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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η    29/04/2020 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                               

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 2  

 
 

Πρακτικό της με αριθμό 1ης/29/04/2020, τακτικής συνεδρίασης του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίαςτου Δήμου 
Καισαριανής, την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 29/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και 
Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3689/27.04.2020 πρόσκληση  
του συντονιστή κ Κιτσέλλη Εμμανουήλ του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87). 
Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Καισαριανής έχει 
οριστεί Ο Δήμαρχος Καισαριανής Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 
& τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και νεότερες  
τροποποιήσεις αυτών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 189./3/10/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά 
(9) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                      ΑΠΟΝΤΑ 
                    Μέλη ΣΤΟ                                                     Μέλη ΣΤΟ 

                                                                                                                
    .    

1. Βοσκόπουλος Χρήστος, Δήμαρχος 
Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου του Δήμου Καισαριανής 

2. Αντιπρόσωπος Δασαρχείου 
Πεντέλης  

3. Κιτσέλλης Εμμανουήλ,  

Αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας  

1 

4. Σταμέλος Ηλίας,  
 Δημοτικός Σύμβουλος 

 

5. Μεσημερτζής Αλέξανδρος,   
Επιπυραγός 1ος Πυροσβεστικός 
Σταθμός Αθηνών. 

3.  

6. Αθανασίου Ηλίας, Αστυνόμος Α 
Διοικητής Α/Τ Καισαριανής      

 

7.  Κωνσταντοπούλου Βασιλική,  



Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

8. Καρούσης Ιωάννης, Υπεύθυνος 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Καισαριανής  

 

9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος, 
υπεύθυνος Εθελοντικής Ομάδας 
Δασοπροστασίας Δήμου 
Καισαριανής. 

 

 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Επιστημονική Ομάδα από το Σύνδεσμο 
προστασίας & ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) αποτελούμενη από τους κ Κιούση 
Νικόλαο και Κυργίοπουλο Δημήτριο που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω 
πρόσκληση του Προέδρου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και το μέλος της 
εθελοντικής ομάδας Δασοπροστασίας Νομικός Αντώνιος. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για λήψη απόφασης μέτρων που αφορούν την 
Εθελοντική Δασοπροστασία 
 
α)Εισήγηση για λήψη απόφασης για εφαρμογή αναγκαίων μέτρων που 
αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια Εθελοντών Δασοπροστασίας-πρωτόκολλα 
λειτουργίας εθελοντικής ομάδας Απολύμανση Πυροφυλακίων και 
Παρατηρητηρίων  
 
β) Εισήγηση για λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης μετακίνησης 
στους Εθελοντές Δασοπροστασίας.  
 
γ)) Εισήγηση για λήψη απόφασης για Κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων από 
εθελοντές Δασοπροστασίας  
 
Ο Συντονιστής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,  ο οποίος εισηγείται τα 
πιο πάνω θέματα της  ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τους 
επιτακτικούς λόγους για λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των μελών 
της εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής κατά την διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου. 

 

 

        Το Συντονιστικού Τοπικό Όργανο του Δήμου Καισαριανής  

Υστέρα από την εισήγηση του Προέδρου και του συντονιστή Αντιδημάρχου 
Πολιτικής προστασίας , το σχετικό φάκελο του θέματος, την ισχύουσα 
νομοθεσία, και τη συζήτηση, η οποία καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
α)Την εφαρμογή αναγκαίων μέτρων που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια 
Εθελοντών Δασοπροστασίας-με πρωτόκολλα λειτουργίας όπως : 



1)Χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά του Covid19 από όλα τα μέλη της 
Εθελοντικής Δασοπροστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
και προμήθεια αυτών από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Καισαριανής.. 
2) Ο κάθε εθελοντής θα χρησιμοποιεί μόνο τα ατομικά του είδη 
πυροπροστασίας (Αντιασφυξιογόνες μάσκες, κράνος, γυαλιά προστασίας), 
ένδυσης (στολές εθελοντικής δασοπροστασίας, πετσέτες) και εξοπλισμό 
(ασυρμάτους, εργαλεία, φακούς, μπαταρίες).    
3)Στο Κέντρο συντονισμού θα παρευρίσκεται ένα άτομο σε κάθε επάνδρωση. 
Τα άτομα που θα επιλεχθούν για την συνολική επάνδρωση του κέντρου 
συντονισμού θα είναι τα ίδια για όλη την αντιπυρική περίοδο. Θα υπάρχει ένας 
τουλάχιστον εθελοντής σε εφεδρεία ο οποίος θα καλύψει τυχών ανάγκες του 
κέντρου συντονισμού, δεν θα λαμβάνει μέρος σε άλλες επιχειρήσεις. 
4)Τα οχήματα της εθελοντικής δασοπροστασίας θα επανδρώνονται κάθε ένα 
από δύο εθελοντές τους ίδιους κατά την διάρκεια όλης της αντιπυρικής 
περιόδου. Θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εθελοντής σε εφεδρεία ο οποίος θα 
καλύψει τυχών ανάγκες της περιπολίας και 
4) Οι ομάδες πεζών περιπολιών θα επανδρώνονται από εθελοντές τους 
ίδιους κατά την διάρκεια όλης της αντιπυρικής περιόδου. Θα υπάρχει ένας 
τουλάχιστον εθελοντής σε εφεδρεία ο οποίος θα καλύψει τυχών ανάγκες της 
περιπολίας και, δεν θα λαμβάνει μέρος σε άλλες επιχειρήσεις  
5)Στο Πυροφυλάκιο Καισαριανής κατά τον συντονισμό ή την έναρξη 
επιχειρήσεων  θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα προαναφερόμενα 
6) Στα Παρατηρητήρια θα παρευρίσκεται ένα άτομο σε κάθε επάνδρωση. Τα 
άτομα που θα επιλεχθούν για την συνολική επάνδρωση του παρατηρητηρίου  
θα είναι τα ίδια για όλη την αντιπυρική περίοδο. Θα υπάρχει ένας τουλάχιστον 
εθελοντής σε εφεδρεία ο οποίος θα καλύψει τυχών ανάγκες του 
παρατηρητηρίου, και  δεν θα λαμβάνει μέρος σε άλλες επιχειρήσεις. 
7)Απολύμανση όλων των παρατηρητηρίων και πυροφυλακίων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
8)Η ομάδα εθελοντικής Δασοπροστασίας οφείλει να αποστέλλει εβδομαδιαίο 
σχέδιο επάνδρωσης και να το ενημερώνει καθημερινά με δελτίο παρουσιών 
και κίνησης  στο email pol.pro.kessar@kessariani.gr  του γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Καισαριανής με τα ονόματα και τις θέσεις 
επάνδρωσης των εθελοντών και την κίνηση οχημάτων καθ’ όλη την 
αντιπυρικής περίοδο. 
 
β) Τη χορήγηση βεβαίωσης μετακίνησης στους Εθελοντές Δασοπροστασίας 
που θα βρίσκονται στο πρόγραμμα της εθελοντικής Δασοπροστασίας ύστερα 
από την συμπλήρωση της ανάλογης υπεύθυνης δήλωσης του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας .  
 
γ) Την αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τα ονόματα των 
εθελοντών Οδηγών των Οχημάτων Εθελοντικής Δασοπροστασίας για Κατ’ 
εξαίρεση οδήγηση οχημάτων ύστερα από την συμπλήρωση της ανάλογης  
υπεύθυνης δήλωσης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας .  
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση  
 

mailto:pol.pro.kessar@kessariani.gr


1.Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος, Πρόεδρος Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου του Δήμου Καισαριανής 
 
2.Κιτσέλλης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  
 
3.Σταμέλος Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος  
 
4.Μεσημερτζής Αλέξανδρος, Επιπυραγός 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός 
Αθηνών. 
 
5.Αθανασίου Ηλίας, Αστυνόμος Α Διοικητής Α/Τ Καισαριανής  
 
6.Κωνσταντοπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  
7.Καρούσης Ιωάννης, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καισαριανής  
 
8.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος, υπεύθυνος Εθελοντικής Ομάδας 
Δασοπροστασίας Δήμου Καισαριανής. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    4/05/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Του 

Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Δήμου Καισαριανής 
 
 
 
 
 
 

Βοσκόπουλος Χρήστος 
Δήμαρχος Καισαριανής 


