
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            Μπηηιήλε  17 Απγνύζηνπ 2020 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡ/ΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 

ΠΡΟ: Όιεο ηηο ΓΙ.ΠΤ.Ν.  

θαη Π.Τ. δηθαηνδνζίαο καο 
ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΒΟΡΔΙΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΚΡΗΣΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 

 

ΚΟΙΝ: 

 

1. πληνληζηήο Δπηρεηξήζεσλ Βνξείνπ, 

Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο 

ΓΙΟΙΚΗΗ  ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  2. Απηνηειήο Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Σαρ. Γ/λζε : 1
ν
 ρικ Μπηηιήλεο-Θεξκήο  3.ηξαηησηηθνί ρεκαηηζκνί Υίνπ, άκνπ 

Σει.-Fax : 22513-56220, 22510-23434  4. Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. 

Email:pdboraig@psnet.gr      Υίνπ, άκνπ 

Αριθ. Πρωη. :     2105       Φ. 702.18  5. Γήκνη Υίνπ, Οηλνπζώλ, Φαξώλ, 

Αλαηνιηθήο άκνπ, Γπηηθήο άκνπ,  

  Ιθαξίαο, Φνύξλσλ-Κνξζεώλ 

  6. Αζηπλνκηθέο Γλζεηο Υίνπ, άκνπ 

  7. Γλζεηο Γαζώλ Υίνπ, άκνπ 
ΘΔΜΑ:  «Δθαρμογή δεσηέροσ (2οσ) ζηαδίοσ επιτειρηζιακής Δηοιμόηηηας» 

ΥΔΣ:   Ο Υάξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο γηα ηελ 18-08-2020 ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

   

1. αο γλσξίδνπκε όηη ν ράξηεο πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πξνβιέπεη για ηις 

Περιθερειακές Δνόηηηες Υίοσ και άμοσ αύριο 18-08-2020 θαηεγνξία θηλδύλνπ πνιύ 

πςειή (4). 

2. Καηόπηλ ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή από Ω/ 07:30΄ ηης 18-08-2020 και μέτρι 

νεοηέρας, ην 2
ν
 ηάδην Δπηρεηξεζηαθήο Δηνηκόηεηαο ζηηο ΓΙ.ΠΤ.Ν. Υίνπ θαη άκνπ, ζηηο 

Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο Υίνπ, άκνπ θαη ζηα Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα απηώλ, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα επέκβαζεο αληηκεηώπηζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ έηνπο 

2020. 

3. Τπελζπκίδεηαη όηη, θαηά ην 2
ν
 ζηάδην επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο πξνβιέπεηαη πέξαλ ησλ 

άιισλ, νη Γηνηθεηέο ΓΙ.ΠΤ.Ν., νη Γηνηθεηέο θαη νη Τπνδηνηθεηέο Π.Τ. θαζώο θαη νη 

Πξντζηάκελνη Ππξνζβεζηηθώλ Κιηκαθίσλ λα επξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

θαζώο επίζεο θαη λα πεξηπνινύλ κε πδξνθόξα ή επηβαηεγά νρήκαηα ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο.  

4. Να ιεθζνύλ όια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο απνθάζεηο ησλ .Ο.Π.Π. ησλ αληίζηνηρσλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ. Οη Γηνηθεηέο ΓΙ.ΠΤ.Ν. θαη Π.Τ. λα κεξηκλήζνπλ (ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ) γηα ηελ έγγξαθε 

πξόηαζε ζύγθιηζεο .Ο.Π.Π ή .Σ.Ο. ησλ Γήκσλ επζύλεο ηνπο αληίζηνηρα, θνηλνπνηώληαο 

καο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο. 

5. Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο (Πνιηηηθή Πξνζηαζία), Γήκνη, ηξαηησηηθνί ρεκαηηζκνί, 

Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο θαη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ πνπ θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, 

παξαθαινύληαη λα επξίζθνληαη ζε άκεζε εηνηκόηεηα γηα αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ ππξθαγηάο.  

6. Γηα ηελ Π.Τ. Μπηηιήλεο θαη ηα Π.Κ. απηήο, θαζώο θαη ηελ Μύξηλαο Λήκλνπ πθίζηαηαη ην 

κέηξν ηεο απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν δείθηε 

επηθηλδπλόηεηαο. 

7. Οη ηξαηησηηθνί ρεκαηηζκνί θαινύληαη λα αλαβάινπλ θάζε είδνπο πξνγξακκαηηζκέλε 

εθηέιεζε βνιώλ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη ηελ απνθπγή θίλεζεο νρεκάησλ  

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κε ηελ θίλεζή ηνπο έλαξμε ππξθαγηάο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.-  

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

  

 ΚΧΝ/ΝΟ . ΘΔΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟ 

 ΑΡΥΙΠΤΡΑΡΥΟ 

 


