
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από το πρακτικό της 19ης/31-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. 
  Αριθ. απόφασης: 61/2021 
 

ΘΕΜΑ: 
Εισήγηση για την ψήφιση σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης 
πληθυσμού από τους οικισμούς του Δήμου Βελβεντού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς 

  
      Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 21:00, τα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε 

συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2644/27-08-2021 

πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 

 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 

διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών 

δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 

 
 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   
10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
 



         Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1   Κουκάλης Ζήνων 
2   Μυλωνά Κατίνα 
3   Ζυγανιτίδου Ειρήνη 
4   Τζάτσου Βάϊα 
5   Παπανδρίτσα Μαρία 
6   Μύρος Δημήτριος 
          
         Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1   Αθανασόπουλος Αθ.- Βελβεντού 

2   Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

3   Ζουζώς Δ.-Αγ.Κυριακής 

4   Πούλιος Α.-Καταφυγίου 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα προχώρησε στο 2o θέμα της συνεδρίασης, η εισήγηση του 

οποίου είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη και έδωσε τον λόγο στον 

Δήμαρχο κ. Στεργίου ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής: 

  
Αφού έθεσε υπόψιν του σώματος: 
 
1. Τον Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του  Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις., 
(ΦΕΚ 73/Α΄/2014). 
2. Τον Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 
102/Α΄/2002). 
3. Το Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 
4. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 
5. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009). 
6. Το αριθ. πρωτ . 8797/6.12.2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 
«ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”. 
7.   Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βελβεντού 
 
       Στη συνέχεια ο Δήμαρχος προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση και ανάγνωση του 

σχεδίου. Κλείνοντας την εισήγηση του, κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το ΣΧΕΔΙΟ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 

όπως αυτό αναλυτικά παρουσιάστηκε και ανεγνώσθη από τον Δήμαρχο στο Δημοτικό 



συμβούλιο και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του και την υποβολή του 

στις αρμόδιες υπηρεσίες για ενημέρωση. 

  
    Αφού ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε την παρουσίαση του σχεδίου, τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής 

της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Τέτος Νικόλαος, ο οποίος διερωτήθηκε για ποιο λόγο 

μετατίθεται η ευθύνη ενός τόσο σοβαρού θέματος στον Δήμο. Έπειτα τον λόγο έλαβε ξανά ο 

Δήμαρχος ο οποίος απάντησε στον κ. Τέτο ότι σε κάθε περίπτωση ο Δήμος οφείλει να 

βρίσκεται σε ετοιμότητα, έχοντας έτοιμο ένα απτό και οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης, σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.   

    Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Τέτος αναφέροντας ότι κατά την άποψη του 

μετατίθενται ευθύνες στους Δήμους, χωρίς όμως να τους δοθούν τα απαραίτητα μέσα για την 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Τέλος αναρωτήθηκε σχετικά με το πώς θα μπορούσε ο 

Δήμος να πάρει μια τέτοια σοβαρή απόφαση που να αφορά εκκενώσεις περιοχών, δηλώνοντας 

πως η παράταξη του θα απέχει από την ψηφοφορία ως προς το συγκεκριμένο θέμα. 

    Τέλος τον λόγο έλαβε ξανά ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Τέτο ότι οι Δήμοι είναι 

υποχρεωμένοι από τον Νόμο να έχουν μεριμνήσει για την ψήφιση ενός σχεδίου εκκένωσης.  

     Η Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην κ. Γκαμπράνη Ειρήνη, επικεφαλής της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης η οποία δήλωσε ότι θα ψηφίσει το σχέδιο εφόσον είναι υποχρεωτικό 

εκ του νόμου, τόνισε όμως την έλλειψη μέσων και έργων υποδομής για την αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών από την Πολιτεία. 

     Κατόπιν τούτων, τον λόγο έλαβε από την πρόεδρο ο κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος, δημοτικός 

σύμβουλος, ο οποίος αφού πρώτα δήλωσε ότι συμφωνεί με το σχέδιο εκκένωσης που 

παρουσιάστηκε κατά την εισήγηση του Δημάρχου, πρότεινε όμως παράλληλα και την 

εκπόνηση μιας μελέτης δασοπροστασίας από τον Δήμο, ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος να 

αντιμετωπίσει μια πιθανή πυρκαγιά στο δημοτικό δάσος. 

      Τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος, απατώντας στον κ. Τσιτσιόκα, ότι έχει γίνει ήδη μια μελέτη 

προστασίας του δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Παλαιογρατσάνου από τον Φεβρουάριο και 

εκκρεμούν μόνο οι απαραίτητες υπογραφές του ειδικού δασολόγου. 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω η Πρόεδρος κ. Μαλλού Βάϊα κάλεσε το σώμα να αποφασίσει 

σχετικά ως προς την έγκριση ή μη του ως άνω σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης 

πληθυσμού από τους οικισμούς του Δήμου Βελβεντού σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε στην ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Στεργίου.  

    Από την ψηφοφορία δήλωσαν ότι απέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μείζονος 

Αντιπολίτευσης: Τέτος Νικόλαος, Παπαδημητρίου Ζήνων, Μανώλας Αριστείδης. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται 

στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Εγκρίνει το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού από τους οικισμούς του 

Δήμου Βελβεντού σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην ανωτέρω 

εισήγηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Στεργίου, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. 

     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του και την υποβολή του στις αρμόδιες 

υπηρεσίες για ενημέρωση. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
        Η Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 
(σφραγίδα – υπογραφή)            (υπογραφές)  

  
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 31 Αυγούστου 2021 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                            ΣΧΕΔΙΟ  

          ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

            ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 

 
Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου Οργανωμένης Απομάκρυνσης 

Πληθυσμού. 

 

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πληθυσμού σε περίπτωση 

εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βελβεντού αρχίζει 

από την ημερομηνία έγκρισης από το Δημοτικό συμβούλιο. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

Βελβεντό    /      / 2021 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

    Το παρόν σχέδιο συντάσσεται για λογαριασμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Βελβεντού με σκοπό την κατά το μέτρο του δυνατού ενημέρωση των πολιτών, δημοτών, 

παραθεριστών και επισκεπτών του Δήμου για τις ενέργειες οργανωμένης απομάκρυνσης από τις εστίες 

ή τις παραθεριστικές κατοικίες τους σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς και εντολής 

οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού. Το σχέδιο προβλέπει την χωρική οργάνωση 

απομάκρυνσης του πληθυσμού από τις οικίες που διαμένει ανάλογα με την περιοχή και τον 

καθορισμό σημείων συγκέντρωσης στα οποία θα είναι ασφαλής η προσωρινή παραμονή και η 

απομάκρυνση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα σωστικά συνεργεία. Οι θέσεις των σημείων 

συγκέντρωσης όπως και το γενικότερο σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης θα υποβληθούν στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, στο ΥΕΘΑ και  στην Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας της   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . 

   Τέλος το σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού. 

   Η εφαρμογή του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού θα γίνει για τους πέντε 

οικισμούς του Δήμου Βελβεντού  ως εξής: α) Βελβεντού, β) Αγίας Κυριακής, γ) Καταφυγίου, δ) 

Παλαιογρατσάνου και ε) Πολυφύτου 

   

 



ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ    

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Η οργανωμένη απομάκρυνση θα διενεργείται όταν έχει εκδοθεί η σχετική εντολή από το 

Δήμαρχο της περιοχής ή τον Περιφερειάρχη μετά από σχετική εισήγηση της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας και θα διενεργείται ΜΟΝΟ όταν οι δίοδοι άμεσης εκκένωσης και οι δρόμοι που οδηγούν 

σε αυτές είναι ασφαλείς και εξασφαλισμένη η ασφαλής διέλευση από αυτές. 

Στο παρόν σχέδιο αποτυπώνονται συγκεκριμένα προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης 

πληθυσμού σε ασφαλή σημεία μακριά από περιοχές με πυκνή δασική βλάστηση που έχουν 

αυξημένο δυναμικό εκδήλωσης και επέκτασης δασικής πυρκαγιάς. Η τελική επιλογή των σημείων 

συγκέντρωσης του πληθυσμού κατά την διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς όπου απαιτείται 

απομάκρυνση πληθυσμού, εξαρτάται από την δυναμική και την φύση του φαινομένου, καθώς 

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν (άνεμος, στοιχεία κατεύθυνσης πύρινου μετώπου) 

ορισμένα από τα προτεινόμενα σημεία να αποκλείονται. Η τελική επιλογή υπόκειται στην εκτίμηση 

του φορέα εφαρμογής του σχεδίου. 

Η χωρική οργάνωση των προτεινόμενων σημείων συγκέντρωσης πληθυσμού 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα γρήγορης 

τελικής επιλογής και οργάνωσης των ενεργειών στην περίπτωση εν εξελίξει δασικής πυρκαγιάς 

κατά την οποία κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση πληθυσμού. 

 
Δεν είναι δόκιμο να επιχειρήσει κάποιος εγκατάλειψη της οικίας του, εκτός και αν είναι απόλυτα 

εξασφαλισμένη η δυνατότητα πρόσβασης στις προβλεπόμενες διόδους άμεσης εκκένωσης. 

 
Όταν διαταχθεί ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ στις υπό μελέτη περιοχές και υπάρχουν 

οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς πρόσβασης προς τις προβλεπόμενες διόδους, οι οικιστές και 

επισκέπτες του οικισμού ακολουθείστε το παρακάτω σχέδιο Α. 

Η άμεση απομάκρυνση προβλέπεται κατόπιν σχετικής εντολής όταν η δασική πυρκαγιά απειλεί 

άμεσα κατοικίες και τα τουριστικά καταλύματα και απαιτείται η εκκένωση τους. 

Η άμεση απομάκρυνση πληθυσμού προβλέπει συγκέντρωση του πληθυσμού σε συγκεκριμένα 

σημεία τα οποία έχουν προκαθοριστεί στο παρόν σχέδιο και τελικά θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία 

οργανωμένης απομάκρυνσης. 

Ο πληθυσμός θα συγκεντρωθεί σε σημεία από όπου θα γίνει η διάσωση και παραλαβή τους 

εκ μέρους των φορέων που θα συνδράμουν για αυτό το σκοπό σε θέσεις σε γυμνές επιφάνειες.  

Η απομάκρυνση και κατεύθυνση του πληθυσμού πρέπει να διενεργείται κάθε φορά σε 

κατεύθυνση αντίθετη από τη φορά με την οποία προσεγγίζει το μέτωπο της πυρκαγιάς, δηλαδή 

στην πορεία του ανέμου και πάντα με γνώμονα την αποφυγή του μετώπου της πυρκαγιάς. 

 
 

 

 

 

 



ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Στα πλαίσια χωροταξικής ανάλυσης έχουν καθοριστεί περιοχές για τη συγκέντρωση του 

απομακρυνόμενου πληθυσμού   

 
1: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

    Για τις ανάγκες του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού καθορίζονται συνολικά 5 

σημεία συγκέντρωσης σε θέσεις όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων 

με ασφάλεια και η δυνατότητα απομάκρυνσης τους με σωστικά μέσα ή η ασφαλής παραμονή τους 

κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς: 

Κεντρική Πλατεία, 

Πλατεία Καλλιθέας, 

Δημοτικό Σχολείο,  

Γυμνάσιο-Λύκειο, 

Αθλητικό Κέντρο, 

    Τα σημεία συγκέντρωσης αποτελούν πρόταση και η τελική επιλογή στα οποία θα κατευθυνθεί ο 

πληθυσμός ανά περιοχή θα καθοριστεί βάσει των χαρακτηριστικών του φαινομένου της δασική 

πυρκαγιάς (κατεύθυνση ανέμου, πορεία μετώπου, κ.α.). 

    O συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός που κατοικεί στην Κοινότητα Βελβεντού και αποτελεί το 

αντικείμενο οργανωμένης απομάκρυνσης ανέρχεται σε 3200 άτομα.  

     Αν υπάρχουν κάτοικοι ΑμεΑ οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή του Βελβεντού ο Δήμος διαθέτει 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέσω της Βοήθειας στο Σπίτι) προκειμένου να ενημερωθούν με 

σκοπό να διευκολυνθεί η απομάκρυνση τους σε ασφαλές σημείο. 

Προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης στον οικισμό Βελβεντού 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
 

A/
A 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΣΕ ΕΓΣΑ' 
87 

WG
S 

84 

 
 

ΘΕΣ
Η 

 
Χ 

 
Υ 

 
Lat 

 
Long 

1 ΒΕΛ1 335764 4457588 40.255268° 22.070583
° 

Κεντρική Πλατεία 

2 ΒΕΛ2 336755 4457633 40.255867° 22.082239
° 

Πλατεία Καλλιθέας 

3 ΒΕΛ3 335500 4457800 40.257105° 22.067452
° 

Δημοτικό Σχολείο 

4 ΒΕΛ4 336097 4457300 40.252726° 22.074564
° 

Γυμνάσιο-Λύκειο 

5 ΒΕΛ5 336940 4457028 40.250437° 22.084495
° 

Αθλητικό Κέντρο 

 
 



 
2: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

    Για τις ανάγκες του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού καθορίζονται συνολικά 2 

σημεία συγκέντρωσης σε θέσεις όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων 

με ασφάλεια και η δυνατότητα απομάκρυνσης τους με σωστικά μέσα ή η ασφαλής παραμονή τους 

κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς: 

Κεντρική Πλατεία, 

Πέτρινη βρύση στην είσοδο του οικισμού.  

    Τα σημεία συγκέντρωσης αποτελούν πρόταση και η τελική επιλογή στα οποία θα κατευθυνθεί ο 

πληθυσμός ανά περιοχή θα καθοριστεί βάσει των χαρακτηριστικών του φαινομένου της δασική 

πυρκαγιάς (κατεύθυνση ανέμου, πορεία μετώπου, κ.α.). 

O συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός που κατοικεί στην Κοινότητα Αγίας Κυριακής και αποτελεί το 

αντικείμενο οργανωμένης απομάκρυνσης ανέρχεται σε 100 άτομα 

 

    Αν υπάρχουν κάτοικοι ΑμεΑ οι οποίοι διαμένουν την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή της Αγίας 

Κυριακής ο Δήμος διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέσω του Προέδρου της Κοινότητας) 

προκειμένου να ενημερωθούν με σκοπό να διευκολυνθεί η απομάκρυνση τους σε ασφαλές σημείο. 

 
Προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης στον οικισμό Αγίας Κυριακής 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ  

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
 

A
/
A 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΕΓΣΑ' 

87 
WGS 
84 

 
 

ΘΕ
ΣΗ  

Χ 
 

Υ 
 

Lat 
 

Long 

1 ΑΓΚ1 339612 4460421 40.281521° 22.115090° Κεντρική Πλατεία 

2 ΑΓΚ2 339496 4460294 40.280361° 22.113773° Πέτρινη βρύση (Είσοδος 
Χωριού) 

 
   Επειδή ο αριθμός των κατοίκων – παραθεριστών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μικρός, 

όλος ο πληθυσμός μπορεί να συγκεντρωθεί είτε στο ένα είτε στο άλλο σημείο είτε και στα δυο 

ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας του από αυτά.  

 
3: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  

Για τις ανάγκες του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού καθορίζονται συνολικά 4 

σημεία συγκέντρωσης σε θέσεις όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων 

με ασφάλεια και η δυνατότητα απομάκρυνσης τους με σωστικά μέσα ή η ασφαλής παραμονή τους 

κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς: 

 

 

 



 

Κεντρική Πλατεία, 

Δημοτικό Σχολείο, 

Πλατεία Πηγάδια 

Γήπεδο 

    Τα σημεία συγκέντρωσης αποτελούν πρόταση και η τελική επιλογή στα οποία θα κατευθυνθεί ο 

πληθυσμός ανά περιοχή θα καθοριστεί βάσει των χαρακτηριστικών του φαινομένου της δασική 

πυρκαγιάς (κατεύθυνση ανέμου, πορεία μετώπου, κ.α.). 

    O συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός που κατοικεί στην Κοινότητα Καταφυγίου και αποτελεί το 

αντικείμενο οργανωμένης απομάκρυνσης ανέρχεται σε 300 άτομα στους καλοκαιρινούς μήνες. 

   Αν υπάρχουν κάτοικοι ΑμεΑ οι οποίοι διαμένουν την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή του      

Καταφυγίου ο Δήμος θα διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέσω του Προέδρου της 

Κοινότητας)  

προκειμένου να ενημερωθούν με σκοπό να διεκολυνθεί η απομάκρυνση τους σε ασφαλές σημείο. 

 

Προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης στον οικισμό Καταφυγίου 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
 

A
/
A 

 

ΚΩΔΙ
ΚΟΣ 
ΣΗΜ
ΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΕΓΣΑ' 

87 

WGS 
84 

 
 

ΘΕ
ΣΗ  

Χ 
 

Υ 
 

Lat 
 

Long 

1 ΚΑΤ1 341988 4457820 40.258603° 22.143736° Κεντρική Πλατεία 

2 ΚΑΤ2 341996 4457882 40.258999° 22.143689° Δημοτικό Σχολείο 

3 ΚΑΤ3 342145 4457594 40.256544° 22.145546° Πλατεία Πηγάδια 

4 ΚΑΤ4 341620 4457700 40.257450° 22.139405° Γήπεδο 

 

Επειδή ο αριθμός των κατοίκων – παραθεριστών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μικρός, 

όλος ο πληθυσμός μπορεί να συγκεντρωθεί είτε στο ένα είτε στο άλλο σημείο είτε και στα δυο 

ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας του από αυτά.  

 

4: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ  

     Για τις ανάγκες του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού καθορίζονται συνολικά 2 

σημεία συγκέντρωσης σε θέσεις όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων 

με ασφάλεια και η δυνατότητα απομάκρυνσης τους με σωστικά μέσα ή η ασφαλής παραμονή τους 

κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς: 

 

 

 



 

Προαύλιο της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. 

Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου. 

    Τα σημεία συγκέντρωσης αποτελούν πρόταση και η τελική επιλογή στα οποία θα κατευθυνθεί ο 

πληθυσμός ανά περιοχή θα καθοριστεί βάσει των χαρακτηριστικών του φαινομένου της δασική 

πυρκαγιάς (κατεύθυνση ανέμου, πορεία μετώπου, κ.α.). 

O συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός που κατοικεί στην Κοινότητα Πολυφύτου και αποτελεί το 

αντικείμενο οργανωμένης απομάκρυνσης ανέρχεται σε 20 άτομα στους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

    Αν υπάρχουν κάτοικοι ΑμεΑ οι οποίοι διαμένουν την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή του 

Πολυφύτου ο Δήμος θα διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέσω του Προέδρου της 

Κοινότητας) προκειμένου να ενημερωθούν με σκοπό να διευκολυνθεί η απομάκρυνση τους σε 

ασφαλές σημείο. 

 
Προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης στον οικισμό Πολυφύτου 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
 

A
/
A 

 

ΚΩΔ
ΙΚΟ
Σ 
ΣΗΜ
ΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΣΕ ΕΓΣΑ' 

87 

WG
S 

84 

 
 

ΘΕΣΗ 

 
Χ 

 
Υ 

 
Lat 

 
Long 

1 ΠΟΛ
1 

339900 4464420 40.317548° 22.117452
° 

Προαύλιο της εκκλησίας 
Αγίας Παρασκευής 

2 ΠΟΛ
2 

340015 4464402 40.317449
° 

22.118857
° 

Προαύλιο Δημοτικού 
Σχολείου 

 

   Επειδή ο αριθμός των κατοίκων – παραθεριστών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μικρός, 

όλος ο πληθυσμός μπορεί να συγκεντρωθεί είτε στο ένα είτε στο άλλο σημείο είτε και στα δυο 

ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας του από αυτά.  

 
5: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ 

   Για τις ανάγκες του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού καθορίζονται συνολικά 2 

σημεία συγκέντρωσης σε θέσεις όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων 

με ασφάλεια και η δυνατότητα απομάκρυνσης τους με σωστικά μέσα ή η ασφαλής παραμονή τους 

κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς: 

Κεντρική Πλατεία. 

Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου. 

 

 

 



   Τα σημεία συγκέντρωσης αποτελούν πρόταση και η τελική επιλογή στα οποία θα κατευθυνθεί ο 

πληθυσμός ανά περιοχή θα καθοριστεί βάσει των χαρακτηριστικών του φαινομένου της δασική 

πυρκαγιάς (κατεύθυνση ανέμου, πορεία μετώπου, κ.α.). 

   O συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός που κατοικεί στην Κοινότητα Παλαιογρατσάνου και 

αποτελεί το αντικείμενο οργανωμένης απομάκρυνσης ανέρχεται σε 80 άτομα στους καλοκαιρινούς 

μήνες. 

 

   Αν υπάρχουν κάτοικοι ΑμεΑ οι οποίοι διαμένουν την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή του 

Παλαιογρατσάνου ο Δήμος θα διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (μέσω του Προέδρου της 

Κοινότητας) προκειμένου να ενημερωθούν με σκοπό να διευκολυνθεί η απομάκρυνση τους σε 

ασφαλές σημείο. 

 

 
 

Προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης στον οικισμό Παλαιογρατσάνου 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
 

A
/
A 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΕΓΣΑ' 

87 
WG
S 

84 

 
 

ΘΕΣΗ 

 
Χ 

 
Υ 

 
Lat 

 
Long 

1 ΠΑΛ
1 

335785 4453458 40.218102° 22.071823
° 

Κεντρική Πλατεία 

2 ΠΑΛ
2 

335692 4453768 40.220819° 22.070673
° 

Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου 

 

   Επειδή ο αριθμός των κατοίκων – παραθεριστών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μικρός, 

όλος ο πληθυσμός μπορεί να συγκεντρωθεί είτε στο ένα είτε στο άλλο σημείο είτε και στα δυο 

ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας του από αυτά.  

 

   Οι κινήσεις του πληθυσμού προς τα προτεινόμενα και τελικώς επιλεχθέντα σημεία συγκέντρωσης 

θα γίνονται από το οδικό δίκτυο της περιοχής το οποίο περιλαμβάνει αγροτικούς, κοινοτικούς και 

επαρχιακούς οδούς. Η ρύθμιση του τρόπου και του χρόνου διέλευσης, καθώς και της εφαρμογής 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια του φαινομένου της δασικής πυρκαγιάς βαραίνει την 

Τροχαία Κοζάνης  και την τοπική αστυνομική αρχή, στην γνώση της οποίας θα περιέλθει το παρόν 

σχέδιο και τα σημεία στα οποία θα οδηγηθεί ο πληθυσμός των δύο τομέων σε περίπτωση εντολής 

οργανωμένης απομάκρυνσης λόγω δασικής πυρκαγιάς. 

     

 

 

 



    Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βελβεντού είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των 

πολιτών σχετικά με το σχέδιο και την εφαρμογή του κατά την εκδήλωση του φαινομένου δασικής 

πυρκαγιάς. 

 
Η τελική απομάκρυνση και μεταφορά του πληθυσμού από τα σημεία συγκέντρωσης θα γίνει 

Α) Με το λεωφορείο του Δήμου (το οποίο είναι διαθέσιμο)  

Β) Με τα δυο μικρά λεωφορεία 10 θέσεων του Δασικού Συνεταιρισμού Αγίας Κυριακής και 

Παλαιογρατσάνου. 

Γ) Με το δεκαθέσιο λεωφορείο του ιδιώτη επιχειρηματία οικοδομικών υλικών Ζήνωνος Καραλή   

Όλοι  οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων θα   ενημερώνονται κατάλληλα από το Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου. 

Δ) Με τα αυτοκίνητα του Δήμου δυο και τεσσάρων θέσεων.   

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ 

 
ΒΕΛΒΕΝΤΟ 

α/α ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΓΝΑΝΤΙ»   24640 49002   6937494900 ΜΠΙΑΛΑΣ ΑΣΤ. 

2 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΝΝΙΑ ΜΟΥΣΕΣ» 24640 49012 6970096806 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙ 

α/α ΟΜΟΜΑ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

1 ΞΕΝΩΝΑΣ «PIERIA 

MOUNTAIN RESORT» 

24640 22500 6908244754 ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

2 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» 24640 23284 

24640 24284 

6974712049 ΠΑΠΑΡΑΚΟΥ Ι  

3 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΜΟΥΣΕΣ» 2464024506 6945978166 ΒΕΡΓΟΣ  Β. 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ 

α/α ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

1 ΞΕΝΩΝΑΣ 

«ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ» 

24640 24671 6948830410 

6973800481 

ΖΑΡΟΥΧΑΣ Ι 

ΜΥΛΩΝΑΣ Ι 

 
 

 



ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Α/
Α 

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1 VOLVO (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

52 

  HONDA (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 

 VITARA (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 

 TOYOTA (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

4 

 TOYOTA (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

2 

 MITSUBISHI  (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

4 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Τηλ: 2464350300 (ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙ 
ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

 
 
 

Α/
Α 

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1 MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

10 

2 MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

10 

ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ  
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6977224630 
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69729953 

 
Α/
Α 

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1 OPEL (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

10 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΖΗΝΩΝ 6947771233 

 
Α/
Α 

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

1 ΤΑΞΙ MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

 ΤΑΞΙ MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

 ΤΑΞΙ MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

 ΤΑΞΙ MERCEDES (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

5 (έχει γνωστοποιηθεί στη 
Δημοτική Αρχή) 

 
 
 

 
 



 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ Β : ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ     ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Ενημερωνόμαστε για το βαθμό κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που εκδίδεται 

ημερησίως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο οποίος θα ανακοινώνεται στο 

σχετικό πίνακα εντός οικισμού ή από το site (https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire- 

prediction-map) 

 Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά σε υπαίθριους χώρους κατά τους θερινούς μήνες. 

 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στο δάσος ή σε χώρους με ξερά χόρτα. 

 Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και δεν απορρίπτουμε απορρίμματα στο δάσος και 

στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 

 Διατηρούμε τους χώρους γύρω από το σπίτι μας καθαρούς καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 

10 μέτρων τα ξερά χόρτα , φύλλα και πευκοβελόνες. 

 Διατηρούμε τα δέντρα εντός του κήπου μας κλαδεμένα μέχρι τουλάχιστον το ύψος των 

4 μέτρων. 

 Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν τους τοίχους, τη στέγη και τα 

μπαλκόνια του σπιτιού. 

 Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες νερού στους τοίχους. 

 Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα υλικά στο σπίτι. 

 Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 

 Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιμέτρου του σπιτιού. Σε 

περίπτωση ύπαρξης πισίνας προμηθευόμαστε αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 

και κατάλληλο σωλήνα νερού προκειμένου να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού για χρήση σε 

περίπτωση κατάσβεσης. 

 Όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός (3), πολύ υψηλός (4) και σε 

κατάσταση συναγερμού (5) λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και 

εντείνουμε την προσοχή μας. Ανακεφαλαιώνουμε τις μεθόδους άμεσης εκκένωσης σε 

περίπτωση που αυτή ζητηθεί. 

 Οι οικιστές πρέπει να ενημερώσουν τους διαχειριστές για την ύπαρξη ατόμων με ειδικές ανάγκες 

οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν χωρίς βοήθεια και θα απαιτηθεί η απομάκρυνση τους 

από τις οικίες με τη βοήθεια τρίτων (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ). 

https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map
https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map


 

 



               ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
               Αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι μας : 

 Διατηρούμε την ψυχραιμία μας και προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη του 

φαινομένου. 

 Μεταφέρουμε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρου του σπιτιού σε κλειστούς και 

προφυλαγμένους χώρους. 

 Κλείνουμε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κ.λ.π.) ώστε να μην διεισδύσουν 

οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. 

 Μαζεύουμε τις τέντες στα μπαλκόνια και τα παράθυρα. 

 Διευκολύνουμε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και πεζών ανοίγοντας την πόρτα 

του οικοπέδου μας. 

 Όταν υπάρχει δυνατότητα διόδου προς όμορη παραλία αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες 

του οικοπέδου. 

 Τοποθετούμε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού αντίθετα στην κατεύθυνση 

της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στη στέγη. 

 Συνδέουμε του σωλήνες ποτίσματος και τους απλώνουμε ώστε να καλύπτεται η περίμετρος 

του σπιτιού. 

 Αν η ορατότητα είναι χαμηλή ανάβουμε τα φώτα του σπιτιού, ώστε να είναι ορατό μέσα 

από τους καπνούς. 

 
              Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι μας : 

 ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΔΙΑΦΥΓΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 

 Δεν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι 

κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο. 

              Αν παραμείνουμε στο σπίτι : 

 Κλείνουμε καλά πόρτες και παράθυρα. 

 Φράζουμε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά ή πετσέτες για να αποτρέψουμε την εισροή 

καπνού. 

 Απομακρύνουμε τις κουρτίνες; Από τα παράθυρα. 

 Μεταφέρουμε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα 

και τις εξωτερικές πόρτες. 

 Κλείνουμε τις εσωτερικές πόρτες. 

 Γεμίζουμε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό και σε 

περίπτωση ύπαρξης πισίνας τοποθετούμε ειδική αντλία. 

 Συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 
 Φροντίζουμε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος.



 
               Μόλις περάσει η πυρκαγιά : 

 Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που 

παραμένουν. 

 Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους 

τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις. 

 
               Αν έχουμε διαφύγει με αυτοκίνητο – οδηγίες αποφυγής εγκλωβισμού : 

 Αποφεύγουμε να οδηγούμε σε περιοχές όπου έχει εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά επειδή οι 

δρόμοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. 

 Αν δούμε καπνό κάνουμε στροφή 180 μοιρών και οδηγούμε στην αντίθετη κατεύθυνση από 

αυτόν. 

               Αν παρόλα αυτά βρεθούμε με το αυτοκίνητο σε μέτωπο πυρκαγιάς : 

 Παρκάρουμε πίσω από ένα συμπαγές κτίσμα για να εμποδίσουμε όσο περισσότερο γίνεται τη 

θερμότητα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό σταματάμε στην άκρη του δρόμου σε ανοιχτή περιοχή 

μακριά από χαλάσματα που μπορεί να πιάσουν φωτιά. 

 Κλείνουμε τα παράθυρα του αυτοκινήτου, κλείνουμε τους εξαεριστήρες, ανάβουμε τα φώτα 

κινδύνου και τους προβολείς, αφήνουμε τη μηχανή ανοιχτή και ρυθμίζουμε τον κλιματισμό 

στην ανακύκλωση αέρα. 

 Κατεβαίνουμε όσο πιο χαμηλά μπορούμε κάτω από το ύψος των παράθυρων. 

 Σκεπαζόμαστε με μια μάλλινη κουβέρτα αν υπάρχει μέχρι να περάσει το μέτωπο της πυρκαγιάς. 

 Αν έχουμε νερό το πίνουμε. 

 Μόλις περάσει η φωτιά βγαίνουμε από το αυτοκίνητο. 
 
 

               Γενικά Μέτρα προστασίας από την φωτιά : 
 Οι δασικές πυρκαγιές παράγουν τεράστια ποσά ακτινοβολούμενης θερμότητας. Η 

ακτινοβολούμενη θερμότητα είναι ίδια με τη ζέστη που νιώθετε από μια φωτιά 

κατασκήνωσης, ή τη φλόγα από την εστία μιας κουζίνας γκαζιού, μπορεί όμως να είναι μέχρι 

50.000 φορές πιο έντονη σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. 

 Χωρίς προστασία, η έκθεση στην ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε 

θερμικό στρες, θερμική εξάντληση, θερμική καταπληξία και θάνατο. 

 Η καλύτερη προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα είναι η απόσταση – 

διπλασιάστε την απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τη φωτιά και η ακτινοβολούμενη θερμότητα θα 

μειωθεί κατά τέσσερις φορές. 



 Η ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να εμποδιστεί από ένα συμπαγές αντικείμενο, όπως ένας 

τσιμεντένιος τοίχος ή ένα κτήριο, το οποίο δημιουργεί ένα φράγμα ανάμεσα σε εσάς και τη 

φωτιά. 

 Πρέπει να καλύψετε όλα τα εκτεθειμένα σημεία του δέρματος με προστατευτικό ρουχισμό. 

Ο προστατευτικός ρουχισμός θα παρέχει ένα είδος φράγματος ανάμεσα στο δέρμα σας και 

τη θερμότητα. 

 Μην τοποθετείτε βρεγμένες πετσέτες, βρεγμένα φουλάρια ή βρεγμένα πανιά στο πρόσωπο σας, 

καθώς λόγω θερμότητας οι υδρατμοί που θα δημιουργηθούν προκαλούν εγκαύματα στους 

πνεύμονες. 

 Ο προστατευτικός ρουχισμός περιλαμβάνει μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι από 

βαμβάκι ή άλλη φυτική ίνα, γερές μπότες, πλατύγυρο καπέλο, δερμάτινα γάντια και μάσκα 

προσώπου. 

 ΜΗΝ φορέσετε συνθετικά υφάσματα αλλά μόνο βαμβακερά ή κατασκευασμένα από φυτικές 

ίνες. 

 Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την έγκαιρη αποχώρηση την ημέρα που θεωρείται ως μια από 

τις ημέρες Σοβαρού ή Μέγιστου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς 

 Την ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στο Κόκκινο Σήμα 

[5] (καταστροφική πυρκαγιά), η πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε το προηγούμενο 

βράδυ, ή νωρίς το πρωί 

 Αν δεν θέλετε να μείνετε για να προστατέψετε την ιδιοκτησία σας, αν το σπίτι σας δεν είναι καλά 

προετοιμασμένο ή αν δεν έχετε επαρκώς προστατευόμενη έκταση, πρέπει να φύγετε προτού 

σας απειλήσει η πυρκαγιά. Αν προτιμήσετε να μείνετε για να προστατέψετε την ιδιοκτησία 

σας, πρέπει να έχετε επαρκώς προστατευόμενη έκταση, να είσαστε καλά προετοιμασμένοι 

και να κατανοείτε την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους της απόφασής σας, 

συμπεριλαμβανομένης της πολύ σοβαρής πιθανότητας του ενδεχόμενου να τραυματιστείτε ή 

να σκοτωθείτε 

  Όλες οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ίδιες και δεν είναι δυνατό να προστατευτούν όλα τα σπίτια 

από την πυρκαγιά. 

 Είτε φύγετε εγκαίρως είτε μείνετε για να προστατεύσετε την καλά προετοιμασμένη ιδιοκτησία 

σας πρέπει να το Σχέδιο Επιβίωσης από Δασική Πυρκαγιά που κάθε μέλος της οικογένειάς 

σας γνωρίζει και καταλαβαίνει. 

 Αν έχετε παραμείνει εγκλωβισμένοι σε σημείο εντός του δακτυλίου της πυρκαγιάς από όπου 

πέρασε το μέτωπο ψάξτε καταφύγιο σε κάποιο ήδη καμένο κτίριο (ολικά κατεστραμμένο από 

τα εύφλεκτα υλικά) όπου δεν υπάρχει πιθανότητα να εξαπλωθεί εκ νέου η πυρκαγιά.



Προτεινόμενες ενέργειες σύμφωνα με το δείκτη επικινδυνότητας 

για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΕΙΚΤ
ΗΣ 

Προτεινόμενη ενέργεια 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 
5 

 
Αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές η 
πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε την προηγούμενη 
νύχτα, ή νωρίς το πρωί. 

 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 

 
4 

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε νωρίς την ημέρα 
αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές και 
το Σχέδιό σας Διάσωσης από Δασική Πυρκαγιά είναι να 
φύγετε. Μείνετε μόνο αν το σπίτι σας είναι καλά 
προετοιμασμένο και μπορείτε να το προστατέψετε ενεργά. 

 
ΥΨΗΛΗ 3 

Αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές και 
το Σχέδιό σας Διάσωσης από Δασική Πυρκαγιά είναι να 
φύγετε, η πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε στην αρχή 
της μέρας. 

ΜΕΣΗ 2 Ελέγξτε το Σχέδιό σας Διάσωσης από 
Δασική Πυρκαγιά 

ΧΑΜΗΛΗ 1 Ελέγξτε το Σχέδιό σας Διάσωσης από 
Δασική Πυρκαγιά 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

Πυροσβεστικό Σώμα - Αναγγελία πυρκαγιάς :  199  

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης: 2461021199  
2461353300, 2461353308 

 

Δασονομείο Σερβίων: 2464021459  

Δήμος Βελβεντού: 2464350300  

Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων 2464023333 & 2464021492  

Κέντρο Υγείας Σερβίων: 2464350000  

Περιφερειακό  Ιατρείο Βελβεντού:  2464032222  

Κλήση επείγουσας ανάγκης  

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας: 
2461351366 

 

Διευθυντής Πολ. Προστασίας Π.Δ.Μ. Ασλανίδης Πρόδρομος: 
6945107898 
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