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ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση στον Τομέα της Καταστολής

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σχεδιασμός της αντιπυρικής περιόδου 2001, πρακτικά ξεκίνησε στα
μέσα Σεπτεμβρίου 2000, και με τα εξής δεδομένα:

1.1. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, είχε πλέον καταγράψει την 
έντονη ανησυχία της για τα καιρικά δεδομένα που επικράτησαν 
σχεδόν σε όλο τον πλανήτη με το τέλος της δεκαετίας του 90.

1.2. Το καλοκαίρι του 2000, στιγματίστηκε από τις μεγαλύτερες 
καταστροφές του αιώνα σχεδόν σε όλα τα σημαντικά 
οικοσυστήματα του πλανήτη.

1.3. Η ελληνική εμπειρία κατέδειξε πρωτοφανή φαινόμενα εξάπλωσης 
και ανάπτυξης δασικών πυρκαγιών, σε μεγάλα υψόμετρα.

1.4. Παρά το γεγονός ότι στην καταπολέμηση ρίχθηκε το σύνολο του 
κρατικού μηχανισμού, η Ελλάδα κλήθηκε να συνδράμει σε 
δύσκολες για τον τόπο στιγμές και τις άλλες Βαλκανικές χώρες. 
Ορισμένες μάλιστα διασυνοριακές πυρκαγιές, κινήθηκαν προς τη 
χώρα με μεγάλη ένταση, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή 
της Ηπείρου.

1.5. Οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η τοπογραφία των περιοχών που 
εξελίχθησαν ορισμένες μεγάλες πυρκαγιές κατέδειξαν την 
αναγκαιότητα περαιτέρω μελέτης της χρήσης των εναέριων 
μέσων

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2001: μέτρα, δυνάμεις και ενέργειες

Υπό το βασικό και κυρίαρχο δόγμα της ΑΜΕΣΗΣ, ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ για το 2001, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του
2001, περιλαμβάνει:



2.1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

2.1.1. Την πρόσληψη επιπλέον 800 επαγγελματιών πυροσβεστών, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν με την αποφοίτησή τους, στις οργανικές 
θέσεις τους.

2.1.2. Την πρόσληψη 70 Αξιωματικών, εξ ιδιωτών, εκ των οποίων 60 
Δασολόγων, οι οποίοι ήδη είναι τοποθετημένοι σε νευραλγικές 
υπηρεσίες.

2.1.3. Την πρόσληψη 5500 εποχικών, δύναμη η οποία σε σχέση με τους 
4000 των προηγουμένων ετών, έχει ήδη προσληφθεί και 
αναπτύσσεται σε κρίσιμες περιοχές.

2.1.4. Την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία αερομεταφερόμενων 
πεζοπόρων τμημάτων στις έδρες όλων των Περιφερειακών 
Διοικήσεων της χώρας. Τα τμήματα αυτά, κινούμενα στη ζώνη 
των 10 ναυτικών μιλίων από την έδρα της περιφέρειας, με ένα 
Μεσαίου Τύπου Ε/Π αναμένεται να μειώσουν δραστικά το χρόνο 
επέμβασης και άμεσης αρχικής προσβολής των χερσαίων 
δυνάμεων.

2.2. ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

2.2.1. Ο Εθνικός Εναέριος Στόλος ενισχυμένος φέτος με (4) επιπλέον 
ΟΙ_-415, έχοντας συνολικά (8) α/φη ΟΙ.-415 έχει αναπτυχθεί σε (5) 
κλιμάκια α/φων ΟΙ_-215 από την 1η Ιουνίου 2001, και για πρώτη 
φορά φέτος σε (3) κλιμάκια α/φων 01.-415.

2.2.2. Επιπρόσθετα, το Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω Διεθνών 
Διαγωνισμών Μίσθωσης, θα αναπτύξει:

2.2.2.1. (10) Μεσαίου Τύπου Ε/Π, δασοπυρόσβεσης και μεταφοράς 
προσωπικού, στις έδρες των αερομεταφερόμενων 
πεζοπόρων τμημάτων.

2.2.2.2. (6) Βαρέως Τύπου Ε/Π για μεταφορά μεγάλων δυνάμεων σε 
Ιόνιο και Αιγαίο καθώς και δασοπυρόσβεση

2.2.3. Την 1η Ιουνίου 2001, αναπτύχθηκαν επιπρόσθετα, σε στρατηγικά 
σημεία στο Δυτικό άξονα, τα (30) περίπου α/φη εναέριας 
επιτήρησης και αρχικής προσβολής τύπου ΡβζθίθΙ.

2.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Για την βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού ελέγχου και
συντονισμού, και στα πλαίσια του δόγματος της αρχικής προσβολής, το
Πυροσβεστικό Σώμα ίδρυσε, στελέχωσε, εκπαίδευσε και λειτουργεί, (12)
νέα Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια.



Παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων ενισχύθηκε με 
εξοπλισμό και προσωπικό, ενώ μια σημαντική καινοτομία φέτος είναι η 
ίδρυση και λειτουργία δύο ειδικών ομάδων, εξειδικευμένων στη 
διαχείριση μεγάλων συμβάντων και κρίσεων μείζονος σημασίας 
αναφορικά με την εθνική ασφάλεια της χώρας.

2.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στηριζόμενο στις Διεθνείς του συνεργασίες, το Πυροσβεστικό Σώμα 
και φέτος ανέπτυξε (4) προγράμματα εκπαίδευσης.

Το μεγαλύτερο από αυτά υλοποιήθηκε από το ίδιο το Πυροσβεστικό 
Σώμα, διάρκειας (3) μηνών, στα πλαίσια του οποίου εκπαιδεύθηκαν το 
σύνολο των Αξιωματικών σε εξειδικευμένα αντικείμενα διαχείρισης 
δασικών πυρκαγιών.

Τα υπόλοιπα τρία, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική 
Σχολή Δασικών Πυρκαγιών της Γαλλίας και τη Δασική Υπηρεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών και αφορούσαν θέματα, Συντονισμού, 
Εγκλημάτων Εμπρησμού και ειδικές τεχνικές επέμβασης 
αερομεταφεερόμενων πεζοπόρων τμημάτων.

3. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ 2001

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα τόσο σε 
θεσμικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό και μέσα, είναι βέβαιο ότι η 
πρόληψη και ειδικότερα η συμβολή των ιδίων των πολιτών στην 
πρόληψη, θα αποτελέσουν το μεγάλο όπλο απέναντι σε όποια δύσκολη 
συνθήκη επικρατήσει κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Χιλιάδες φυλλάδια με ενημερωτικό υλικό έχουν ήδη μοιρασθεί σε 
όλη την επικράτεια, με οδηγίες για τους πολίτες.

Πλην όμως, οι πολίτες θα πρέπει, ειδικότερα όσοι διαμένουν σε 
δασικές εκτάσεις ή περιαστικά δάση να μεριμνήσουν για τον
καθαρισμό των αυλών και οικοπέδων τους άμεσα, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο βασικής προστασίας.

Η αδιαφορία στην πρόληψη ισοδυναμεί πρακτικά με ακύρωση της 
όποιας προσπάθειας καταβάλει ο κρατικός μηχανισμός.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Α.Ε

(Λ/νσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού)



1. - Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρά το μικρό χρόνο 
λειτουργίας της κατά το έτος 2000 ,επελήφθη προανακριτικά σε 37 περιπτώσεις 
εμπρησμών δασών σε όλη την επικράτεια, είτε αυτοτελώς είτε συνδράμοντας και 
κατευθύνοντας τους ανακριτικούς υπαλλήλους των αρμοδίων, κατά τόπο,
Υπηρεσιών του Σώματος.

Από τις ανωτέρω 37 περιπτώσεις εμπρησμού δασών, η Δ.Α.Ε.Ε: 
α) διενέργησε σε 16 προανάκριση και 
β) στις υπόλοιπες 21 παρείχε την συνδρομή της.

2. - Στις (37) προαναφερόμενες περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, ανακαλύφθηκαν 34
δράστες:
α) στους 24 ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από πρόθεση και 
β) στους 10 ασκήθηκε ποινική δίωξη γισ εμπρησμό δάσους από αμέλεια.

3. - Από τους ανωτέρω 24 δράστες στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα 
και ανατέθηκε η υπόθεση σε Τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης: 
α) 2 προφυλακίστηκαν,
β) 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και 
γ) 'για τους 14 εκκρεμεί η υπόθεση ενώπιον του Ανακριτή.

4. - Από τους 10 δράστες στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημμέλημα:
α) 7 παραπέμφθηκαν σε Αυτόφωρο Τριμελές Πλημ/κείο,(από αυτούς 5
καταδικάσθηκαν και 2 αθωώθηκαν) και
β) 3 παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε ρητή δικάσιμο.



Συνολικά, με χη συνεργασία της Δ.Α.Ε.Ε. και των αρμοδίων, κατά τόπο 
Ανακριτικών Γραφείων των Υπηρεσιών του Π.Σ. παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα 105 άτομα κατηγορούμενα για εμπρησμό δάσους, είτε από πρόθεση είτε 
από αμέλεια και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις ως άνω πράξεις.

2. - Από τα 105 αυτά άτομα που ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δίωξη:
α) 35 κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους από πρόθεση και 
β) 70 για εμπρησμό δάσους από αμέλεια.

3. - Από τα 35 άτομα για τα οποία ιισκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από πρόθεση
και ανατέθηκε σε Τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης: 
α) 13 προφυλακίστηκαν,
β) σε 3 επεβλήθησαν περιοριστικοί όροι και αφέθηκαν ελεύθερα, 
γ) για 16 εκκρεμεί η υπόθεση ενώπιον του Ανακριτή 
δ) και 3 απελάθηκαν.

4. - Από τα 70 άτομα για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από αμέλεια:
α) 13 άτομα παραπέμφθηκαν σε Αυτόφωρο Τριμελές Πλημ/κείο. Από αυτούς 7 
καταδικάσθηκαν σε ποινές από 10 μήνες μέχρι 4 χρόνια και χρηματικές ποινές μέχρι 
2.000.000 δρχ., και 6 αθωώθηκαν.
β) σε 57 άτομα έγινε παραπομπή σε Τριμελές Πλημ/κείο και αναμένεται η εκδίκασή τους.

Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επίσης η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού όιετάχθη από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς και διενέργησε 2 προκαταρκτικές εξετάσεις

Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΠΙΝΑΚΕΣ

Συνημμένα σας υποβάλλουμε πίνακες στους οποίους φαίνεται αναλυτικά το έργο της 
Υπηρεσίας μας κατά το έτος 2000 και στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών Δασών έτους 2000 τα 
οποία συγκεντρώθηκαν μετά από τις σχηματιζόμενες δικογραφίες και είναι περισσότερο 
αξιόπιστα από τα δελτία πυρκαγιάς, παρά το μικρό αριθμό σε σχέση με τις εκραγείσες 
πυρκαγιές.



ΠΙΜΚΔΣ-1
Συνολικός αριθμός συμβάντων

Συνολικός αριθμός Συμβάντων
1 Προανακρίσεις σε Εμπρησμούς ! Προκαταρκτικές εξετάσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ.2
Ανάλυση αριθμού ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό

Ατομα που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους___________
34

Από πρόθεση
24

Από Αμέλεια 
10

ι ι ι να& α ς .μ
Ανάλυση αριθμού ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους από πρόθεση

Ατομα που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από πρόθεση και 
______ διενεργείται Κύρια Ανάκριση.____________________________________________

Προσωρινή Περιοριστικοί Εκκρεμότητα
Κράτηση Όροι

1 8
ί_________________________

2
! 14

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
Ανάλυση αριθμού ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους από 

α μ έ λ ε ι α ______ ______________________________ _
ί Άτομα που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από αμέλεια και 
ι παραπέμφθηκαν στο Τριμελές Πλημ/κείο
1 - Τριμελές Πλημ/κείο ίί
Γ ~ ~  10.

1
ί

Κ αταδικάσθηκαν από ! Αθωώθηκαν από 
Α υτόφ ω ρο ! Αυτόφωρο

ί

Ρητή Δικάσιμος ί
I
ί

5 I 2 | 3 ___}



ΠΙΝΑΚΑΣ I
Συνολικός αριθμός ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους

Σύνολο ατόμων που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους.
105 (Ημεδαποί 95 -Αλλοδαποί 10)

Από πρόθεση Από Αμέλεια
35

_ . ... .... 7 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ανάλυση αριθμού ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους από πρόθεση

Σύνολο ατόμων που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από 
πρόθεση και διενεργείται Κύρια Ανάκριση.

35
Προσωρινή
Κράτηση

Περιοριστικοί
Όροι

| Εκκρεμότητα

- i
Απέλαση

13
__ ___ 1

3 ¡ 16 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ανάλυση αριθμού ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμό δάσους από αμέλεια

Σύνολο ατόμων που ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από 
αμέλεια και παραπέμφθηκαν στο Τριμελές Πλημ/κείο_________________

Τριμελές Πλημ/κείο_________________
70

Καταδικάσθηκαν από 
Αυτόφωρο______ _

Αθωώθηκαν από Αυτόφωρο ! Ρητή Δικάσιμος

7 57
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ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Μέτρα πρόληψης και εξασφάλισης 
ετοιμότητας για τις δασικές πυρκαγιές

Εισαγωγή
Μετά τη συνεδρίαση του ΣΔΟ στις 12/2/01 , τη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Περιφερειών στις 19/2 και την αποστολή της εγκυκλίου 1/474/28-2-01 
ΥΠΕΣΔΔΑ/Γ.Γ.Π.Π. περί των μέτρων Πολιτικής Προστασίας Δασικών 
Πυρκαγιών, στα πλαίσια της οποίας για πρώτη φορά ζητείται η σύνταξη 
Κοινών Τοπικών Αντιπυρικών Σχεδίων με την σύμπραξη όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων (Δασικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικής, Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Στρατού, Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος κ.α., 
έχουν γίνει τα εξής:

1. Σε κεντρικό επίπεδο

1.1. Συσκέψεις με τους Επιτελείς του Πυροσβεστικού σώματος στην 
Γ.Γ.Π.Π, Σε αυτές συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο τρόπος αναβάθμισης του 
συντονιστικού ρόλου της Γ.Γ.Γ.Π. στην αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, η ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας και ενημέρωσης ανάμεσα 
στα κέντρα επιχειρήσεων των δύο υπηρεσιών και η αναγκαιότητα 
ενημέρωσης και συμμετοχής των Γ.Γ. Περιφερειών στην αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών.

1.2 Συσκέψεις με το ΓΕΕΘΑ/ΔΙΠΣΕΑ-ΠΑΜ, και εκπροσώπων κλάδων 
Ενόπλων Δυνάμεων στην Γ.Γ.Π.Π. με θέμα την τυποποίηση των 
διαδικασιών αίτησης για διάθεση μέσων των ενόπλων δυνάμεων για 
υποστήριξη σχεδίων δασοπυρόσβεσης

2. Σε περιφερειακό επίπεδο

2.1. Σύσκεψη με τους Υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας των δεκατριών 
Περιφερειών στην Γ.Γ.Π.Π. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική 
παρουσίαση της εγκυκλίου περί των μέτρων Πολιτικής Προστασίας Δασικών



Πυρκαγιών και δόθηκαν οδηγίες για την παρακολούθηση υλοποίησης των 
μέτρων. Ακολούθησε συζήτηση με τους υπεύθυνους πάνω στα προβλήματα 
δασοπροστασίας

Κατανουή πιστώσεων έ£ι δκ (6.000.000.000) δον, στους Δήυουό και 
Κοινότητεε τηε Χώοαο (βλ. συνηυυένο πίνακα) υε ενκύκλιο του 
Υωυπουονού κ. Καίσεολη ποοκειυένου να υλοποιηθούν δράσεις που 
ανααιέρονται στην εγκύκλιο νια την ποόληωη δασικών πυοκανιών. Από την 
ενπυέοωση που ένουυε. ένουν αποσταλεί στο ΥΠΕΣΑΛΑ οι προτάσεις νια την 
κατανουή otouc OTA και έγει αονίσει η εκταυίευση,

2.3. Δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα Δασικών Πυρκαγιών. Εστάλη εγκύκλιος σχετικά με το θέμα στις 
Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στα Επαρχεία και στους OTA. 
Υπήρξε κοινή εκδήλωση, κοινά έντυπα και μηνύματα των τριών Υπουργείων 
(Ε.Σ.Δ.ΔΑ, Δημοσίας Τάξης και Γεωργίας). Η Γ.Γ.Π.Π. οργάνωσε στις 22 
Μαίου σειρά κοινών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με 
την συμμετοχή διαφόρων φορέων όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
Υπουργείο Γεωργίας, οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις α' και β' βαθμού 
Διανεμήθηκε προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έντυπο υλικό σε 
συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και Υπ. Γεωργίας. Έγινε κοινή ωριαία 
ραδιοφωνική εκπομπή με κοινή σύνδεση των επτά μεγαλυτέρων 
ραδιοσταθμών της Αθήνας (ΕΡΑ 1, ΑΝΤ1, ΣΚΑΙ ΦΛΑΣ, ΑΛΦΑ 
NEWSA0HNA 9,84, ΡΥΘΜΟΣ με συντονιστή τον δημοσιογράφο Π. Αλέπη, 
ενώ ερωτήσεις απηύθυναν οι δημοσιογράφοι Μ. Πυργιώτη, Δώρα Σαρρη, Γ. 
Καλαμίτσης και Γ.Γιουκάκης). Στο πανελ της εκπομπής μετείχαν ο Γεν. Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και ο Γεν. 
Διευθυντής Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. 
Από τις 20 Μαίου άρχισε η μετάδοση από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση 
του κοινού μηνύματος για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, το οποίο δίνει 
έμφαση σε μέτρα αυτοπροστασίας από τους πολίτες με καθαρισμούς των 
ιδιοκτησιών τους.

2.4. Δράσεις για την ανάπτυξη και οργάνωση του εθελοντισμού. Έχει 
σταλεί το ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα «Το Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας σας χρειάζεται. Δηλώστε το «παρών» στο 1464», που 
αφορά σε εξειδικευμένους εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις (150 
εθελοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα.) Παράλληλα καταβάλλονται 
προσπάθειες να καταγραφούν και ενημερωθούν και άλλες εθελοντικές 
οργανώσεις. Ταυτόχρονα λειτουργεί η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας www.civilDrotection.qr ώστε να συμπληρώνονται οι 
αιτήσεις και μέσω δικτύου. Το σύνολο των αιτήσεων θα ενσωματωθούν από 
τα μέσα Ιουνίου, σε μια ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συνδέεται με το 
πληροφοριακό γεωγραφικό σύστημα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π.

2.5. Ευαισθητοποίηση μαθητών. Σύσκεψη με τους υπεύθυνους του 
Υπουργείου Παιδείας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με στόχο την 
εκπόνηση προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα δασοπροστασίας. Έχουν γίνει 
εκδηλώσεις για την δασοπροστασία σε διάφορες εκπαιδευτικές Περιφέρειες.

http://www.civilDrotection.qr


2.6. Αναβάθμιση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνου από δασική πυρκαγιά.
Εγκαταστάθηκε σύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής με επαυξημένες 
δυνατότητες σε μνήμη και ταχύτητα για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός 
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και τη γρήγορη επεξεργασία 
μεγάλου όγκου δεδομένων
Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει μια ψηφιακή γεωγραφική βάση 
κλίμακας 1:250.000, με στόχο να αναβαθμιστεί στο άμεσο μέλλον, με την 
απόκτηση δεδομένων κλίμακας 1:50.000.
Η βάση περιλαμβάνει διοικητικά όρια νομών και δήμων, οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο, υδρογραφικό δίκτυο, ισοϋψείς- μορφολογία. Επιπλέον 
για τις εξειδικευμένες ανάγκες που αφορά στη διαχείριση του κινδύνου 
δασικών πυρκαγιών προστέθηκαν πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται 
σε:
• Κάλυψη- χρήση γης για όλη την Ελλάδα σε κλίμακα 1:100.000 ( δασικές 

περιοχές, καλλιέργειες, δομημένες περιοχές, κ.α)
• Θέσεις και χαρακτηριστικά όλων των αεροδρομίων και ελικοδρομίων της 

χώρας
• Σημεία υδροληψίας για πυροσβεστικά οχήματα και χαρακτηριστικά τους
• Θέση πυροσβεστικών μονάδων ανά τη χώρα
Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει σε μορφή πινάκων:
• Στοιχεία για την επικοινωνία με τις Περιφέρειες, Νομαρχίες και Δήμους
• Το διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό ανά Περιφέρεια και Νομαρχία .
Το σύστημα θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση λογισμικών πακέτων 
μοντελοποίησης δασικών πυρκαγιών.

3. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης μέτρων πρόληψης 
δασικών πυρκαγιών

3.1. Μηχανισμός παρακολούθησης στην Γ.Γ.Π.Π. Στην Γ.Γ.Π.Π έχει στηθεί 
μηχανισμός παρακολούθησης εφαρμογής των μέτρων δασοπροστασίας. Η 
παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω δελτίων, εγγράφων και τακτικών 
τηλεφωνικών επικοινωνιών από μια ομάδα επτά αξιωματικών του Κέντρου 
Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. με τους υπευθύνους πολιτικής προστασίας των 
Περιφερειών και Νομαρχιών. Ο συντονισμός γίνεται από υπάλληλο της 
Γ.Γ.Π.Π. Ταξινομείται για κάθε Περιφέρεια και Νομαρχία ειδικός φάκελος με 
όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.
Η μέχρι τώρα γενική εικόνα έχει ως εξής: έχουν γίνει τα πρώτα ΣΝΟ σε όλες 
πς Ν.Α. της χώρας. Το 95% των Ν.Α. έχουν πραγματοποιήσει και το δεύτερο 
ΣΝΟ. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί περίπου τα V* των Τοπικών Αντιπυρικών 
Σχεδίων της χώρας.
Η πορεία υλοποίησης των μέτρων της εγκυκλίου που αφορούν κυρίως στην 
πρόληψη κρ'ινετσι ικανοποιητική.

3.2. Επισκέψεις του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 
Περιφέρειες και συμμετοχή του σε διευρυμένο ΣΝΟ. Στις συναντήσεις 
αυτές, εκτός από τα μέλη του ΣΝΟ παρευρίσκεται ο Γεν. Γραμματέας της 
Περιφέρειας, οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας και των άλλων Ν Α  της



Περιφέρειας, οι Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες του Νομού, μέλη του Δ.Σ. της 
ΤΕΔΚ, εκπρόσωποι άλλων οργανισμών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γίνεται παρουσίαση του Κοινού Τοπικού 
Αντιπυρικού Σχεδίου επί χάρτου, όπως αυτό έχει προκόψει από την 
συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Στις συναντήσεις αυτές 
αναδεικνύεται ο βαθμός συνεργασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 
δασικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της στο σχεδίασμά 
πυροπροστασίας.
Υπάρχει θετική ανταπόκριση εκ μέρους των Δημάρχων, στην εμπλοκή τους 

για το σχεδίασμά, και αποδοχή για τη χρηματοδότηση των μέτρων πρόληψης. 
Έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες.

Συνημμένα: ένας (1) πίνακας



Πίνακας 1. Κατανομή 1ης δόσης επιχορήγησης 
για την πολιτική προστασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 320.000.000
Κεντρική Μακεδονία 560.000.000
Δυτική Μακεδονία 230.000.000
Ήπειρος 250.000.000
Θεσσαλία 320.000.000
Ιόνια Νησιά 320.000.000
Δυτική Ελλάδα 500.000.000
Στερεά Ελλάδα 650.000.000
Αττική 1.200.000.000
Πελοπόννησος 650.000.000
Βόρειο Αιγαίο 350.000.000
Νότιο Αιγαίο 330.000.000
Κρήτη 320.000.000

ΣΥΝΟΛΟ: 6.000.000.000

Τα ποσά πού λαμβάνουν οι Περιφέρειες ως πρώτη δόση ανέρχονται σε 6 δις (σε 

σύνολο 20 δις). Η κατανομή του παραπάνω ποσού από τις Περιφέρειες στους Νομούς που 

ανήκουν στα διοικητικά τους όρια γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

>  Εποανδυνότητα

>  Πλήθος χώρων ελεγχόμενης και ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων

>  Μηχανολογικός εξοπλισμός

>  Αριθμός OTA

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Νομό με βάση την παραπάνω κατανομή γίνεται μετά 

από γνώμη των ΤΕΔΚ στους OTA μέλη τους σύμφωνα με:

>  Έκταση περιαστικών δασών

>  Πλήθος χώρων ελεγχόμενης και ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων

>  Επίσης θα κατανεμηθεί σταθερό ποσό σε όλους τους OTA για δαπάνες 

καθαρισμού και αποψίλωσης.



ΜΕΤΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Αθήνα, 5.6.01

Θέμα: «Μέτρα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας για την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών 2001»

Από το 2000 έως σήμερα, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών:

• Κατασκευάστηκαν 3 Κέντρα Δασοπροστασίας (Πύργου, 
Ηρακλείου, Καρδίτσας)

• Βελτιώθηκαν άλλα 37 Κέντρα Δασοπροστασίας.
• Κατασκευάστηκαν 150 υδατοδεξαμενές.
• Παρελήφθησαν 250 μοτοσυκλέτες για περιπολίες στα δάση.
• Διανοίχτηκαν 673 χλμ δρόμοι -  αντιπυρικές ζώνες.
•  Κατασκευάστηκαν 8 παρατηρητήρια.
• Έγιναν έργα δασικής οδοποιίας: Διανοίξεις 332 χλμ, οδοστρώσεις 

200 χλμ, βελτιώσεις 4.000 χλμ, συντηρήσεις 16.600 χλμ. 
Διατέθηκαν 5,2 δις δρχ. Προγραμματίζεται η διάθεση 1 δις 
ακόμα για βελτιωτικές παρεμβάσεις στο δασικό οδικό δίκτυο.

•  Συγκρότηση συνεργείων καθαρισιιού επικίνδυνων περιογάν.
- Στις 19.3.01 εγκρίθηκε η πρόσληψη εργατών για τη συγκρότηση 

ΙΟμελών συνεργείων σε 102 υπηρεσιακές μονάδες (1020 άτομα 
συνολικά)

- Στις 18.4.01 έγινε η κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη του πιο 
πάνω δασεργατικού δυναμικού.

Στις 20.4.01 έγινε η κατανομή των 1020 θέσεων εργατικού 
προσωπικού ανά δασική υπηρεσία.

- Στις 3.5.01 με εγκύκλιο του Υφυπουργού Γεωργίας, έγινε υπενθύμιση 
των πιο πάνω και ζητήθηκε από τις δασικές υπηρεσίες και τους 
Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών η άμεση κίνηση της 
διαδικασίας πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού



• Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων με δασικούς 
υπαλλήλους τις μτι εργάσιμες μέρες και ώρες.
Στις 16.5.2001, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Γεωργίας δόθηκε 

εντολή στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες (102 συνολικά)
α) να συγκροτήσουν συνεργεία επιφυλακής για τους μήνες Ιούνιο- 
Οκτώβριο, και από 14.30 έως 22.00 μμ για κάθε εργάσιμη μέρα, 
β) να συγκροτήσουν δύο εποχούμενες κινητές περιπόλους οκτάωρης 
διάρκειας για κάθε μέρα αργίας (Σάββατο, Κυριακή, αργίες)

•  Το Υπουργείο Γεωργίας, στα πλαίσια της 3ης περιόδου 
προγραμματισμού των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Συνοχής, υπέβαλε για έγκριση και χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 
πρόγραμμα για την προστασία των δασών και του φυσικού 
περιβάλλοντος ύψους 30,5 δις δρχ (κατασκευή 15 Κέντρων 
Προστασίας και βελτίωση άλλων 20, ανόρθωση υποβαθμισμένων 
δασών & εκτέλεση αναδασωτικών, φυτοτεχνικών και ορεινών 
υδρονομικών έργων, κατασκευή 200 υδατοδεξαμενών και σημείων 
παροχής ύδατος κλπ)

• Διατέθηκαν στο ΕΘΙΑΓΕ πιστώσεις ύψους 200.000.000 δρχ για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού δικτύου αυτόνομων 
μετεωρολογικών σταθμών σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την καλύτερη 
εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με 
εγκεκριμένη μελέτη δασολόγου της δασικής υπηρεσίας.


