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ΡΟΣ:  
Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν 

ΚΟΙΝ: 

  

ΘΕΜΑ: Αντιμετϊπιςθ Συνεπειϊν από Ρλθμμυρικά Φαινόμενα Χειμάρρων  

ΣΧΕΤ.: Αρικμ. Πρωτοκ. 6715/23-09-2009/ΓΓΠΠ/Δνςθ χεδ. & Αντιμ. Εκτάκτων Αναγκϊν 

1. Με τθν ανωτζρω ςχετικι δόκθκαν προσ τουσ εμπλεκόμενουσ ανά τθν επικράτεια 

φορείσ οδθγίεσ για τθν ζγκαιρθ προετοιμαςία και ςωςτι αντιμετϊπιςθ των πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, ενόψει τθσ επερχόμενθσ φκινοπωρινισ και χειμερινισ περιόδου (ζντονεσ βρο-

χοπτϊςεισ και χιονοπτϊςεισ). 

2. Ωςτόςο, από τισ μζχρι ςιμερα εκδθλωκείςεσ πλθμμφρεσ διαπιςτϊνεται πωσ, πα-

ρά τισ ανωτζρω εμπεριςτατωμζνεσ οδθγίεσ και παρ' ότι είχαν εκδοκεί αρκετά ζγκαιρα τα 

ςχετικά ζκτακτα δελτία επερχόμενθσ κακοκαιρίασ, ο κατά τόπουσ μθχανιςμόσ πολιτικισ 

προςταςίασ δεν λειτοφργθςε προλθπτικά, με αποτζλεςμα να ςυμβοφν κανατθφόρα ατυχι-

ματα που κα μποροφςαν ίςωσ να αποφευχκοφν. 

3. Προσ αποφυγιν εφεξισ παρόμοιων δυςτυχθμάτων ι δυςάρεςτων καταςτάςεων 

με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ, που οφείλονται ςτθν εκδι-

λωςθ καιρικϊν φαινομζνων για τα οποία υπάρχει ζγκαιρθ και ςωςτι ενθμζρωςθ, κα πρζ-

πει να εκδθλϊνονται οι παρακάτω ενζργειεσ: 

3.1. Με μζριμνα των αρμόδιων υπθρεςιϊν των Περιφερειϊν και των ΟΣΑ Α' και Β' 

βακμοφ να καταγραφοφν και χαρτογραφθκοφν άμεςα τα ςθμεία του οδικοφ δικτφου αρμο-

διότθτάσ των τα οποία είναι πικανόν κάτω από ςυνκικεσ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων να 

παρουςιάςουν πλθμμυρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δοκεί ςτα ςθμεία ςτα οποία 

το επαρχιακό (κατά κανόνα) δίκτυο διαςταυρϊνεται με χειμάρρουσ χωρίσ γζφυρα. 

3.2. Η χαρτογράφθςθ των ανωτζρω ςθμείων να κοινοποιθκεί ςτισ κατά τόπουσ 

πυροςβεςτικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ, κακϊσ και ςτισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ τθσ περιο-

χισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εκελοντϊν τθσ ΓΓΠΠ. 

3.3. Με τθν ζκδοςθ από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ) Ζκτακτου 

Δελτίου Επιδείνωςθσ Καιροφ (ΕΔΕΚ) ι Ζκτακτου Δελτίου Εκδιλωςθσ Επικίνδυνων Καιρικϊν 

Φαινομζνων(ΕΔΕΕΚΦ) και τθν ανακοινοποίθςι του από το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ ΓΓΠΠ 

(ΚΕΠΠ), το προςωπικό των Δνςεων Πολιτικισ Προςταςίασ των Περιφερειϊν και των Γρα-
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φείων Πολιτικισ Προςταςίασ των ΟΣΑ Α' και Β' των περιοχϊν που αναφζρονται ότι κα πλθ-

γοφν από τα καιρικά φαινόμενα, προβαίνουν ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

3.3.1. ενθμερϊνουν το κοινό με ζκτακτεσ ανακοινϊςεισ, δίνοντασ ενδεχομζ-

νωσ και ειδικζσ οδθγίεσ πρόλθψθσ τοπικοφ χαρακτιρα, 

3.3.2. ενθμερϊνουν το εμπλεκόμενο προςωπικό των αρμόδιων υπθρεςιϊν 

του τομζα ευκφνθσ των για τθν άμεςθ κινθτοποίθςι του και τθν εκδιλωςθ προλθπτικϊν 

ενεργειϊν (ζλεγχοσ ευαίςκθτων περιοχϊν - επικίνδυνεσ διαβάςεισ, γεφφρια - και μθχανθ-

μάτων), 

3.3.3. τθροφν ςε ετοιμότθτα εφαρμογισ ενδεχόμενα ςχζδια οργανωμζνθσ 

απομάκρυνςθσ πολιτϊν από περιοχζσ που επίκειται θ εκδιλωςθ επικίνδυνων πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, 

3.3.4. ενθμερϊνουν και ςυνεργάηονται με τισ κατά τόπουσ αςτυνομικζσ αρ-

χζσ για τον ζγκαιρο εντοπιςμό και φφλαξθ ςθμείων ι διαβάςεων που εγκυμονοφν κινδφ-

νουσ για διερχόμενουσ πεηι ι/και με οχιματα, μζχρι τθν πλιρθ εξάλειψθ του κινδφνου και 

τθν επαναφορά ςτθν ομαλότθτα, 

3.3.5. κινθτοποιοφν ζγκαιρα τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία τθσ περιοχισ και 

το ΕΚΑΒ για ετοιμότθτα και άμεςθ εμπλοκι ςε περιπτϊςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, και τζ-

λοσ  

3.3.6. ηθτοφν τθ ςυνδρομι των Ενόπλων Δυνάμεων κακϊσ και των εκελο-

ντικϊν οργανϊςεων τθσ περιοχισ προσ επιβοικθςθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε 

τομείσ που οι εν λόγω δυνάμεισ δφνανται να ςυνδράμουν. 

4. Στόχοσ όλων των ανωτζρω είναι θ εξάλειψθ κάκε ενδεχομζνου απϊλειασ αν-

κρϊπινων ηωϊν από πλθμμυρικά φαινόμενα που είναι δυνατόν να προβλεφκοφν και να 

προλθφκοφν. Προσ τοφτο, οι Γενικοί Γραμματείσ των Περιφερειϊν τθσ χϊρασ, οι Νομάρχεσ 

και οι Διμαρχοι/Κοινοτάρχεσ να επιμελθκοφν ιδιαιτζρωσ και προςωπικά τα διαλαμβανόμε-

να ςτθν παροφςα για τθν περιοχι ευκφνθσ των. 

5. Σο Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ και τα Αρχθγεία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 

του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ παρακαλοφνται να εκδϊςουν ανάλογεσ διαταγζσ για τθν α-

πρόςκοπτθ εφαρμογι τθσ παροφςασ. 

6. Σζλοσ, θ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων με τισ αντίςτοιχεσ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ 

του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κακϊσ και θ εταιρία «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ, 

Α.Ε.» οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 

κατά τθν περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, παρακαλοφνται όπωσ εκδϊςουν ανάλογεσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τουσ παραχωρθςιοφχουσ. 

 

 Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ 
Μαργαρίτθσ Μουηάσ 

 
Ρίνακασ Διανομισ 

Αποδζκτεσ για ενζργεια 

- Όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ: 

 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα  

  Δνςθ Πολ. Προςταςίασ 
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- Όλεσ τισ Ν.Α. τθσ χϊρασ: 

 Γραφείο Νομάρχθ 

 Γραφείο Πολ. Προςταςίασ 
- Μζςω των Ν.Α., όλουσ τουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ: 

 Γραφείο Προζδρου 

 Γραφείο Πολ. Προςταςίασ 
- Επαρχεία του Κράτουσ  (Γραφεία Επάρχων) 
- Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων/Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων 
- Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ/ Α' Τπαρχθγόσ 
- Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Γρ. Αρχθγοφ 
- Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ/Γρ. Αρχθγοφ 
- Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ) 

Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ 

- Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ)  
- Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Τγείασ (ΕΚΕΠΤ) 
- Ζνωςθ Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδασ (ΕΝΑΕ) 
- Κεντρικι Ζνωςθ Διμων & Κοινοτιτων Ελλάδασ (ΚΕΔΚΕ) 
- Εγνατία Οδόσ Α.Ε. 
- Ολυμπία Οδόσ Λειτουργία Α.Ε. 
- Μωρζασ  Α.Ε. 
- Νζα Οδόσ  Α.Ε. 
- Αυτοκινθτόδρομοσ Αιγαίου Α.Ε. 
- Αυτοκινθτόδρομοσ Κεντρικισ Ελλάδασ Α.Ε. 

Εςωτερικι διανομι 

- Γραφείο κ. Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ 
- Γραφείο Γεν. Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ 
- ΓΓΠΠ/Α' Δνςθ και ΚΕΠΠ 


