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Στρατηγική 

• Το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής 

του την Πρόληψη , την Προετοιμασία/Ετοιμότητα και την Άμεση Επέμβαση 

• Μια νέα αρχή, μια νέα αντίληψη για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που δημιουργεί 

η κλιματική κρίση

• Αυξάνουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες μέσα από στοχευμένες προληπτικές δράσεις, 

συνέργειες και αναβάθμιση των μέσων & μηχανισμών καταστολής

• Στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια οι Πυροσβέστριες και οι Πυροσβέστες μας που με 

υψηλή αίσθηση ευθύνης & καθήκοντος θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό

• Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που στοχεύει σε μια μέσο-μακροπρόθεσμη και ολιστική αναδιάρθρωση 

του Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων της χώρας μας
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ΠΡΟΛΗΨΗ 



Συνέργειες με ΥΠΕΝ & Δασικές Υπηρεσίες  
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Το πρόγραμμα ANTINERO ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, εκπονείται από το 

ΥΠΕΝ και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη 

χώρα. Περιλαμβάνει:

• Καθαρισμούς δασικών εκτάσεων
• Συντήρηση & βελτίωση αντιπυρικών ζωνών 
• Συντήρηση δασικών δρόμων 

• Συνολικά μέσα από το ΄ANTINERO θα: 
• Καθαριστούν 38.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων,  και
• Συντηρηθούν 10.719 χλμ. δασικών δρόμων, και 1.625 χλμ. αντιπυρικών ζωνών

• Ταυτόχρονα 22 εκατ. ευρώ διατίθενται για καθαρισμούς μέσω του προγράμματος «Δρυάδες»



Προληπτικοί Καθαρισμοί
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• Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με 

το ΥΠΕΝ και τους τοπικούς φορείς, έχουν εκπονήσει ένα πλήρες πρόγραμμα δημιουργίας αντιπυρικών 

ζωνών και καθαρισμών σε 11 αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και σε περιαστικά δάση.

• Αρχαιολογικοί χώροι: 

• Χρηματοδότηση ύψους €18.400.000 πιο νωρίς από ποτέ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ 
για καθαρισμούς αστικών και περιαστικών δασών της αρμοδιότητάς τους (άλση, πάρκα κλπ.). 

• Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βασικοί συνεργάτες των τριών Υπουργείων με ενισχυμένο ρόλο.

• Δελφοί
• Μυκήνες
• Επίδαυρος 
• Μυστράς 
• Αρχαία Ολυμπία 
• Επικούρειος Απόλλωνας   

• Αρχαία Μεσσήνη 
• Αφαία Αίγινας
• Ηραίο Σάμου
• Βυζαντινό Κάστρο Πλαταμώνα
• Σπάθες Ολύμπου



• Βασικό προληπτικό εργαλείο αποτροπής και έγκαιρης 

προειδοποίησης 

• 100% αύξηση περιπολιών 

• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Ένοπλες Δυνάμεις 

• Δασικές Υπηρεσίες

• ΟΦΥΠΕΚΑ για περιοχές Natura

• Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

• Ομοσπονδίες Θηροφυλάκων

• Κυνηγετικοί Σύλλογοι

• Αερολέσχες & Εναέρια επιτήρηση

Αυξημένες Περιπολίες 
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• Αυξημένες αμιγείς περίπολοι 
από το ΓΕΕΘΑ

• Αυξημένες περίπολοι του 
Πυροσβεστικού Σώματος

• Συνδρομή της Δασικής 
Υπηρεσίας με περιπολίες και 
οχήματα 

• Συνδρομή από εθελοντικές 
οργανώσεις



• Δώσαμε νομοθετικά εργαλεία στους Δήμους ώστε να προχωρούν άμεσα σε καθαρισμούς 

οικοπέδων

• Απαγόρευση πρόσβασης και επιβολή προστίμου σε περιοχές αυξημένου κινδύνου 

(περιοχές Natura, δρυμούς, δάση, άλση κλπ.) κατά τις ημέρες με υψηλό δείκτη 

επικινδυνότητας (3, 4, 5), σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

• Βρίσκεται σε διαβούλευση ο Κανονισμός για ενίσχυση της πυροπροστασίας ακινήτων 

εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Θεσμικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση Πρόληψης  
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Ενημέρωση & Επικοινωνία  
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• Ολιστική επικοινωνιακή καμπάνια για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της συνεργασίας 
Πολίτη – Πολιτείας για την αντιπυρική προστασία της χώρας

• Δύο φάσεις:

• 1η φάση (Μάιος-Ιούνιος): Θετικά μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και προετοιμασίας για τον πολίτη

• Προετοιμασία σπιτιών, οικοπέδων

• Εξοικείωση με τις οδηγίες αυτοπροστασίας

• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για τους επικείμενους δύσκολους μήνες της αντιπυρικής περιόδου

• 2η φάση (Ιούλιος-Αύγουστος): Αποφατικά μέτρα πρόληψης

• Σαφή μηνύματα αποφυγής ενεργειών επικίνδυνων για 
     πρόκληση πυρκαγιάς 
• Έμφαση σε αγρότες και επαγγελματίες

Η καμπάνια του Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιπυρική 
περίοδο υλοποιείται με την 
ευγενική υποστήριξη του 
Ιδρύματος Ωνάση 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ



Νέα Εποχή στη Συνεργασία ΠΣ - Δασικής Υπηρεσίας
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• Μετά από 24 χρόνια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το ΥΠΕΝ ένωσαν τις 

δυνάμεις τους και οργάνωσαν από κοινού 7 συναντήσεις ανά την Ελλάδα, με συμμετοχή των κατά 

τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας

• Σκοπός: Ο βέλτιστος συντονισμός και η ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα δασοπροστασίας – 

δασοπυρόσβεσης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση του κινδύνου 

•  Οι περίπου 3.000 υπάλληλοι από τη Δασική Υπηρεσία θα αξιοποιηθούν σε:

•  Περιπόλους

•  Συνδρομή στο έργο της καταστολής

•  Στελέχωση του ΕΣΚΕΔΙΚ



Συνέργειες με ΟΤΑ 
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• Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των ΟΤΑ σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου: 

•  Προστασία οικισμών έναντι κινδύνου από δασικές πυρκαγιές 

•  Υποστήριξη έργου του ΠΣ

•  Καθαρισμοί

•  Οργάνωση εθελοντικών ομάδων

•  Κινητοποίηση πολιτών

•  Ηγετικός ρόλος σε προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

• Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί επισκέψεις όπου συμμετέχουν: η Πολιτική Ηγεσία ΥΠΚΚΠΠ & ΥΠΕΝ, 

το ΠΣ, οι ΔΥ, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Πολιτικής 

Προστασίας καθώς και οι εθελοντές

Φέτος, με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την 

ενίσχυση του ηθικού, είναι σε εξέλιξη τρεις (3) 

επιπλέον συντονιστικές συσκέψεις, σε 

επίπεδο Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων 

(Δήμοι) & Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 

Προστασίας (Περιφέρειες) 



Ασκήσεις Ετοιμότητας
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• Επιχειρησιακές ασκήσεις ΠΣ σε όλες τις Περιφέρειες 
• Επί χάρτου με την κωδική ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ» 
• Αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς σε πραγματικές συνθήκες με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ»

• Ασκήσεις ετοιμότητας για οργανωμένη απομάκρυνση     
• Σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας με μεγάλη τουριστική κίνηση: 

• Δήμος Κασσάνδρας, Χαλκιδική
• Δήμος Λοκρών,  Φθιώτιδα
• Περιοχή Ζιά, Κως                                                                                                    
• Πευκάλι, Κόρινθος

• Σε αρχαιολογικούς χώρους:
• Αφαία Αίγινας
• Αρχαία Ολυμπία
• Επίδαυρο

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη άσκηση ετοιμότητας και οργανωμένης 
απομάκρυνσης πολιτών στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής



Ευρωπαϊκή Συνδρομή
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Πιλοτικό Πρόγραμμα Προ-εγκατάστασης Πυροσβεστών (“pre-positioning pilot 
project”)

• Για πρώτη φορά, η χώρα μας θα φιλοξενήσει εκ των προτέρων πυροσβέστες από 
ευρωπαϊκές χώρες

• Το πρόγραμμα ξεκινά φέτος και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• Φιλοξενούνται περίπου 250 πυροσβέστες από 6 χώρες κατά τους μήνες Ιούλιο 
& Αύγουστο

• Προ-εγκατάσταση σε Αθήνα-Λάρισα-Τρίπολη

• Άμεση παρέμβαση χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη μεταφορά των 
δυνάμεων

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών

Κράτη Μέλη που 
συμμετέχουν

Βουλγαρία 
Γαλλία
Γερμανία 
Ρουμανία 
Φινλανδία 
Νορβηγία



Η Ελλάδα κόμβος του rescEU στη Νότια Ευρώπη 
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• Για πρώτη φορά, η χώρα μας θα φιλοξενήσει ένα (1) ελικόπτερο βαρέως 
τύπου με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται άμεση παροχή συνδρομής για 
δασοπυρόσβεση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον 
ευρωπαϊκό Νότο και την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου

• Η χώρα μας αποτελεί, πλέον, Regional Hub του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού πολιτικής Προστασίας/rescEU στηρίζοντας έμπρακτα την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ελικόπτερο S-64F
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
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• 14.616 Πυροσβέστριες και Πυροσβέστες αποτελούν τη συνολική 

δύναμη δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας 

• 9.189 μόνιμο προσωπικό και 2.427 5ετους υποχρέωσης που 

συνεπικουρούνται από 2.500 εποχικούς πυροσβέστες 

• Και από φέτος μαζί με τους 500 νέους Ε.ΜΟ.ΔΕ 

• Με συνολικό στόλο οχημάτων: 3.409

• 1.955 υδροφόρα

• 1.222 βοηθητικά

• 232 ειδικού σκοπού

Επίγειες Δυνάμεις Πυροσβεστικού Σώματος  
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 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ)

Φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται με 500 «Δασοκομάντος»:

•  440 δασοπυροσβέστες 

•  60 δασοπυροσβέστες Δασολόγοι/Δασοπόνοι

•  Επιπλέον 90 ειδικά εκπαιδευμένοι Πυροσβέστες  

•  Επιχειρησιακά διαθέσιμοι από αρχές Ιουνίου 

•  Αερομεταφερόμενοι με ελικόπτερα 

•  Εναέρια δασοπυρόσβεση

•  6 επιχειρησιακές βάσεις (Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα, Πάτρα)

•  Θεσμοθέτηση της χρήσης του αντιπυρός ως μέσου κατάσβεσης



ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος   

•  Φέτος διπλασιάζεται ο αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών

•  Σύνολο Εθελοντών Πυροσβεστών στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας: περίπου 4.000

•  Η ένταξή τους στο επιχειρησιακό σχέδιο του ΠΣ γίνεται σταδιακά 

• Η εκπαίδευση και πιστοποίησή τους έχει ολοκληρωθεί 
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Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 

•  470 εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας έχουν ενταχθεί στον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ

•  Φέτος εκπαιδεύονται επιπλέον 2.100 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 

•  Λειτουργούν στο πλαίσιο Δήμων και Περιφερειών

•  Εκπαιδεύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα σε προγράμματα:

•  Δασοπυρόσβεσης - Δασοπροστασίας διάρκειας 52 ωρών, και 

•  Δασοπροστασίας διάρκειας 38 ωρών 
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Εναέρια Μέσα 

• ∼ 46 (42+4) μισθωμένα φέτος έναντι 31 το 2021 
•  40 εναέρια μέσα από τον εθνικό στόλο 
•  Εναέρια μέσα από χορηγίες και από το rescEU

• Αεροσκάφη: ∼ 50 (46+4) 
• Ελικόπτερα: 36

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

• Με ελαφρά αεροσκάφη τύπου “Air Tractor” και PZL, τις ημέρες υψηλής 

επικινδυνότητας (δείκτης 4 & 5), ώστε να διασφαλίζεται άμεσα η πρώτη 

προσβολή

Κομβικής σημασίας για την 
έγκαιρη μίσθωση των 
απαραίτητων εναέριων μέσων 
ήταν, φέτος, η οριστική 
επίλυση της οφειλής της 
χώρας προς την υπηρεσία 
NSPA (NATO Support and 
Procurement Agency)

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
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Πρόληψη & Ετοιμότητα

•  Έμφαση στην πρόληψη

• Αυξημένες περίπολοι στις επικίνδυνες περιοχές – ΓΕΕΘΑ, Δασικές Υπηρεσίες, Εθελοντές

• Εναέρια επιτήρηση

• Καθαρισμοί δασών, συντήρηση & βελτίωση αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων 

• Καθαρισμοί αρχαιολογικών χώρων

• Νέο νομοθετικό πλαίσιο για ενίσχυση του έργου των Δήμων για καθαρισμούς οικοπέδων 

• Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ για καθαρισμούς αστικών & περιαστικών δασών πιο νωρίς από ποτέ 

• Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση στις μέρες υψηλής επικινδυνότητας

•  Προετοιμασία & Ετοιμότητα

• Συντονιστικές συναντήσεις ανά την επικράτεια & «στοιχείο διοίκησης» με ΟΤΑ

• Ασκήσεις Ετοιμότητας & Οργανωμένες Απομακρύνσεις

• Προ-εγκατάσταση πυροσβεστών ευρωπαϊκών χωρών

• Η Ελλάδα κόμβος του rescEU στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
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Αντιμετώπιση

•  Έμφαση στη δασοπυρόσβεση

• Μεταφορά δυνάμεων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας

• Αερομεταφερόμενη μονάδα «Δασοκομάντος» & θεσμοθέτηση «αντιπύρ»

• Αυξημένα και πιο στοχευμένα εναέρια μέσα (διευθέτηση NSPA)

• Εκπαίδευση & ένταξη εθελοντών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
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