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Συνεργασία Δήμου με αρμόδιους φορείς

Το σχέδιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με:

• Πυροσβεστική υπηρεσία, που θα διαθέτει ένα όχημα σε 24ωρη βάση 
στην περιοχή «Μπάκα» σε επικινδυνότητα 4+.

• Περιφέρεια Αττικής που θα διαθέτει ένα όχημα σε 24ωρη βάση σε 
επικινδυνότητα 3+.

• Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης, που θα καλύπτει 
περιοχή Πεντέλης Αγία Τριάδα και θα έχει όχημα άμεσης 
παρέμβασης σε 24ωρη βάση

• ΣΠΑΠ, έχει όχημα βυτιοφόρο άμεσης παρέμβασης σε 24ωρη βάση



Στόχοι σχεδίου

Ο Δήμος να έχει άμεση επέμβαση σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς 
στις δασικές εκτάσεις του και να την αντιμετωπίσει (ή κατασβέσει) 
μέχρι να προλάβει να έρθει η πυροσβεστική.

Ενεργοποίηση πολιτών με επέκταση εθελοντών (και εκπαίδευση 
αυτών), φορέων της πόλης κλπ

Ο Δήμος στοχεύει στην άμεση επέμβαση, αλλά τη φωτιά τη σβήνουν 
επαγγελματίες



Ενέργειες προετοιμασίας

Καθαρισμός των δημοτικών χώρων

Έχουν καταγραφεί και από 23/5 στοχεύουμε να έχουν ολοκληρωθεί με 
την επίβλεψη της υπηρεσίας πρασίνου, σε περίπου 1 μήνα

Αποτέλεσμα: Μέχρι 20/6 θα έχουν καθαριστεί όλοι οι δημοτικοί χώροι

Ρέματα: Αποτελούν αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Ωστόσο ο Δήμος σε 
συνεννόηση και με την Περιφέρεια θα παρέμβει στα κρίσιμα σημεία.



Ενέργειες προετοιμασίας

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων. Έχουν καταγραφεί, εστάλη από 
29/3/22 η πρώτη ειδοποίηση, εστάλη και δεύτερη στις 19/5/22

Είναι συνολικά 588. Από αυτά οι ιδιοκτήτες έχουν καθαρίσει τα 273

Μελίσσια: 165. Έχουν δηλώσει ότι καθαρίστηκαν: 68
Πεντέλη: 264. Έχουν δηλώσει ότι καθαρίστηκαν: 126
Νέα Πεντέλη: 159. Έχουν δηλώσει ότι καθαρίστηκαν: 79

Από 20/6 ο Δήμος θα καθαρίσει τα υπόλοιπα και θα χρεώσει με 0,3 και 
0,5 ευρώ το τ.μ τους ιδιοκτήτες



Ενέργειες προετοιμασίας

Συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών – έχει σταλεί έγγραφο στην 
ΕΥΔΑΠ από τις 14/4.

Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε έλεγχο και συντήρηση

Έλεγχος των δεξαμενών και πλήρωση αυτών:

Ολοκληρώθηκε

Συντήρηση οχημάτων Δήμου: 

Έχει ολοκληρωθεί, ο αναγκαίος στόλο είναι σε πλήρη ετοιμότητα



Επικινδυνότητα 2021 (μια πολύ δύσκολη 
χρονιά)

3 4 5 Σύνολο

Ιούνιος 5 0 0 5

Ιούλιος 13 15 0 28

Αύγουστος 10 17 2 29

Σεπτέμβριος 17 3 0 20

Οκτώβριος 6 0 0

Σύνολο 51 35 2 88

Έκδοση επικινδυνότητας από 1/6 – 31/10

Πρώτη σοβαρή επικινδυνότητα (βαθμός 3+) 26/6, τελευταία 6/10



Επικινδυνότητα 3+, 

Ο Δήμος θα διαθέτει σε συγκεκριμένα σημεία:

• Ένα βυτιοφόρο στο ΝΙΕΘ (και βράδυ)

• Ένα όχημα υδροφόρο στο κοιμητήριο Μελισσίων

• Ένα όχημα 4Χ4 στα Μελίσσια

• Ένα όχημα 4Χ4 στη Νέα Πεντέλη (και βράδυ)

• Ένα όχημα Unimog στην Πεντέλη

Επιπλέον: Ένα όχημα από Περιφέρεια Αττικής σε Νέα Πεντέλη

Ένα όχημα πυροσβεστικού κλιμακίου σε Πεντέλη

Ένα βυτιοφόρο ο ΣΠΑΠ

Σύνολο 8 οχήματα



Επικινδυνότητα 4+, 

Ο Δήμος θα διαθέτει επιπλέον σε συγκεκριμένα σημεία:

• Δύο οχήματα 4Χ4 στα Μελίσσια

• Ένα όχημα 4Χ4 σε Πεντέλη, Νταού

Επιπλέον: Ένα όχημα από Πυροσβεστική υπηρεσία στον Μπάκα

Σύνολο 12 οχήματα

(9 του Δήμου, τρία λοιπών φορέων)

Σε εφεδρεία – χώρο εθελοντών, άλλα τρία τουλάχιστον του Δήμου



Προσωπικό Δήμου

Με την πρόσληψη των 24 ατόμων, ο Δήμος μαζί με το μόνιμο 
προσωπικό του, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες του.

Ουσιαστική η συνδρομή από την Εθελοντική Ομάδα



Κέντρο επιχειρήσεων / επικοινωνίες

Το ΚΕΠΙΧ μεταφέρθηκε στο Δήμο.

Λειτουργεί 16 ώρες από 6.00 πμ – 10.00 μμ

Τα επανδρωμένα οχήματα - υδροφόρες του Δήμου θα δηλωθούν στην 
Πυροσβεστική και η οργάνωση θα γίνεται κεντρικά από αυτή.

Η βραδινή βάρδια ΚΕΠΙΧ δεν υπάρχει. Υποστηρίζεται από το κέντρο 
του ΣΠΑΠ και γίνεται εκτροπή κλήσης του τηλεφώνου.



Πυροφυλάκια

Θα λειτουργούν τρία πυροφυλάκια στην περιοχή μας

Α. Το πυροφυλάκιο «Φούρλας» που θα στελεχώνεται από τον ΣΠΑΠ

σε 24ώρη βάση

Β. Το πυροφυλάκιο στο «Κατσουλιέρη» που θα στελεχώνεται από το 
Δήμο Πεντέλης όταν έχει επικινδυνότητα από 4 και άνω. 

Θα στελεχώνεται με προσωπικό του Δήμου Πεντέλης



Πυροφυλάκια

Γ. Το πυροφυλάκιο στον Προφήτη Ηλία

Επικινδυνότητα Ώρες Στελέχωση

3 11 – 7 Εθελοντές Δήμου

4 10 μμ – 6 πμ Προσωπικό Δήμου

4 Λοιπές ώρες Εθελοντές Δήμου



Πυροφύλαξη

Στον βαθμό επικινδυνότητας 4 και άνω, στόχος μας είναι να έχουμε εθελοντές 
δασοπροστασίας από 12.00 πμ – 8.00 μμ στα ακόλουθα έξι σημεία:

Μελίσσια Δάσος Παπαδημητρίου

Πεζόδρομος Πατρών / Ρέμα Δουκ. Πλακεντίας

Δάσος Τσαγκάρη

Νέα Πεντέλη Τέρμα Περικλέους

Ρέμα 25ης Μαρτίου

Πεντέλη Μέγαρο Πλακεντίας

Στο ΝΙΕΘ / εξοχές, καλό είναι να έχουμε από 3 και άνω φύλαξη του δάσους



Διοικητική Δομή

Η αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας παραμένει στη Δήμαρχο

Η διοικητική δομή του Δήμου διευθύνεται από 

• Γιάννη Ξανθάκο, Διευθυντή

• Αντώνη Τσισκάκη

• Παναγιώτη Πλιάκο

Υπεύθυνος των εθελοντών του Δήμου Πεντέλης είναι ο κ. Χάρης 
Νικολέτος



Το μήνυμα είναι σαφές

Ο Δήμος Πεντέλης φέτος έχει αυξημένη 
ετοιμότητα και είναι προετοιμασμένος πολύ 

καλά για την περίοδο της πυρασφάλειας


