτής) 

Διοικητής  Α .Τ . 

Ανθυπαστυνόμος 

6. 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ 

(αναπληρωτής) 

 Προϊστάμενος Λιμενικού 

Τμήματος  

Ανθυπασπιστής 

7. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

(Αντιπύραρχος) 

Διοικητής Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων 
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7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ  
Διοικητής Πυροσβεστικού Σώματος 

Ερμούπολης 

8. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ 

(αναπληρωτής) 

Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσιών Δ. 

Κέας  

Χειριστής μηχανημάτων έργου 

Δήμου Κέας 

9. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Προϊστάμενος Κλιμακίου 

Εθελοντών Πυροσβεστών Κέας 

Εθελοντής πυροσβέστης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΌΝΟΜΑ  ΘΕΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμαρχος  6979215278 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ Εντεταλμένος 

Αντιδήμαρχος -  υπ. 

Πολιτικής Προστασίας 

μέλος Σ.Τ.Ο. 

6948605176 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ  Προϊστάμενος 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

22880 22858 
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Οχήματα και Μηχανήματα Δήμου Κέας  

Α/Α Είδος Μηχανήματος  

1 Προωθητές 0 

2 Διαμορφωτές 1 

3 Φορτωτές γαιών 1 

4 Εκχιονιστικά 0 

5 Εκσκαφείς 1 

6 Τσάπες 1 

7 Υδροφόρες 1 

8 Φορτηγά (μικρά – μεγάλα) 4 

9 Απορριμματοφόρα 4 

10 Πυροσβεστικά 1 

11 Λυματοφόρα 0 

12 Βυτιοφόρα 0 

13 Αποφρακτικά 0 

14 Λεωφορεία 1 

 

 

Εργάτες και Τεχνικοί Υπάλληλοι Δήμου Κέας  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Ι.Δ.Α.Χ. 

1 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ  ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6974 540514 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 6936 748333 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

4 ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 6937 647667 ΟΔΗΓΟΣ 

5 ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 6974 759621 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

6 ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  6977031748 ΔΕ 

ΕΦΟΡΙΑΡΙΑΚΩΝ 

 

Ι.Δ.Ο.Χ. 

7 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΦΡΑΓΚΟΣ - 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΔΑ  6974 100159 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

8 ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 

ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ 6930 793195 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 6932 904519 ΟΔΗΓΟΣ 

10 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ 6974 167788 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ 6977 512507 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

12 ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΒΟΥΝΑ 6944205254 ΕΡΓΑΤΗΣ 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Μέλη Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας 

(ΦΕΚ ίδρυσης: 1364/Β’/04.06.2013) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ 

Β' 6932684337 

2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Β' 6973212261 

3 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Β’ 6989119450 

4 ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Β’ 6977694014 

5 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ - 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ' 6974701695 

6 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Β' 6976887865 

7 ΠΑΟΥΡΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Β' 6974362149 

8 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ’ 6981 584414 

9 ΣΑΛΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Β’ 6973981289 

10 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 6930966963 

11 ΝΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γ’ 6977608945 

12 ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ’ 6974759621 

13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 

Β' 6977442762 

14 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

Γ' 6937448956 

15 ΣΑΪΤΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γ' 6970133163 

16 ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ 

ΒΙΚΗ 

 6977584608 

17 ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γ'  

18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

Γ' 6974423938 
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Ιδιώτες ιδιοκτήτες μηχανημάτων και οχημάτων 

Φορτωτές:  

1. Σαΐτης Στέφανος: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6977 302198. 

2. Μακρής Σταύρος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων φορτωτών και ενός (1) 

τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 601028. 

3. Λαγκώνης Γεώργιος: κάτοχος ενός (1) φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας:  6932 330159. 

4. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) φορτωτή . Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 394140. 

5. Πουλάι Παντελής: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας:   

6936 632691. 

6. Σαΐτης Φρασές: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 

200768. 

7. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων φορτωτών και ενός (1) 

τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 520996. 

 

Εκσκαφείς: 

1. Μακρής Σταύρος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων με 

σφυρί (τσάπα), τριών (3) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων με σφυρί 

(τσάπα),. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 601028. 

2. Λαγκώνης Γεώργιος: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας:  6932 330159. 

3. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6977 394140. 

4. Πατητής Εμμανουήλ: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα) και δύο (2) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων (τσάπα). Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6937 287077 

5. Παούρης Περικλής: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος με σφυρί (τσάπα). 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981 244870. 

6. Μπάμπης Σωτήρης: κάτοχος δύο (2) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 309026. 

7. Πουλάι Παντελής: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6936 632691. 
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8. Σαΐτης Φρασές: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 200768. 

9. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 520996. 

10. Σαΐτης Στέφανος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 302198. 

 

Ισοπεδωτές: 

1. Μακρής Σταύρος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου ισοπεδωτή. Τηλ. επικοινωνίας: 

6972 601028. 

 

Εργολάβοι: 

1. Λαγκώνης Γεώργιος: εμπειροτέχνης με Α.Μ. «212». Τηλ. επικοινωνίας: 6932 

330159. 

2. Σαΐτης Στέφανος:, εμπειροτέχνης. Τηλ. επικοινωνίας: 6977302198. 

3. Μακρής Σταύρος: Τηλ. επικοινωνίας: 6972 601028. 

4. Πολίτης Ευάγγελος: Τηλ. επικοινωνίας: 6977 394140. 

5. Καβαλιέρος Δημήτριος: Τηλ. επικοινωνίας: 6944 520996 

6. Πατητής Εμμανουήλ: Τηλ. επικοινωνίας: 6937 287077 

 

Φορτηγά: 

1. Μακρής Σταύρος: κάτοχος τριών (3) φορτηγών ΔΧ (33 τόνοι, 33 τόνοι, 26 τόνοι) 

και δύο (2) φορτηγών ΙΧ (26 τόνοι,15 τόνοι με γερανό). Τηλ. επικοινωνίας: 6972 

601028. 

2. Παούρης Ανάργυρος: κάτοχος του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 6896 με οδηγό τον 

ίδιο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6932 340773 

3. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) φορτηγού με γερανό. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6977 394140. 

4. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος ενός (1) φορτηγού με γερανό (33 τόνοι) και ενός 

(1) φορτηγού (18 τόνοι). Τηλ. επικοινωνίας: 6944 520996. 
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Υδροφόρα οχήματα:  

1. Ξέστερνος Πέτρος: κάτοχος τριών (3) υδροφόρων (13m3, 18m3, 18m3). Τηλ.: 6937 

008459 Περιοχή υδροληψίας: Βάτος Κορησσίας  

2. Ποδόγυρος Αλέξανδρος: κάτοχος δύο (2) υδροφόρων (16m3). Τηλ.: 6974 773620 

Περιοχή υδροληψίας: Ποίσσες  

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου 

Κέας 

 

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Κέας 

 

 

Προπαρασκευαστικές δράσεις  

 Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Κέας. 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 

παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση), 

 Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέας πριν την έναρξη της αντιπυρικής 

περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την κατάρτιση μνημονίου 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 

 Εντολή προς την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κέας για την έγκαιρη συντήρηση 

πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους 

(Ν.1590/1986). 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, έργων και δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην 

ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 

9
Α
/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005). 
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 Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του 

Δήμου Κέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002. 

 Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, προς τους Προέδρους Τοπικών 

Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της Τοπικής Κοινότητας, 

για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και κοινοποίησή τους στο Αυτοτελές 

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κυκλάδων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων 

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω δασικών πυρκαγιών 

 Εντολή προς το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση 

επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου Κέας για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό 

επίδομα) 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 

αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

 

Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση 

συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και 

ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 

Προστασίας. 

 Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας 

για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων 

που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που 

προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
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Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 

μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών  

Η Δήμαρχος Κέας λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που 

εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό: 

 Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Κέας προκειμένου να 

υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών 

πυρκαγιών 

 Θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Κέας για την άμεση 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Επίσης, 

 Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κυκλάδων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων 

πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν 

από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για τη λήψη μέτρων 

αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών 

πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την 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 

 Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε συνεργασία με την Δ/νση 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου 

 

Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την 

εκδήλωσή τους 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου Κέας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη 

πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε 

συνεννόηση με αυτή. 
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• Εντολή προς την Υπηρεσία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου για 

ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και μέσων που διαθέτει (υδροφόρα οχήματα, 

μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 

πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ 

• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος Κέας 

(υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την υποστήριξη του έργου της 

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

σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999. 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002  

• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από 

σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου 

του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 

δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. 

• Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των 

πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από 

επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 

263/Α΄/2007).  

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για 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 

• Εντολή του Δημάρχου προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων η 

Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου. 

• Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τον Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου για την τρέχουσα κατάσταση 

• Αιτείται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κυκλάδων, στις 

περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού 

και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της 

Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 
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• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που 

έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής 

Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το συμβάν.  

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο 

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

συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 

 

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου Κέας, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων 

για την υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική 

συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος που διοικεί το 

συμβάν.  

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν 

διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.  

• Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 

άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που 

έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους 

θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 

υποστεί σοβαρές ζημιές 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου 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 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 
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• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την 

πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα 

ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή 

διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Εντολή προς το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία 

βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών. 

• Εντολή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 

κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να 

χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων 

αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής 

• Εντολή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για την αποστολή στην Περιφέρεια 

Ν.Αιγαίου   καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος 

οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου 

Κέας 

 

 

Μνημόνιο ενεργειών Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας 

 

 

Προπαρασκευαστικές δράσεις 

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να 

διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του Πυροσβεστικού Σώματος 

όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής 

του παρόντος σχεδίου. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ 

Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κέας, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της 

παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) και υποβολή του 

στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών (Παράρτημα Β), σε συνεργασία με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά 

υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί 

κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων τα οποία και κοινοποιούνται 

στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛΑΣ. 

• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Β, στις αρμόδιες κατά τόπους 

Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους 

άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους. 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο. 

• Μέριμνα για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική 

Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και 

μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. 

• Κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου 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, για την 

περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου. 

• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με 

την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών 

(χώροι καταφυγής). 
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• Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου 

κατόπιν εντολής της Δημάρχου 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές 

• Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 

προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

• Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που 

εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και ενημέρωση της Δημάρχου  

 

Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για 

την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών 

 Συγκαλεί, κατόπιν εντολής της Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, 

όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις 

Πολιτικής Προστασίας 

 Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου Κέας  για πρόληψη και 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημάρχου Κέας  και με βάση τα μέτρα, έργα 

και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

 

Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 

μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών  

• Ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου για την υποστήριξη του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος στη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές 

εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών,  

• 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 

• Συνεργασία με την Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για 

λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων 

• Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που 

διαθέτει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν μέσω του μνημονίου 

συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 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 και 

ενημέρωση της Δημάρχου 
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Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την 

εκδήλωσή τους 

• Άμεση ενημέρωση της Δημάρχου για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου και συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία  

• Άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που 

εμπλέκεται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή της, μετά από σχετική 

εντολή Δημάρχου. 

• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που 

συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. 

• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Κυκλάδων, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, και τη Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  για λόγους αμοιβαίας 

ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. 

• Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που 

προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της 

καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, σε περίπτωση που 

αυτοί ζητηθούν από το Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Κέας. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής της 

δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που 

προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξή της και ενημέρωση της 

Δημάρχου. 

• Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 

μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία 

Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.   

• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου 

έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

του φαινομένου. 

• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο 

ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική 

εντολή του Δημάρχου. 

• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν 

εντολής της Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. 

• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει 

στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω 

δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).  

• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Κέας Έκδοση 2020 

 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας 
124/158 

 

• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 

πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την υποβοήθηση του έργου του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο 

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

συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 

 

Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών 

στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. 

• Εύρεση καταλυμάτων για τους πολίτες του Δήμου οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 

υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της  

• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου για 

άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα 

ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή 

διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 

πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Κέας στην άμεση/βραχεία 

διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 

• Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 

Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση 

συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που 

χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου. 

• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και 

διαχείριση των συνεπειών του Δήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Το μνημόνιο ενεργειών κινητοποίησης του Δήμου για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών συντάσσεται από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας 

Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου 

Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω μνημονίου ενεργειών, αντίγραφό του θα κοινοποιηθεί, από 

το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, στον 

Δήμαρχο, καθώς και στα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση επιμέρους δράσεων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. 
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             Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

Δήμου Κέας 

 

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Κέας για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών 

 

 

Στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, οι δράσεις της Δημάρχου Κέας που αφορούν τη 

λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά 

την σχετική εισήγηση προς την Δήμαρχο του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του 

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

πυροσβεστικού έργου.  

Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο Κέας, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 

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

πυροσβεστικού έργου, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα 

χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, με 

βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

 

Διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών 

Η Δήμαρχος Κέας, 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, Εθελοντικού Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου Δήμου Κέας, 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 η Δήμαρχος Κέας, πλαισιωμένη 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. 

 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς. 

 Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών 

 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης)  

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών 

 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 πυρκαγιάς από τον 

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε 

τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

κατά την απομάκρυνση των πολιτών.  
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 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της δράσης 

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς 

χώρους 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή  

 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή. 

 

Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη 

απομάκρυνση 

 

 Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, 

από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του 

Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 

263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που 

αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος). 

 

Δράσεις για την υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική 

απομάκρυνση πολιτών 

 Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια 

ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη 

του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. 

 Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει 

επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της 

απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει 

εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της. 

 Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από 

σχετική απόφαση της Δημάρχου.  

 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από την 

Δήμαρχο βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Στον Δήμο Κέας δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις: 

 

Μέλη Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας 

(ΦΕΚ ίδρυσης: 1364/Β’/04.06.2013) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Β' 6932684337 

2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Β' 6973212261 

3 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β’ 6989119450 

4 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β’ 6977694014 

5 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ' 6974701695 

6 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Β' 6976887865 

7 ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β' 6974362149 

8 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γ’ 6981 584414 

9 ΣΑΛΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β’ 6973981289 

10 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 6930966963 

11 ΝΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ’ 6977608945 

12 ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ’ 6974759621 

13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 

Β' 6977442762 

14 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

Γ' 6937448956 

15 ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ' 6970133163 

16 ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΒΙΚΗ  6977584608 

17 ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ'  

18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

Γ' 6974423938 



13
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 3

η
 Ιουνίου 2020 

129 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Ιδιώτες ιδιοκτήτες μηχανημάτων και οχημάτων 

Φορτωτές:  

8. Σαΐτης Στέφανος: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6977 302198. 

9. Μακρής Σταύρος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων φορτωτών και ενός (1) 

τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 601028. 

10. Λαγκώνης Γεώργιος: κάτοχος ενός (1) φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας:  6932 330159. 

11. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) φορτωτή . Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 394140. 

12. Πουλάι Παντελής: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή. Τηλ. Επικοινωνίας:   

6936 632691. 

13. Σαΐτης Φρασές: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 

200768. 

14. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων φορτωτών και ενός (1) 

τροχοφόρου Bobcat. Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 520996. 

 

Εκσκαφείς: 

11. Μακρής Σταύρος: κάτοχος δύο (2) ερπυστριοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων με 

σφυρί (τσάπα), τριών (3) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων με σφυρί 

(τσάπα),. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 601028. 

12. Λαγκώνης Γεώργιος: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας:  6932 330159. 

13. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6977 394140. 

14. Πατητής Εμμανουήλ: κάτοχος ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφτικού 

μηχανήματος (τσάπα) και δύο (2) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων 



13
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 3

η
 Ιουνίου 2020 

130 

 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6937 287077 

15. Παούρης Περικλής: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος με σφυρί (τσάπα). 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981 244870. 

16. Μπάμπης Σωτήρης: κάτοχος δύο (2) τροχοφόρων εκσκαφτικών μηχανημάτων 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 309026. 

17. Πουλάι Παντελής: κάτοχος ενός (1) εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6936 632691. 

18. Σαΐτης Φρασές: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος (τσάπα). 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 200768. 

19. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 520996. 

20. Σαΐτης Στέφανος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου εκσκαφτικού μηχανήματος 

(τσάπα). Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 302198. 

 

Ισοπεδωτές: 

2. Μακρής Σταύρος: κάτοχος ενός (1) τροχοφόρου ισοπεδωτή. Τηλ. επικοινωνίας: 

6972 601028. 

 

Εργολάβοι: 

7. Λαγκώνης Γεώργιος: εμπειροτέχνης με Α.Μ. «212». Τηλ. επικοινωνίας: 6932 

330159. 

8. Σαΐτης Στέφανος:, εμπειροτέχνης. Τηλ. επικοινωνίας: 6977302198. 

9. Μακρής Σταύρος: Τηλ. επικοινωνίας: 6972 601028. 

10. Πολίτης Ευάγγελος: Τηλ. επικοινωνίας: 6977 394140. 

11. Καβαλιέρος Δημήτριος: Τηλ. επικοινωνίας: 6944 520996 

12. Πατητής Εμμανουήλ: Τηλ. επικοινωνίας: 6937 287077 

 

Φορτηγά: 
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5. Μακρής Σταύρος: κάτοχος τριών (3) φορτηγών ΔΧ (33 τόνοι, 33 τόνοι, 26 τόνοι) 

και δύο (2) φορτηγών ΙΧ (26 τόνοι,15 τόνοι με γερανό). Τηλ. επικοινωνίας: 6972 

601028. 

6. Παούρης Ανάργυρος: κάτοχος του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 6896 με οδηγό 

τον ίδιο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6932 340773 

7. Πολίτης Ευάγγελος: κάτοχος ενός (1) φορτηγού με γερανό. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6977 394140. 

8. Καβαλιέρος Δημήτριος: κάτοχος ενός (1) φορτηγού με γερανό (33 τόνοι) και ενός 

(1) φορτηγού (18 τόνοι). Τηλ. επικοινωνίας: 6944 520996. 

 

Υδροφόρα οχήματα:  

3. Ξέστερνος Πέτρος: κάτοχος τριών (3) υδροφόρων (13m3, 18m3, 18m3). Τηλ.: 

6937 008459 Περιοχή υδροληψίας: Βάτος Κορησσίας  

4. Ποδόγυρος Αλέξανδρος: κάτοχος δύο (2) υδροφόρων (16m3). Τηλ.: 6974 773620 

Περιοχή υδροληψίας: Ποίσσες  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών 

Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/τ. 

Α΄/ 147), αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή 

η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Ακόμη εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 

έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται 

εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες 

ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την 

παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, οπότε και δεσμεύεται η σχετική πίστωση.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-

2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-

2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του 

Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή 

δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους 

Δήμους. 

Επομένως οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 

2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 

7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για 

τους Δήμους.  

Περαιτέρω με το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν: 

• στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον 

διατάξεις,  

• στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 

απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, 

• στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,  

• και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία 

θεωρείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται 

αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.1β. της 

Υ.Α. 57654/23-05-2017 (Β.1781). 
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Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο 

Νομοθεσία μπορούν να ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις 

τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρμογή του. 

Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-

09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική 

αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα 

διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα απόβλητα, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 

62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017). 

Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα 

γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, 

υπάρχουν διαθέσιμα δύο «εργαλεία».  

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν 4412/2016, το οποίο ακολουθείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη 

υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν 

να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη 

γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 

2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται 

απολογιστικά.  

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016 επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους 

OTA Α' βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 

/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €, 

μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μικρών έργων κατά εφαρμογή 

του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/1999 

ΦΕΚ τ.Α΄194). Ωστόσο για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο 

συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του 

ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης). 

 

E1. Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 

Ν.4412/2016) για την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας  

 

Οι παρούσες οδηγίες σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που 

δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την δρομολόγηση δράσεων 

πολιτικής προστασίας με ίδια μέσα και απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο.  

Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες που δεν απαιτούν 

μελέτη, ή για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από 

μια φυσική καταστροφή (π.χ πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση 

πλημμυρικών υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο 

οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. καθώς και για κατεπείγουσες απλές 

http://www.eaadhsy.gr/
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τεχνικές εργασίες μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε ανθρωπογενή αιτία, 

οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), εφόσον η εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η 

διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής 

τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς 

φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.  

Κρίσιμοι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκείμενου για την επιλογή της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας είναι: 

 

Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης 

Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), 

όπως αυτές ορίστηκαν ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας.  

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή 

αμέσως μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αιτία 

προκύπτει άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, 

των υποδομών, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου και πρέπει να 

πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσμενών συνεπειών, μέσω 

κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες) δύναται να αποδεικνύεται με 

πιστοποίηση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή,, αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δελτίο 

ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.  

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 Ν.3852/2010 «Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει 

να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής. 

 

Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (Σωστικές Εργασίες) και Δαπάνες Πολιτικής 

Προστασίας 

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές 

εργασίες) εντάσσονται στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες 

για τις οποίες από τη φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του 

Π.Δ 80/2016), σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ 80/2016 σύμφωνα 

με το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις 

δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), 

αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του 
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σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που 

απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. Στην απόφαση ανάληψης, υποχρέωσης θα πρέπει να 

γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την 

πραγματοποίηση της δαπάνης (ύψος ποσού, διάρκεια γεγονότος, παρεχόμενη υπηρεσία κ.λ.π). 

 

Γ. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές 

Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 περ 2 & 3 και Παράρτημα I του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές».  

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του 

Ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΚΑ (Κεντρικές 

Αναθέτουσες Αρχές). 

 

Δ. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

 Τεχνική επάρκεια 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή 

της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή 

μελέτη είναι η Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και 

μελετών.  

Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική 

επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των 

δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με 

προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα 

αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν 

τεχνική επάρκεια, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής 

υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση Δημάρχου, να 

συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147). 

 

 Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας 

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας 

αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (Δημοτικού  Συμβουλίου) 

για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από 

την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) 

 

 Προθεσμίες  
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Χρονικό σημείο έναρξης διαδικασίας είναι η ημερομηνία αποστολής προς τους 

οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης 

πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.  

Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 

Ν.4412/2016). 

 

 Εκτιμώμενη αξία- χρηματικό όριο 

 Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.  

 Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή 

περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις 

εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 

υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των ανωτέρω 

είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

 Δυνατότητες χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης μπορούν να προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 

(ΚΑΠ) κλπ ή από Επιχειρησιακά Προγράμματα ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως 

ΤΠ&Δ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο. 

 

 Κανόνες δημοσιότητας  

 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται 

σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  

Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να 

υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην 

περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την 

εν λόγω προσφορά.  

 Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 

4412/2016  

 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου118 Ν.4412/2016 

προβλέπεται κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης να δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι 

ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες 

έργων/μελετών. 

 Στην πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους 

ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την 

εγγραφή τους στους καταλόγους (άρθρο 118 παρ.5 Ν. 4412/2016). Στους καταλόγους 
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εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν 

ισχύει. 

 

 Περιεχόμενο απόφασης απευθείας ανάθεσης  

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118 παρ.3 Ν. 4412/2016):  

  την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  

  περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

  όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται 

η σύμβαση, 

  κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη 

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 

 

 Ειδικότερες περιπτώσεις  

 Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα 

από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση 

καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση 

  Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 

Ν.4412/2016 μπορεί να ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά 

σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις 

ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 

δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, 

στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. 

Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ'
7
 του Ν. 4412/2016 

 Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από 

επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται 

στον ανωτέρω κατάλογο. 

  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από 

τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες 

κληρώσεις του έτους. 

 

 

                                           
7
 Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές 

ερωτήσεις - απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-

2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίσκεψη 28-04-2020) 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0


13
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 3

η
 Ιουνίου 2020 

138 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Ακολούθως παρατίθεται κατάλογος όλων των Ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών 

καταλυμάτων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

ΙΟΥΛΙΔΑ: 

 Seirii 
Ioulida – Kea 

Tel.: 22880 22355 

Email: hotelserie@hotmall.com 

www.serie.gr 

 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ: 

 Karthea   

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21222 

Email: hotelkarthea@gmall.com 

www.hotelkarthea.gr 

 Korissia 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21484 / 6944 900721 

Email: info@hotelkorissia.gr 

www.hotelkorissia.gr 

 To oniro 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21418 / 6932 010851 

Email: akorasldi@yahoo.gr 

www.to-oneiro.gr 

 Anastasia 

Korissia – Kea 

Tel.: 210 9524035 / 6974 930738 

Email: info@rooms-anastasia.gr 

www.rooms-anastasia.gr 

 A’ Studio 

Korissia – Kea 

http://www.serie.gr/
http://www.hotelkarthea.gr/
http://www.hotelkorissia.gr/
http://www.to-oneiro.gr/
http://www.rooms-anastasia.gr/
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Tel.: 22880 22695 

www.e-kyklades.gr 

 Dokeri Aristea   

Korissia – Kea 

Tel.: 2288021481 / 2102824125 / 6976335303 

www.cycladeshotels.net 

 Enomeni Evropi 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21362 / 6977 750948 

Email: uekeastudios@yahoo.gr 

www.uekeastudios.gr 

 Kea holidays 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21241 / 6930 798930 

Email: info@keaholidays.gr 

www.keaholidays.gr 

 Keos katikies 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21661 

Email: info@keos.gr 

www.keos.gr 

 Korali Studio 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21268 / 6937 395972 

Email: kea.koralli@yahoo.gr 

www.kea-rooms.gr 

 Nikitas 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21193 / 6932 722303 

Email: info@nikitas-tzia.gr 

www.nikitas-tzia.gr 

 Oasis 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21295 / 210 6042501 

www.cycladeshotels.net 

 Port view Kea 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21718 / 6937 008459 

Email: xesternospetros@yahoo.gr 

http://www.e-kyklades.gr/travel/showroom/tourism/ALPHA_STUDIO?regionCd=KEA&orgid=25886&lang=el
http://www.cycladeshotels.net/
http://www.uekeastudios.gr/
http://www.keaholidays.gr/
http://www.keos.gr/
http://www.kea-rooms.gr/
http://www.nikitas-tzia.gr/
http://www.cycladeshotels.net/
mailto:xesternospetros@yahoo.gr
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 Red tractor farm 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21346 / 6977 621107 

Email: marciemayer@gmail.com 

www.redtractorfarm.com 

 Thalassa 

Korissia – Kea 

Tel.: 6974 024816 

Email: panosrit@otenet.gr 

 Hidrousa 

Korissia – Kea 

Tel.: 22880 21145 / 6976 335175 

Email: adamantia_poulaki@yahoo.gr 

www.cycladeshotels.net 

ΜΑΡΑΔΕΣ-ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ: 

 Kostis llias 

Marades – Kea 

Tel.: 22880 21283 / 22880 21918 

Email: kostisb@hol.gr 

www.kostisrooms.gr 

 Blue studios 

Melissaki – Kea 

Tel.: 22880 21874 

Email: info@keablue.gr 

www.keablue.gr 

 Carmen villa 

Melissaki – Kea 

Tel.: 22880 21786 / 6932 201758 

Email: 1ozanka1@otenet.gr 

www.villacarmen.gr 

Γιαλισκάρι, Βουρκάρι, Φωτημάρι: 

 Agrikea 

Roukounas – Fotimari 

Tel.: 2288022564 / 6942550588 

Email: info@agrikea.com 

www.agrikea.com 

 Aigis suites 

Vourkari – Kea 

Tel.: 22880 21825 / 6973 795730 

http://www.redtractorfarm.com/
mailto:panosrit@otenet.gr
http://www.cycladeshotels.net/
http://www.kostisrooms.gr/
http://www.keablue.gr/
http://www.villacarmen.gr/
https://destinationkea.com/to-nhsi/diamoni/
http://www.agrikea.com/
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Email: info@aigisuites.com 

www.aigissuites.com 

 Alkionis 

Vourkari – Kea 

Tel.: 2288021263 / 2106611429 / 6977338119 

www.cydadeshotels.net 

 To Gialiskari 

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21197 / 210 4316121 

Email: petrakoy@hotmail.com 

www.cydadeshotels.net 

 Eliksos 

Vourkari – Kea 

Tel.: 6972030545 

 lliovasilema 

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21419 / 6979 742563 

www.cydadeshotels.net 

 Thalassino Ageri    

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21615 / 6972103484 

Email: eirinipouli@yahoo.gr 

www.cycladeshotels.net 

 Meltemi 

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21286 / 6973 554988 

Email: info@meltemikea.gr 

www.meltemikea.gr 

 Oi Leukes 

Vourkari – Kea 

Tel.: 2288021443 / 2107013808 / 6949192970 

Email: xpapoudis@kearooms.gr 

www.kearooms.gr 

 Filoksenia 

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21153 / 6978 644659 

Email: renapouli@hotmail.com 

www.filoxeniarooms.gr 

http://www.aigissuites.com/
http://www.cydadeshotels.net/
http://www.cydadeshotels.net/
http://www.cydadeshotels.net/
http://www.cycladeshotels.net/
http://www.meltemikea.gr/
http://www.kearooms.gr/
http://www.filoxeniarooms.gr/
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 Okeanida 

Gialiskari – Kea 

Tel.: 22880 21960 / 6932 298539 

Email: okeanidarooms@yahoo.gr 

www.okeanida.gr 

 Vourkari Village 

Vourkari 

Tel.: 6970011093 / 2288022222 / 2288022221 

Email: info@vourkarivillage.gr 

vourkarivillage.gr 

 

ΟΤΖΙΑ: 

 Anemousa Studios 

Otzias 

Tel.: 2288021335 / 2288021441 / 6937648707 

Email: info@anemousa.gr 

www.anemousa.gr 

 Cavo perlevos studios 

Otzias 

Tel.: 22880 21120 / 6976 071111 

Email: cavoperlevos@hotmail.com 

www.cavostudios.gr 

 Holiday rooms 

Otzias 

Tel.: 22880 21151 / 6945155382 

Email: holidayrooms@holidayrooms.gr 

www.holidayrooms.gr 

 Horizon studios 

Otzias 

Tel.: 22880 21550 / 6944 660820 

Email: demiyatr@gmail.com 

www.horizonstudios.gr 

 Paralia Otzias 

Otzias 

Tel.: 22880 29090 / 6987 406040 

Email: a.mykoniatis@hotmail.com 

 Stefa Zinovia 

Otzias 

Tel.: 22880 21007 

http://www.okeanida.gr/
http://vourkarivillage.gr/
http://www.anemousa.gr/
http://www.cavostudios.gr/
http://www.holidayrooms.gr/
http://www.horizonstudios.gr/
mailto:a.mykoniatis@hotmail.com
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Email: zinoviastefastudios@yahoo.gr 

www.zinoviastudios.gr 

 

ΠΟΙΣΣΕΣ-ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: 

 Anamar Kea Hotel 

Koundouros 

Tel.: 22880 31444 / 22880 31000 

Email: info@anamarkea.gr 

www.anamarkea.gr 

 Anna studio rooms 

Pisses 

Tel.: 22880 31408, 22107 / 6973271489 

Email: kozdim@hotmail.gr 

www.cycladeshotels.net 

 Galini 

Pisses 

Tel.: 22880 31316 / 6989 235680 

Email: galini.poisses@gmail.com 

www.galinikea.gr 

 Nonis Stavros 

Koundouros 

Tel.: 22880 31416 / 6974 760850 

Email: snonis@gmail.com 

www.cycladeshotels.net 

 0 Giannis 

Pisses 

Tel.: 22880 31332 

www.cycladeshotels.net 

 O Telis 

Pisses 

Tel.: 22880 31317 / 6937015838 

www.campingkea.com 

 Onar studios 

Pisses 

Tel.: 22880 31204 / 6981 020878 

Email: info@onar-kea.com 

www.onar-kea.com 

 Politis Evaggelos 

Pisses 

http://www.zinoviastudios.gr/
http://www.anamarkea.gr/
http://www.cycladeshotels.net/
http://galinikea.gr/
http://www.cycladeshotels.net/
http://www.cycladeshotels.net/
http://www.campingkea.com/
http://www.onar-kea.com/
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Tel.: 22880 31331 / 6977 355935 

www.cycladeshotels.net 

 St. George 

Koundouros 

Tel.: 22880 31385 / 210 6008282 

Email: info@stgeorgekea.gr 

www.stgeorgekea.gr 

 

ΣΠΑΘΙ: 

 La Maison Vert Amande 

Spathi – Kea 

Tel.: 6980 802532 

Email: kea33@hotmail.fr 

www.lamaisonvertamande.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ 

 

http://www.cycladeshotels.net/
http://www.stgeorgekea.gr/
http://www.lamaisonvertamande.com/
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Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

 

Ακολούθως παρατίθεται Αναλυτική κατάσταση όλων των οικισμών του Δήμου Κέας με 

τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΓΠ- 191/18-3-

2014 (ΦΕΚ 698/Β'/2014) απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 

11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β ́/2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής 

Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»») 

 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (Έδρα: Ιουλίδα,η) 
2.455 

 Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδος 
1.406 

 Αγία Μαρίνα,η 
3 

 Αγία Μαύρα,η 
44 

 Άγιος Θεόδωρος,ο 
33 

 Άγιος Νικόλαος,ο 
19 

 Άγιος Συμεών,ο 
44 

 Αστράς,ο 
21 

 Ελληνικά,τα 
33 

 Ζωοδόχος Πηγή,η 
29 

 Ιουλίδα,η 
633 

 Καμπί,το 
9 

 Καστανιές,οι 
41 

 Καστριανή,η 
18 

 Κάτω Μεριά,η 
92 

 Κοκκινάδα,η 
11 

 Κούνδουρος,ο 
17 

 Λιγιά,η 
2 

 Μύλοι,οι 
48 
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 Όρκος,ο 
13 

 Πέρα Μεριά,η 
47 

 Πήσσαι,αι 
157 

 Πλαγιά,η 
12 

 Ροντακάδο,το 
2 

 Σπαθί,το 
9 

 Σταυρουδάκι,το 
22 

 Χαβουνά,τα 
47 

 Τοπική Κοινότητα Κορησσίας 
1.049 

 Βουρκάριον,το 
121 

 Κάλαμος,ο 
6 

 Κορησσία,η 
711 

 Κουκουβαγιά,η 
32 

 Μακρόνησος,η (νησίς) 
9 

 Μαράδες,οι 
8 

 Μαύρο,το 
35 

 Μελισσάκι,το 
0 

 Μυλοπόταμος,ο 
28 

 Ξύλα,τα 
1 

 Οτζιάς,ο 
87 

 Φωτημάριον,το 
11 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ Κέας 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ 

ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κέας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και 

υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου Κέας: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2/email 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ       122 

ΓΡ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΙΡΕΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΛΕΠΟΥΡΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 22883 60020 info@kea.gr   

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΣΟΥΛΟΥ 22883 60014 info@kea.gr 120 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΔΕΜΕΝΕΓΑ 22880 22858 texniki@kea.gr  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 

ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΟΝΙΑ) 22880 22858 dioikisi@kea.gr  

ΜΩΡΑΪΤΗ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ 22883 60013 proto@kea.gr 113 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 22883 60009 esoda@kea.gr 109 

ΜΠΟΥΓΑΔΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 22883 60011   111 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 22883 60021 i.athanasopoulou@kea.gr 121 

ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 22883 60016 s.nechaliotou@kea.gr 116 

ΠΕΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22883 60008 keafn@kea.gr 108 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ 

ΜΑΡΙΑ 22883 60017 keafn@kea.gr 117 

ΚΕΔΚ-ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ         

ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   22880 21589     

ΚΕΠ   22880 21150     

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΛΕΠΟΥΡΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 22883 60020     

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ   22880 22400     

mailto:info@kea.gr
mailto:info@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
mailto:dioikisi@kea.gr
mailto:proto@kea.gr
mailto:esoda@kea.gr
mailto:i.athanasopoulou@kea.gr
mailto:s.nechaliotou@kea.gr
mailto:keafn@kea.gr
mailto:keafn@kea.gr
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 74/2020 
 

  

 

Θέμα 7
ο
: Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας». [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 7
ο
 θέμα περί Τροποποίησης 

της Συστατικής Πράξης της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας ως εξής: 

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος 

Α'): «2.Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση 

δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 

2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.» 

Με την υπ’ αριθ. 47/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η 

Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας». 

Με την υπ’ αριθ. 5464/2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης της 

κοινωφελούς επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» και δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008. 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 253 του Ν.3463/06: 

«1. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από 

απόφαση του  δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ   22880 29153     

ΓΕΦ   22880 22662     

ΕΛΤΑ   22880 22325     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ   22880 22249     

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   22880 21500     

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ   22880 22736 6974073036   

Περιφερειακό Ιατρείο   22880 22200     

Αστυνομία Κέας   22880 21100     

Λιμεναρχείο Κέας   22880 21344     
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πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία,  η 

κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι  πόροι 

και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου.» 

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.4674/20 από την έναρξη ισχύος του 

ν.4674/20 (ημερ. έναρξης 11.03.2020), για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και 

μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε 

νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου.  

Στην ανωτέρω ισχύουσα συστατική πράξη προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις 

στα Κεφάλαια 2, 4 & 5, τα οποία προτείνεται να αναδιατυπωθούν ως εξής: 

2.Οι σκοποί της ΚΕΔΚ διαμορφώνονται στους παρακάτω τομείς: 

 Κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη, 

 Πολιτισμός, 

 Αθλητισμός, 

 Περιβάλλον 

 

Αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά τμήματα και δράσεις ανά τομέα: 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο 

Σπίτι» 

Τμήμα Εκμάθησης 

Παραδοσιακών 

Οργάνων 

Τμήμα Εκμάθησης 

Παραδοσιακών 

Χορών 

Εκπόνηση και 

εφαρμογή 

προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη του νησιού. 

Δημοτικός 

Παιδικός 

Σταθμός 

Τμήμα Θεατρικού 

Εργαστηρίου 

Τμήμα 

Γυμναστικής 

(Caribbean Beat) 

Οργάνωση και 

λειτουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας   

Ανάληψη 

προγραμμάτων 

Κοινωνικής 

μέριμνας, με 

στόχο την 

εξασφάλιση και 

αξιοποίηση 

Κοινοτικών και 

Εθνικών 

Χρηματοδοτήσεω

ν του κοινωνικού 

τομέα  

Τμήμα Μουσικού 

Εργαστηρίου 

 Εκμάθηση 

Κλασικής 

Κιθάρας 

 Εκμάθηση 

Πιάνου 

 Μουσικοκινη

τική Αγωγή 

 Φιλαρμονική 

 Ορχήστρα 

Παραδοσιακ

ών Οργάνων 

Τμήμα Εκμάθησης 

Πολεμικών Τεχνών 

(Kung Fu) 

Ανάπτυξη και η 

προώθηση 

συνεργασιών με 

πανεπιστημιακούς και 

άλλους Δημόσιους και 

Κοινωνικούς φορείς σε 

θέματα αειφορίας , 

αντιμετώπισης πηγών 

ρύπανσης, 

κυκλοφορίας, 

προστασίας του 

πρασίνου, 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων κλπ. 
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Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

και η εισαγωγή 

νέων θεσμών 

Κοινωνικής 

προστασίας. 

Διοργάνωση  

συναυλιών, 

θεατρικών 

παραστάσεων και 

άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

 Greek Island 

Festival κ.α. 

Δημοτικό 

Γυμναστήριο 

 Τμήμα 

Αεροβικής 

 Τμήμα 

Pilates 

Συμμετοχή και 

οργάνωση 

περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων για την 

αξιοποίηση της 

περιβαλλοντικής 

παράδοσης και 

κληρονομιάς της Κέας 

και πληροφόρηση των 

πολιτών για τη σημασία 

της αειφορίας 

Παροχή 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε 

οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά 

προβλήματα 

Λειτουργία 

Βιβλιοθήκης 

Τμήμα Εκμάθησης 

κλασικού 

Μπαλέτου 

 

Διευκόλυνση της 

κοινωνικής 

ένταξης των 

μειονεκτούντων 

ατόμων, καθώς 

και των ατόμων 

με ειδικές 

ανάγκες 

 Διοργάνωση 

αθλητικών 

διοργανώσεων 

 Kea Run 

 Kea 

Challenge 

 Κολυμβητικ

ός 

Περίπατος 

κ.α. 

 

Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών - 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  

   

Ίδρυση & 

λειτουργία 

Γραφείου 

Εθελοντισμού 

   

Ίδρυση και 

λειτουργία 

Τράπεζας 

Αίματος & 

Πλάσματος 

   

 

 

4. Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Κέας της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα τμήματα της επιχείρησης θα στεγασθούν κτίριο του 
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Πνευματικού Κέντρου Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης»,, τη χρήση του οποίου παραχωρεί 

ο Δήμος Κέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας 

5. Κεφάλαιο της Επιχείρησης ορίζεται το ποσό των 10.260,40€   

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του 

Δήμου Κέας. 

Η Δήμαρχος με την υπ’ αριθ. 315/2020 απόφαση παρείχε σύμφωνη γνώμη για την 

τροποποίηση της συστατικής πράξης. 

Με βάση τα ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την τροποποίηση της 

συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Κέας» 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου καθώς και  

 Τα άρθρα 252 έως 263 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τεύχος Α’) «Κύρωση του 

κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

 την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α') 

 την παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.4674/20 

 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43886/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’)   

 Την εγκύκλιο 77/71245/19.12.2007 του ΥΠ.ΕΣ. 

 την υπ’ αριθ. 47/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε η 

Κοινωφελής Επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» 

 Την υπ’ αριθ. 5464/2008 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. περί σύστασης της κοινωφελούς επιχείρησης 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» 

 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008 

 την υπ’ αριθ. 315/2020 σύμφωνη γνώμη Δημάρχου για την τροποποίηση της 

συστατικής πράξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 47/2008 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008) ως προς τα Κεφάλαια 

2,4 & 5  ως εξής: 

 

2. Οι σκοποί της ΚΕΔΚ διαμορφώνονται στους παρακάτω τομείς: 

 Κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη, 

 Πολιτισμός, 

 Αθλητισμός, 

 Περιβάλλον 

 

Αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά τμήματα και δράσεις ανά τομέα: 
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ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο 

Σπίτι» 

Τμήμα Εκμάθησης 

Παραδοσιακών 

Οργάνων 

Τμήμα Εκμάθησης 

Παραδοσιακών 

Χορών 

Εκπόνηση και 

εφαρμογή 

προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη του νησιού. 

Δημοτικός 

Παιδικός 

Σταθμός 

Τμήμα Θεατρικού 

Εργαστηρίου 

Τμήμα 

Γυμναστικής 

(Caribbean Beat) 

Οργάνωση και 

λειτουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας   

Ανάληψη 

προγραμμάτων 

Κοινωνικής 

μέριμνας, με 

στόχο την 

εξασφάλιση και 

αξιοποίηση 

Κοινοτικών και 

Εθνικών 

Χρηματοδοτήσεω

ν του κοινωνικού 

τομέα  

Τμήμα Μουσικού 

Εργαστηρίου 

 Εκμάθηση 

Κλασικής 

Κιθάρας 

 Εκμάθηση 

Πιάνου 

 Μουσικοκινη

τική Αγωγή 

 Φιλαρμονική 

 Ορχήστρα 

Παραδοσιακ

ών Οργάνων 

Τμήμα Εκμάθησης 

Πολεμικών Τεχνών 

(Kung Fu) 

Ανάπτυξη και η 

προώθηση 

συνεργασιών με 

πανεπιστημιακούς και 

άλλους Δημόσιους και 

Κοινωνικούς φορείς σε 

θέματα αειφορίας , 

αντιμετώπισης πηγών 

ρύπανσης, 

κυκλοφορίας, 

προστασίας του 

πρασίνου, 

ανακύκλωσης 

απορριμμάτων κλπ. 

Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

και η εισαγωγή 

νέων θεσμών 

Κοινωνικής 

προστασίας. 

Διοργάνωση  

συναυλιών, 

θεατρικών 

παραστάσεων και 

άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

 Greek Island 

Festival κ.α. 

Δημοτικό 

Γυμναστήριο 

 Τμήμα 

Αεροβικής 

 Τμήμα 

Pilates 

Συμμετοχή και 

οργάνωση 

περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων για την 

αξιοποίηση της 

περιβαλλοντικής 

παράδοσης και 

κληρονομιάς της Κέας 

και πληροφόρηση των 

πολιτών για τη σημασία 

της αειφορίας 

Παροχή 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε 

οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά 

προβλήματα 

Λειτουργία 

Βιβλιοθήκης 

Τμήμα Εκμάθησης 

κλασικού 

Μπαλέτου 

 

Διευκόλυνση της  Διοργάνωση  
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κοινωνικής 

ένταξης των 

μειονεκτούντων 

ατόμων, καθώς 

και των ατόμων 

με ειδικές 

ανάγκες 

αθλητικών 

διοργανώσεων 

 Kea Run 

 Kea 

Challenge 

 Κολυμβητικ

ός 

Περίπατος 

κ.α. 

Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών - 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  

   

Ίδρυση & 

λειτουργία 

Γραφείου 

Εθελοντισμού 

   

Ίδρυση και 

λειτουργία 

Τράπεζας 

Αίματος & 

Πλάσματος 

   

 

4. Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Κέας της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα τμήματα της επιχείρησης θα στεγασθούν κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης»,, τη χρήση του οποίου παραχωρεί 

ο Δήμος Κέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας 

5. Κεφάλαιο της Επιχείρησης ορίζεται το ποσό των 10.260,40€. 

 

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του 

Δήμου Κέας. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 47/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κέας, με την οποία συστάθηκε η κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Κέας» (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008). 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου για την απαιτούμενη έγκριση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 75/2020 
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Θέμα 8
ο
: Συμπλήρωση απόφασης 57/2020 ως προς το κείμενο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019 - 2023. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 8
ο
 θέμα ως εξής: 

«Με την απόφαση 57/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 2019-2023 Δήμου Κέας. Εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στο 

επισυναπτόμενο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, το 3
ο
 μέρος αυτού.  

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε τη συμπλήρωση της απόφασης 57/2020 ως προς το 

κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019 - 2023, το οποίο επισυνάπτεται 

ολόκληρο στην παρούσα και θα αναρτηθεί εκ νέου προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Κέας.» 

Οι κ.κ. Δεμένεγας, Πατηνιώτης, Γκρέκας και Κορασίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 

Η κα Γροσομανίδη ψηφίζει ΚΑΤΑ 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και το συνημμένο κείμενο 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ, 4 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει τη συμπλήρωση της απόφασης 57/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς 

το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019 - 2023, το οποίο επισυνάπτεται 

ολόκληρο στην παρούσα και θα αναρτηθεί εκ νέου προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Κέας.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2020 

 

 

Θέμα 9
ο
 : Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου για 

τη στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

           

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «Λήψης απόφασης  για έγκριση απευθείας ανάθεσης  μίσθωσης ακινήτου 

για τη στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας.», και θέτει υπόψη των 

μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:  

«Με την υπ’αριθμ.45/2020 προηγούμενη απόφασή μας, εγκρίθηκε η ίδρυση 

Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κέα.  

Συγκεκριμένα με δική μας παραίνεση ο Υπουργός Εργασίας, κ. Βρούτσης, εξέδωσε 

τον Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α’/03.02.2020), ο οποίος στο άρθρο 23 τροποποιεί 

προηγούμενη διάταξη δίνοντας τη δυνατότητα σε Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών που 

δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν 

κατάλληλες κτιριακές, υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντίδας, 
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μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων 

(4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι δικαιούχοι 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 

μέχρι τις 31.12.2020 εφόσον επιδείξουν ότι διαθέτουν ήδη κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου ο Δήμος να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης, η αναζήτηση ενός χώρου κρίθηκε αναγκαία. 

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου προς την “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού” για την 

δωρεάν παραχώρηση ακινήτου επί της Επαρχιακής Οδού  Λιμανιού Κορησσίας- Όρμου 

Καμπίου στη θέση “Ροκομένο, μας απάντησαν ότι αυτό δεν δύναται να παραχωρηθεί 

αμισθί αλλά με τη σύναψη μίσθωσης και με το  μίσθωμα να συμφωνείται στο ποσό των 

πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ετησίως (πλέον χαρτοσήμου) και τη μίσθωση να 

συνομολογείται για το χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3130/03 (παρ. 2), 

αναφέρεται ότι: 

“Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτων χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Στέγασης εφόσον.... “β. το προς  μίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, 

δημόσιας επιχείρησης και οργανισμού (Δ.Ε.Κ.Ο), Ανώνυμης εταιρείας της οποίας η 

πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή Εθνικού κληροδοτήματος που εποπτεύεται 

από το Δημόσιο.....”.  Σε αυτή την περίπτωση τα όργανα που εμπλέκονται στη διαδικασία 

της μίσθωσης ορίζονται στο Π.Δ 270/81 και στο Ν.3463/06 και όχι στα όσα ορίζονται στο 

Ν.3130/03, και απόφαση Υπουργού  Οικονομικών και γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Στέγασης, αρκεί μόνο η αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την απευθείας μίσθωση του ακινήτου 

ιδιοκτησίας της  Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε,  επί της Επαρχιακής Οδού  

Λιμανιού Κορησσίας- Όρμου Καμπίου στη θέση “Ροκομένο, επιφανείας 368,74m2 

(360,00 m2) βάσει τίτλων κτήσεως). Εντός του οικοπέδου υφίσταται ισόγειο κτίσμα 

αποτελούμενο από χώρους μηχανοστασίου, στεγασμένης αποθήκης και WC, συνολικής  

επιφανείας 125,70m2, με το ετήσιο μίσθωμα να συμφωνείται στο ποσό των πεντακοσίων 

ευρώ (500,00€) ετησίως (πλέον χαρτοσήμου) και τη μίσθωση να συνομολογείται για το 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6232.0004 “ Μίσθωμα κτιρίου για την 

στέγαση παιδικού σταθμού”. 

Η σύναψη του συμφωνητικού μίσθωσης και η καταβολή των μισθωμάτων θα 

πραγματοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, της 

Ε΄Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2020 Δήμου Κέας, στην οποία είναι 

εγγεγραμμένος ο εν λόγω κωδικός. 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση της μίσθωση του εν λόγω 

ακινήτου». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την ανάγκη 

για την   μίσθωση του παρόντος ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού στην Κέα, την υπ’αριθμ. 45/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις 

μνημονευθείσες διατάξεις,  

Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ν. Δεμένεγας ψηφίζει ΚΑΤΑ διότι:  
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«Σύμφωνα με την τροποποιημένη διάταξη του Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 

21/Α’/03.02.2020), άρθρο 23, δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους ή νομικά 

πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, να μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 

ίδρυση νέων τμημάτων βρεφονηπιακής φροντίδας μόνον εφόσον διαθέτουν 

κατάλληλες κτιριακές υποδομές μέχρι τις 31.12.2020 και εφόσον επιδείξουν 

ότι διαθέτουν ήδη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. 

Η μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε, επί της Επαρχιακής Οδού στη θέση “Ροκομένο, επιφανείας 368,74m2 

(360,00 m2) βάσει τίτλων κτήσεως) είναι εξαιρετικά επιζήμια για τον Δήμο 

επειδή το εν λόγω ακίνητο, "οικόπεδο με υφιστάμενο ημιερειπωμένο ισόγειο 

κτίσμα αποτελούμενο από χώρους εγκαταλειμμένου μηχανοστασίου, αποθήκης και 

WC, συνολικής επιφανείας 125,70m2" είναι απολύτως ακατάλληλο για την 

υποβολή της εν λόγω πρότασης χρηματοδότησης. Εκτός από το ότι το ακίνητο 

δεν διαθέτει ζωτικό υπαίθριο, ελεύθερο χώρο για λειτουργία παιδικού σταθμού 

πρέπει ο Δήμος να διαμορφώσει το εγκαταλειμμένο και ημιερειπωμένο κτίσμα, 

ιδιοκτησίας τρίτου, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για παιδικό σταθμό, 

βαρυνόμενος με το αντίστοιχο υπέρογκο κόστος επισκευής και την διαδικασία 

μελέτης και κατασκευής και μάλιστα μέχρι τις 31.12.2020. Με την ίδια 

διαδικασία και ανάλογο κόστος ο Δήμος μπορεί να επικαιροποιήσει και να 

υλοποιήσει την υφιστάμενη μελέτη κατασκευής ιδιόκτητου νέου παιδικού 

σταθμού σε παραπλήσιο κατάλληλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Στο δε 

συμφωνημένο ετήσιο μίσθωμα πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ετησίως (πλέον 

χαρτοσήμου) για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, πρέπει να προστεθεί και 

το συνολικό κόστος κατασκευής από τον Δήμο του κτηρίου παιδικού σταθμού το 

οποίο μετά την λήξη της μίσθωσης θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη. Για να 

προχωρήσει άμεσα το θέμα της δημιουργίας του παιδικού σταθμού και να 

υποβληθεί εμπρόθεσμα η πρόταση χρηματοδότησης πρέπει ο Δήμος να μισθώσει 

έτοιμο σύγχρονο κτήριο σχεδόν διαμορφωμένο σε παιδικό σταθμό, με αντίστοιχο 

μίσθωμα κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού.» 

 

Η κα Κορασίδη ψηφίζει ΚΑΤΑ διότι: «το κτίριο που προτείνετε, κατά τη γνώμη 

μου, είναι άκρως ακατάλληλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για 

μια τέτοια εγκατάσταση. Έπειτα, δεν θα προλάβει να γίνει επιδιόρθωση ως την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το κόστος επισκευής θα είναι μεγάλο. 

Τέλος αμφιβάλω και για τη στατικότητά του. Γνώμη μου να βάλουμε μπροστά τη 

μελέτη που ήδη έχουμε για παιδικό σταθμό. Άλλωστε θα μείνει και το κτίριο στο 

Δήμο.) 

 

Οι κ.κ. Γκρέκας, Πατηνιώτης και Γροσομανίδη επίσης ψηφίζουν ΚΑΤΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 ΥΠΕΡ και 5 ΚΑΤΑ) 
 

Προκειμένου ο Δήμος Κέας να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για 
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την ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, εγκρίνει την απευθείας μίσθωση του ακινήτου 

ιδιοκτησίας της  Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε, επί της Επαρχιακής Οδού  

Λιμανιού Κορησσίας- Όρμου Καμπίου στη θέση “Ροκομένο, επιφανείας 368,74m2 

(360,00 m2) βάσει τίτλων κτήσεως) και ισογείου κτίσματος εντός του οικοπέδου, 

αποτελούμενο από χώρους μηχανοστασίου, στεγασμένης αποθήκης και WC, συνολικής  

επιφανείας 125,70m2 για τη στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας, 

με το ετήσιο μίσθωμα να συμφωνείται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ετησίως 

(πλέον χαρτοσήμου) και τη μίσθωση να συνομολογείται για το χρονικό διάστημα είκοσι 

(20) ετών. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6232.0004 “ Μίσθωμα κτιρίου για την 

στέγαση παιδικού σταθμού”. 

Η σύναψη του συμφωνητικού μίσθωσης και η καταβολή των μισθωμάτων θα 

πραγματοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, της 

Ε΄Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2020 Δήμου Κέας, στην οποία είναι 

εγγεγραμμένος ο εν λόγω κωδικός. 

        

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2020 
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


