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                   Πξνο :   Πίλαθαο απνδεθηψλ 

 

                   Κνηλ. :   Πίλαθαο απνδεθηψλ 

 

ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ και δπάζειρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη κινδύνυν από ηην 

εκδήλυζη πλημμςπικών θαινομένυν. 

ΥΔΣ.: 1. Σν Ν. 776/1978 (ΦΔΚ 68/Α΄/1978) «Βνεζήκαηα αζηέγσλ νηθνγελεηψλ Ν. Αηηηθήο εθ ζενκεληψλ 1977-1978». 

2. Σν Ν. 4442/1929 (ΦΔΚ 339/Α΄/1929) «Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 21 επηεκβξίνπ 1929 Ν.Γ./ηνο “πεξί ζηξαηησηηθψλ 

θαη λαπηηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ”». 

3. Σν Ν. 1068/1980 (ΦΔΚ 190/Α΄/1980) «Πεξί ζπζηάζεσο εληαίνπ θνξέσο Τδξεχζεσο – Απνρεηεχζεσο 

Πξσηεπνχζεο». 

4. Σν Ν. 1190/1981 (ΦΔΚ 203/Α΄/1981) «Πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 26.3.1981 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ησλ ζεηζκψλ 1981" θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

5. Σν Ν. 1579/1985 (ΦΔΚ 217/Α΄/1985) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

6. Σν Ν. 2218/1994 (ΦΔΚ 90/Α΄/1994) «Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σν Ν. 2445/1996 (ΦΔΚ 274/Α΄/1996) «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο, 

Απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο – ηαπξνχ – Αεξνδξνκίνπ 

πάησλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ». 

8. Σν Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107/Α΄/1997) γηα ηελ Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

9. Σν Ν. 2459/1997 (ΦΔΚ 17/Α΄/1997) «Καηάξγεζε θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σν Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/Α΄/1998) «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

11. Σν Ν. 2576/1998 (ΦΔΚ 25/Α΄/1998) «Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ 

έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σν N. 2696/1999 (ΦΔΚ 57/A΄/1999) «Κχξσζε Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο». 

13. Σν Ν. 2800/2000 (ΦΔΚ 41/Α΄/2000) «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, χζηαζε 

Αξρεγείνπ ΔΛΑ  θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

14. Σν Ν. 2937/2001 (ΦΔΚ 169/Α΄/2001) «Σξνπνπνίεζε…, ξπζκίζεηο ΔΤΑΘ Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Σν Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α΄/2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

16. Σν Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/A΄/2002) «Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

17. Σν Ν. 3106/2003 (ΦΔΚ 30/Α΄/2003) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

18. Σν Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 308 /Α΄/2003) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 

19. Σν Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α΄/2005) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ   
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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20. Ν. 3402/2005 (ΦΔΚ 258/Α΄/2005) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αηκνδνζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

21. To N. 3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α΄/2006) «Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σν Ν. 3511/2006 (ΦΔΚ 258/Α΄/2006) «Αλαδηνξγάλσζε Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

23. Σν Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α΄/2007) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

24. To N. 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

25. Σν Ν. 3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α΄/2007 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Κπθινθνξίαο (θσδ. Ν. 2696/1999 - 

ΦΔΚ 57/Α΄/1999) 

26. Σν Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

27. Σν Ν.Γ. 57/1973 (ΦΔΚ 149/Α΄/1973) "Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψο αδπλάησλ 

θαη θαηαξγήζεσο ησλ δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο απνξίαο δηαηάμεσλ". 

28. Σν Ν.Γ. 17/1974 (ΦΔΚ 236/Α΄/1974) «Πεξί πνιηηηθήο ζρεδηάζεσο εθηάθηνπ αλάγθεο». 

29. Σν Π.Γ. 69/1988 (ΦΔΚ 28/Α΄/1988) «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ».  

30. Σν Π.Γ. 210/1992 (ΦΔΚ 99/Α΄/1992) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ηνπ θαλνληζκνχ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο». 

31. Σν Π.Γ. 93/1993 (ΦΔΚ 39/Α΄/1993) «Γηαηεξνχκελεο αξκνδηφηεηεο Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ». 

32. Σν Π.Γ.161/1997 (ΦΔΚ 142/Α΄/1997) «Οξγαληζκφο, Καλνληζκφο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο». 

33. Σν Π.Γ. 340/2002 (ΦΔΚ 283/Α΄/2002) «χζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) γηα ηε κειέηε, 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Οδηθψλ Αμφλσλ κε Παξαρψξεζε (ΔΤΓΔ/ΟΑΠ). 

34. Σν Π.Γ. 22/2006 (ΦΔΚ 18/Α΄/2006) «Οξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.)». 

35. Σν Π.Γ. 30/2007 (ΦΔΚ 28/Α΄/2007) «Σξνπνπνίεζε ησλ Γηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΔΤΓΔ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κείδνλνο πεξηνρήο 

Θεζζαινλίθεο». 

36. Σν Π.Γ. 228/2007 (ΦΔΚ 260/Α΄/2007) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ηνο 208/2000 (ΦΔΚ Α΄/187/2000): χζηαζε 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο 

(ΔΤΓΔ/Β.Ο.Α.Κ.)» . 

37. Σν Π.Γ. 4/2008 (ΦΔΚ 16/Α΄/2008) «χζηαζε Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Μειεηψλ – Καηαζθεπψλ, 

Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο». 

38. Σν Π.Γ. 35/2008 (ΦΔΚ 60/Α΄/2008) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 166/1996 (Α΄/125) «χζηαζε 

Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ Π.Γ. 69/1988 θαη 91/1991». 

39. Σελ Κ.Τ.Α. Γ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 (ΦΔΚ 846/Β΄/1994) «Ίδξπζε Δηαηξίαο έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ 

επσλπκία Δγλαηία νδφο Αλψλπκε Δηαηξία». 

40. Σελ Τ.Α. 2025/19-01-1998 (ΦΔΚ 12/Β΄/1998) «Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ απφ 30.12.1997 Γεληθνχ 

ρεδίνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡAΣΖ"». 

41. Σελ Κ.Τ.Α. 2673Π2/νηθ.2673/29-8-2001 (ΦΔΚ 1185/Β΄/2001) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Πξνγξακκαηηθψλ 

Απνθάζεσλ πεξί παξνρήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο». 

42. Σελ 1299/7-4-2003 (ΦΔΚ 423/Β΄/2003) έγθξηζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο".  

43. Σελ Τ.Α. 3384/28-06-2006 (ΦΔΚ 776/Β΄/2006) «πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε “ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ” κε ην Δηδηθφ ρέδην “Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ”». 

44. Σελ Τ.Α. Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΔΚ 398/Β΄/2007) «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΩΓΔ». 

45. Σελ απφ 18-4-2008 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκ. Πξση. 9702/2007 

46. Σελ Κ.Τ.Α. 281245/2008 (ΦΔΚ 628/Β΄/2008) «Καλνληζκφο Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ». 

47. Σε ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10-4-2008 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 

668/Β΄/2008) «Δθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δγλαηία Οδφο Αλψλπκε 

Δηαηξεία» πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο». 

48. Σε 4422/E.O./06-09-2007 (ΦΔΚ 1787/Β΄/2007) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

«Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο».  

49. Σελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

50. Σελ 938/ΑΕ11/15-04-1998 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θηηξίσλ 

πνπ επιήγεζαλ απφ πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θαη θαηνιηζζήζεηο. 
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51. Σν Γ7γ/1607/Φ.Δ33/14-9-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

52. Σν 12815/08-09-2006 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

53. Σν 5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΛ.Α./Α.Δ.Α. 

54. Σν 4096/12-07-2006 έγγξαθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

55. Σν 1764/12-03-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αθνξά εγρεηξίδην Πνιηηηθήο 

Αζθήζεσλ κε ηίηιν «ρεδηαζκφο, Γηεμαγσγή θαη Απνηίκεζε Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο “ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ”». 

56. Σελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ Τ.Τ.Κ.Α «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 

57. Σν ΠΓ 99/2009 (ΦΔΚ 125/Α΄/2009) «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» 

58. Σν Π.Γ. 184/2009 (ΦΔΚ 213/Α΄/2009) «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ»  

59. Σελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π.31822/1542/Δ103/20-07-2010 (ΦΔΚ 1108/Β΄/2010) «Αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/60/ ΔΚ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πιεκκχξαο», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007»». 

60. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηε» (ΦΔΚ 87, ηεπρ Α΄) 

61. To Ν.4018/2011 (ΦΔΚ 215/Α΄/2011) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ 

ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

62. Σελ ΤΑ 44403/2011 (ΦΔΚ 2492/Β΄/2011) «¨εγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» 

63. Σν Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ ΤΤΚΑ 

«ρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

64. Σν Γ.ΤΓ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΤΚΑ 

«Δγθχθιηνο ζρεηηθά κε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 

65. Σν Γ7γ/1220/Φ.Δγθ. 33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ «Αζηπλφκεπζε 

ξεκάησλ θαη ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ» 

66. Σν 4524/A42/26-08-2011 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηεο ΓΓΓΔ «Γηαδηθαζία 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ επιήγεζαλ απφ θαηαζηξνθέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

¨Καιιηθξάηεο¨» 

 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

1.1.  ΔΙΑΓΧΓΗ  

Ζ ηδηφκνξθε γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο καο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ ξεκάησλ κε 

κηθξέο ζρεηηθά ιεθάλεο απνξξνήο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ νη έληνλεο θιίζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηε γξήγνξε 

απνζηξάγγηζή ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία πιεκκπξψλ, φηαλ εθδειψλνληαη θαηαηγίδεο ή έληνλεο βξνρνπηψζεηο. Σα 

θαηλφκελα απηά έρνπλ θαηά ην παξειζφλ πξνθαιέζεη αξθεηέο θαηαζηξνθέο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε 

ηερληθά έξγα θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο. 

Ζ πξφθιεζε απηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ νθείιεηαη ζπλήζσο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ θνίηε θαη 

ηα πξαλή ησλ θπζηθψλ ξεκάησλ θαη ζηελ πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ γηα 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ή πνιιέο θνξέο θαη ζηελ αλππαξμία ηέηνησλ έξγσλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηβάιιεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ν ζρνιαζηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ε ζπληήξεζή ηνπο απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Δπίζεο επηβάιιεηαη ε άκεζε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη έξγσλ, έηζη ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ζε 

πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν ηζηνξηθφ, ή ζην πξφζθαην παξειζφλ έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο.   

 ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πξνθαλέο φηη ε απνκάθξπλζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη ησλ θεξηψλ πιψλ, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο. 

Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

δξνκνινγνχληαη θαη νη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηελ 
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Κ.Τ.Α.Ζ.Π.31822/1542/Δ103/20-07-2010 (ΦΔΚ 1108/Β΄/2010) έρεη ζεζπηζηεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Με ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλσηέξσ ΚΤΑ, ε νπνία εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/60/ ΔΚ «γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο» αλακέλεηαη άκεζα λα νινθιεξσζεί ε πξνθαηαξθηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο γηα θάζε πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή ηκήκα δηεζλνχο πεξηνρήο 

ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ κέρξη ηέινπο ηνπ 2013 αλακέλεηαη λα 

εθδνζνχλ νη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο. 
 

1.2. ΔΡΓΑ, ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 
 

Με δεδνκέλε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ πιεκκπξψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιφγεζε ζπληνληζκέλσλ 

έξγσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Σα έξγα, νη δξάζεηο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξψλ, ελφςεη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ φπνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

πξνζδηνξίδνληαη ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο.  

1. ρνιαζηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ζπληήξεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί 

ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο 

θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο,  

2. Μειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ εδαθψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε θπζηθή ηνπο βιάζηεζε 

πξφζθαηα έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο, (θνξκνδέκαηα, θνξκνθξάγκαηα, απιαθψζεηο θιπ.). 

3. Έιεγρνο θαη πξνιεπηηθφο θαζαξηζκφο ησλ θνηηψλ ησλ ξεκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπζηθήο ηνπο ξνήο. 

4. Λήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν ησλ πιεκκπξψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ηδηαίηεξα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ 

πδξαγσγείσλ. 

5. Δληφο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ, θεξηψλ πιηθψλ, θπιιψκαηνο 

δέλδξσλ, θιπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

εκθξάμεηο ζε παξαθείκελα θξεάηηα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ. 

6.  Δπηηάρπλζε εξγαζηψλ, ελφςεη ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε 

πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν ηζηνξηθφ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα 

πιεγεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

7. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα πιεγεί απφ δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

8. Αλαβάζκηζε ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο απφ ηηο 

Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ηα 

Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

9. χγθιεζε ησλ πληνληζηηθψλ Οξγάλσν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 

κε εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 
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10. χγθιεζε ησλ πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσν (ΣΟ) κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ θαη ζθνπφ ηνλ 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ, δξάζεσλ θαη 

κέηξσλ πξφιεςεο θαη εηνηκφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη αθνινχζσο κε αλαιπηηθφ ηξφπν θαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

2.1 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ζηε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ, 

θαζνξίδνληαη ζηελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., θαζψο θαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 

91/Α΄/2002). Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10, 

δίλνληαη ζην Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο 

ΓΓΓΔ/Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί ζε φιεο ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο ηεο ρψξαο κε ην 6136/9-09-2011 έγγξαθφ καο 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 

αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ θαη ηε ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πνπ αλήθαλ ζηηο θαηαξγεζείζεο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, πεξηήιζαλ πιένλ ζηηο λέεο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπζηήζεθαλ κε 

ηνλ Ν. 3852/10 θαη αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. (Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ, Ν.3852/2010 αξζ. 186 παξ. ΗΗ.Σ.) 

Καη’ εμαίξεζε, ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, Δξπζξνπνηάκνπ, Άξδα, 

παξαπνηάκσλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Σάθξνπ Οξεζηηάδαο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ Αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ 

(ΔΤΓΔ ΔΒΡΟΤ) κε έδξα ην νπθιί. Μεηαβαηηθά θαη σο φηνπ ζηειερσζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ε ΔΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αζθεί ην ηκήκα Καηαζθεπψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7), ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Π.Γ. 54/2011, ΦΔΚ 

135/Α΄/2011). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ εδαθψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε 

θπζηθή ηνπο βιάζηεζε πξφζθαηα έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο, (θνξκνδέκαηα, θιαδνπιέγκαηα, 

θνξκνθξάγκαηα, απιαθψζεηο θιπ,) απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο γηα 

ηελ κειέηε θαη εθηέιεζή ηνπο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(Τ.Π.Δ.Κ.Α.).  
 

 

2.2 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΓΤΥΔΡΔΙΧΝ ΣΟ ΟΓΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΛΟΓΧ ΔΝΣΟΝΧΝ 

ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΧΝ  

Ζ απνηξνπή εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δπζρεξεηψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο ιφγσ 

έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ 

ησλ νδψλ. Καζψο ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ  πδάησλ ησλ νδψλ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.2. ηεο ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΔΚ 
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398/Β΄/2007), λνείηαη φηη ν θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ππεχζπλνο 

θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο φπσο 

θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ 

ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, ε ζπληήξεζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ 

νκβξίσλ, θιπ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ πξψελ 

θξαηηθψλ Πεξηθεξεηψλ (εζληθφ νδηθφ δίθηπν πιήλ απηνθηλεηφδξνκσλ) θαη πξψελ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ (επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν), κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

(Ν.3852/2010, ΦΔΚ 87/Α΄/2010) αλήθεη πιένλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ (αξζ. 186 παξ.ΗΗ.Σ.1 ηνπ 

Ν.3852/2010).  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πιένλ ησλ αλσηέξσ κεηαθέξζεθε απφ 1-9-2011 θαη ε 

αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο άλεθε ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΓΓΔ (ΓΚΔΟ, ΓΚΔΟ, 

ΓΚΤΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 - ΦΔΚ 

398/Β΄/2007, ΤΑ Γ17α/06/19/ΦΝ443/6-02-2009 - ΦΔΚ 299/Β΄/2009, Ν.3852/2010 - ΦΔΚ 87/Α΄/2010Ν, 

Ν.4018/2011 - ΦΔΚ 215/Α΄/2011, ΤΑ.44403/2011 – ΦΔΚ 2494/Β΄/2011). 

Όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ ζπλελψλνληαη, 

λνείηαη φηη ε αξκνδηφηεηα απηή αζθείηαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζπληζηψληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3852/2010 (αξζ. 283, παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010).  

Δηδηθφηεξα γηα ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο ζεκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα θαζαξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ κε ηνπο 

απνδέθηεο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

Πξσηεχνπζαο Α.Δ., έρεη κεηαθεξζεί απφ 1/1/2008 ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 

πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο νδνχο ηηο νπνίεο ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο αλήθεη πιένλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (άξζξν 7 N.3481/2-8-2006 - ΦΔΚ 162/Α΄/2006, ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 - 

ΦΔΚ 398/Β΄/2007 ΤΑ Γ17α/06/19/ΦΝ443/6-02-2009 - ΦΔΚ 299/Β΄/2009, 4422/E.O./30-08-2007 Απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ΦΔΚ 1787/Β΄/06-09-2007,  Ν.4018/2011 - ΦΔΚ 215/Α΄/2011). 

Σέινο, θαη’εμαίξεζε ζηελ Δ.Τ.Γ.ΑΠ. Α.Δ. αλήθεη ε αξκνδηφηεηα θαη επζχλε θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο 

ησλ αγσγψλ (θαη ησλ νηθείσλ θξεαηίσλ) παληνξξντθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ήηνη αγσγψλ πνπ 

παξνρεηεχνπλ εληαία φκβξηα θαη αθάζαξηα θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη θάησζελ ησλ νδψλ ησλ νπνίσλ ε 

αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο άλεθε ζε ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(Τ.Α. Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ - ΦΔΚ 398/Β΄/2007, Τ.Α. 

Γ17α/06/19/ΦΝ443/6-02-2009 - ΦΔΚ 299/Β΄/2009 + Ν.4018/2011 - ΦΔΚ 215/Α΄/2011). Οκνίσο, γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ παληνξξντθνχ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Τ.Α.Θ. ΑΔ είλαη ππεχζπλε ε ηειεπηαία  (Ν. 2937/2001 - ΦΔΚ 169/Α΄/2001).  
 

 

2.3 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΧΗ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 

Γεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλέιαβαλ νη Πεξηθέξεηεο, ηφζν ζηε ζπληήξεζε 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ φζν θαη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ, φζν 

θαη ηεο λέαο δηνηθεηηθήο νξγάλσζήο ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», θξίλεηαη 

απαξαίηεην κε εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ λα ζπγθιεζνχλ ηο 

ζςνηομόηεπο δςναηό από ηη λήτη ηηρ παπούζηρ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν 
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Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.  

ηα αλσηέξσ ΟΠΠ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά α) 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη β) κε ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  ησλ ινηπψλ θνξέσλ 

(ΔΛ.Α., Π.., ΔΚΑΒ, θιπ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.  

ηα ΟΠΠ λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ Γαζψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζνπλ ην ΟΠΠ γηα δξάζεηο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο αξκνδηφηεηάο ηνπο (νξεηλέο θνίηεο 

πδαηνξεκάησλ, θιπ) θαζψο θαη έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ εδαθψλ ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε θπζηθή ηνπο 

βιάζηεζε πξφζθαηα έρεη θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο, (θνξκνδέκαηα, θνξκνθξάγκαηα, απιαθψζεηο θιπ.). 

 Οη απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΟΠΠ λα δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, γηα 

ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή  Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπγθαιέζεη θαη ην πληνληζηηθφ 

Μεηξνπνιηηηθφ Όξγαλν. Οκνίσο γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, 

δχλαηαη επίζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ζπγθαιέζεη θαη ην πληνληζηηθφ Μεηξνπνιηηηθφ Όξγαλν. 

Δπίζεο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ θαη κεηαβνιψλ ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζή ηνπο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», θξίλεηαη απαξαίηεην κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ λα 

ζπγθιεζνχλ ηο ζςνηομόηεπο δςναηό από ηη λήτη ηηρ παπούζηρ ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΣΟ) κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ ζε 

δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

ηα αλσηέξσ ΣΟ ησλ Γήκσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά α) κε ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη β) κε ην ζπληνληζκφ 

δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  ησλ ινηπψλ θνξέσλ (ΔΛ.Α., Π.., ΔΚΑΒ, θιπ) ζε επίπεδν Γήκνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Οη απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΣΟ λα δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αληίζηνηρα. 
 

 

2.4. ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΧΝ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Ν. 3013/2002 - ΦΔΚ 102/Α΄/2002). 

Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ) θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. ηε δηαλνκή 

ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο 

ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Δηδηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ ζε επίπεδν λνκνχ, κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο, γίλεηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
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Κηεληαηξηθήο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

νηθεία Πεξηθέξεηαο. 
 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ    

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα εμ αηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρνληαη απφ μαθληθέο πιεκκχξεο 

πνπ απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή θπζηθή θαηαζηξνθή κεηά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Δπίζεο νη μαθληθέο 

πιεκκχξεο είλαη θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζηε ρψξα καο ζπλήζσο ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη ζπληνληζκέλα απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 11, 12 θαη 

13 ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/A΄/2002) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα  282 θαη 283 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

3.1 ΠΡΟΓΝΧΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙΡΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ – ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ  

Αξκφδηνο θνξέαο πξφγλσζεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ηζρπξψλ 

θαηαηγίδσλ θηι., είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (Π.Γ. 161/1997 - ΦΔΚ 142/Α΄/1997). ηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εθδίδεη θαζεκεξηλά δειηία πξφγλσζεο θαηξνχ θαζψο θαη έθηαθηα δειηία 

πξφγλσζεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη πξνγλψζεηο απηέο απνζηέιινληαη θαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ). 

Ζ πξνεηδνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ). Ζ 

πξνεηδνπνίεζε απηή γίλεηαη κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο θαη έθηαθηα δειηία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο 

Τπεξεζίαο.  

Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΚΔΠΠ πξνο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη 

ηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηελ εθδήισζε επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ε πεξεηαίξσ θνηλνπνίεζή ηνπο, κέζσ 

FAX, πξνο ηνπο ππεχζπλνπο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε ηνπο κε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο 

Γήκνπο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη, φπνπ απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν, επηπιένλ πξνιεπηηθά κέηξα (ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν ηζηνξηθφ), δειαδή 

κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ή/θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ή/θαη ζηελ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

εθδήισζή ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α.,   (επηηήξεζε,  θιπ) πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία ην νδηθφ δίθηπν 

δηαζηαπξψλεηαη κε ρεηκάξξνπο ρσξίο γέθπξα (Ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο), πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε 

δηέιεπζε νρεκάησλ. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη κε εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη Γεκάξρσλ νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκσλ, λα εηδνπνηνχλ ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ λα 

βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο, αλ 

απηφ απαηηεζεί. 
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3.2 ΑΡΥΙΚΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ - ΠΡΧΣΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΧΗ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Αξρηθή εηδνπνίεζε λνείηαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ εθδήισζε 

πιεκκχξαο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην 

θνξείο. Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε πιεκκχξαο έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κεηά 

ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζρεηηθψλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο, 

θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν 

θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν.  

Οη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. απνηεινχλ ζεζκηθά ηνλ θνξέα επίζεκεο ελεκέξσζεο ηνπ 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κεηά 

απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη θαηά θαλφλα 

είλαη απηέο νη νπνίεο κπνξνχλ άκεζα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ 

επεξεαδφκελε πεξηνρή (Παξάξηεκα Δ, Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο», ΤΑ 1299 10-04-

2003 ΦΔΚ 423/ Β΄/2003). Σε δξάζε κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ 

Π., νη νπνίεο επίζεο ιεηηνπξγνχλ ζε  24-σξε βάζε. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο αλψηεξεο 

δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο, ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο), θαζψο θαη ην 

ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ. 

Με εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ Γεκάξρσλ, θηλεηνπνηνχληαη νη ππεχζπλνη ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Γήκνπ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

Σν ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, κεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε πιεκκχξαο, θπξίσο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. θαη ηνπ Π../ΔΚΤΠ, επηθνηλσλεί κε ηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ θαη ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Οη θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζεζκηθά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (ΤΑ 1299 10-04-2003, 

ΦΔΚ 423/Α΄/2003), δηα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη πξνθαιέζεη ε πιεκκχξα (δεκηέο, ζχκαηα, θηι.), ελεκεξψλνπλ άκεζα: 

 ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο ηνπηθνχο θνξείο (Π.., Δ.Κ.Α.Β., θιπ) γηα ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

 ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο),  

 ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ, ηειεθσληθψο θαη γξαπηψο φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ (ζπλνπηηθή έγγξαθε αλαθνξά: ΤΑ 1299 

10-04-2003 - ΦΔΚ 423/Α΄/2003).  

Οη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κε βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ κεηά ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλ 

απηφ απαηηεζεί, γηα ηελ επηηήξεζε θαη πηζαλή δηαθνπή θπθινθνξίαο ζηα ζεκεία ζηα νπνία ην νδηθφ δίθηπν 

δηαζηαπξψλεηαη κε ρεηκάξξνπο ρσξίο γέθπξα (Ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο), πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε 

δηέιεπζε νρεκάησλ 

Δπίζεο, ε ΔΛ.Α., φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ, δχλαηαη κε ηα ελαέξηα κέζα πνπ δηαζέηεη λα 

πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο πάλσ απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο γηα ηελ απφ αέξνο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο ηεο πιεκκχξαο θαη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ 

Κηλεηνπνίεζεο ηεο ΔΛ.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα 

(5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΛ.Α./Α.Δ.Α., 4096/12-07-2006 έγγξαθφ καο). 
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3.3.  ΔΜΠΛΟΚΉ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΏΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΤΝΔΠΔΙΧΝ ΛΟΓΧ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ  

Όινη νη θνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πιεκκπξψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ, αμηνινγψληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηα πηζαλά αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο άιινπο θνξείο, εθαξκφδνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ην ζρεδηαζκφ ηνπο κλεκφληα ελεξγεηψλ θαη θιηκαθψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε βάζεη ησλ αλαγθψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο θαηαζηξνθήο.  

Ννείηαη φηη ην επίπεδν θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ απαηηεζεί βάζεη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ. 

Κξηηήξηα θιηκάθσζεο ζεσξνχληαη  α) ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ 

επίπεδν ιφγσ αλεπάξθεηαο δηαηηζέκελσλ πφξσλ, β) ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη γ) ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ 

ή δεκηψλ (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο). 

Οη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κε βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ κεηά ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλ 

απηφ απαηηεζεί, γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ 

έθηαθηεο αλάγθεο (Π, Δ.Κ.Α.Β., θιπ). 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο έρεη θαηαθιπζηεί απφ 

πιεκκπξηθά χδαηα ή έρνπλ ζεκεησζεί θζνξέο ή δεκηέο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

Γ/λζεηο Σξνραίαο ηεο ΔΛ.Α. ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα ηξνραίαο θίλεζεο (πξνζσξηλή ζήκαλζε, 

εθηξνπή θπθινθνξίαο θηι) ή θαη δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη πξνο δηεπθφιπλζε 

ηνπ έξγνπ ηεο απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 3, 4, 19 θαη 52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο (Ν. 2696/23-4-99 - ΦΔΚ 57/Α΄/1999) θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο απηνχ (Ν. 

3542/2007 – ΦΔΚ 50/Α΄/2007). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα «Γξφκνη Αλάπηπμεο» 

ησλ έξγσλ κε χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, πνπ έρνπλ θπξσζεί νη πκβάζεηο Παξαρψξεζήο ηνπο 

θαη έρνπλ παξαδνζεί γηα ιεηηνπξγία, ην αλσηέξσ έξγν ηεο ΔΛ.Α πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο αζηπλφκεπζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

ησλ παξαρσξεζηνχρσλ εηαηξεηψλ. 

Δπίζεο, ν έιεγρνο ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ παξαρψξεζεο  

(επηζεψξεζε, επηζήκαλζε θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ, ιήςε κέηξσλ ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ, 

δηαρείξηζε θπθινθνξίαο, θιπ) πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε επζχλε ησλ παξαρσξεζηνχρσλ εηαηξεηψλ ζην νδηθφ 

δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο,  κε άκεζε ελεκέξσζε ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αζηπλφκεπζε ηνπ έξγνπ παξαρψξεζεο απφ ηελ ΔΛ.Α. είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ 

έιεγρν ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο θαη πξνβιέπεηαη ζηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο. 

Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Ν. 

2696/1999 – ΦΔΚ 57/Α΄/1999) ηα κέηξα απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 46, παξ. 1 ηνπ Ν. 3542/2007 (ΦΔΚ 

50/Α΄/2007), κπνξεί λα ιακβάλνληαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ 

Γ/λζεσλ ή Γ/ζεσλ Σξνραίαο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο γηα αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπίζεο, νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη αλ ηνχην απαηηείηαη, 

πξνρσξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο πεξηκεηξηθά ησλ ρψξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Π.., θαζψο θαη 
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φπνπ αιινχ απαηηείηαη ε επηπξφζζεηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζσζηηθψλ 

ζπλεξγείσλ θαη ησλ ζπλεξγείσλ απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη γηα ηε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πνιηηψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ, νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο 

δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ηξαπκαηηψλ ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο.  

Ο ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. , φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηελ 

έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δληαίν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛ.Α. 

(ΠΓ 26/2011 – ΦΔΚ 75/Α΄/2011). 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ ηνπηθψλ Ληκεληθψλ Αξρψλ (ΝΓ 444/1970 –ΦΔΚ 39/Α΄/1970, ΠΓ 242/1999 – ΦΔΚ 

202/Α΄/1999). 

Οη θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ ελεκεξψλνληαη 

γηα ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο θαη 

θηλεηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα. Πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε θαη 

εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο, θιηκαθψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη αλαιφγσο ηεο 

θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ζπκβάλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο (αζηηθή έξεπλα θαη δηάζσζε, άληιεζε πδάησλ, θηι.) 

αηηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΚΤΠ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ θνξέσλ 

(ΔΛ.Α., Λ.., ΔΚΑΒ, ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Π.. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο, ζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο, θαη θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο θαηά ηφπνπο δηνηθήζεηο ηνπ Π.. θαη ηεο ΔΛ.Α. 

Μεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ ην Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ), ην νπνίν ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ 

ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκφζηα πγεία. Δηδηθφηεξα θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη, παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Σνκέα Τγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, φπσο εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή 

ηξαπκαηηψλ/αζζελψλ, θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο 

πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα ηνπ ΔΚΚΑ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε απφ θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, έιεγρνη 

Γεκφζηαο Τγείαο (Ύδαηνο, Τγηεηλήο ρψξνπ θχιαμεο ηξνθίκσλ) θιπ. (Ν.3370/05, ΦΔΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 

3527/07, ΦΔΚ 25/Α΄/2007). 

Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ), κεηά ηελ 

εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πιεζίνλ ή εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθφζνλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, θξνληίδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, νη καζεηέο θαη ην 

πξνζσπηθφ λα παξακείλνπλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ελεκεξψλνπλ ηηο ηνπηθέο αξρέο (Π.Τ., ΔΛ.Α, 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νηθείνπ Γήκνπ), γηα άκεζε ζπλδξνκή ζην έξγν ηεο αζθαινχο απνρψξεζεο ησλ 

καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαιαβή ησλ καζεηψλ κε αζθάιεηα απφ ηνπο 

γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 

 

3.3.1 Δμπλοκή Γήμυν ζηην άμεζη ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν αναγκών και διασείπιζη ζςνεπειών λόγυ 

πλημμςπικών θαινομένυν 

Οη Γήκαξρνη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, γηα ηελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ πιεκκχξεο (Ν. 3013/2002 – ΦΔΚ 102/Α΄/2002), θαηά θαλφλα δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε: 
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• ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ  

απφ πιεκκχξεο ή άιια επαγφκελα ησλ πιεκκπξψλ θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο, θιπ) θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

• ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

• ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, 

κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

• ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., θιπ), θαη 

• ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη Γήκαξρνη θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ, ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εηνηκφηεηα.  

Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νη Γήκαξρνη εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη θαη απφ λεφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ εθδήισζεο πιεκκπξψλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, 

ζπγθξνηνχλ ζπλεξγεία απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ (Σερληθέο Τπεξεζίεο) πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ θαη λα 

πξνβνχλ εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

Οη Γήκαξρνη, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη έρνληαο 

ππφςε ηπρφλ αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., θιπ), πξνβαίλνπλ 

ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ζπγθξνηνχλ θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα ηε άμεζη αποκαηάζηαζη ηηρ 

λειηοςπγίαρ ςποδομών αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ έρεη επεξεαζηεί  ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ή πνπ ππέζηεζαλ 

δεκηέο απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, φπσο  

• θαζαξηζκφο εληφο ησλ πιεκκπξηζκέλσλ πεξηνρψλ ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζηηο νδνχο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη θαζαξηζκφο ινηπψλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ άξκνδηφηεηάο ηνπο απφ θεξηά πιηθά 

ιφγσ ησλ πιεκκπξηθψλ πδάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 

• απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ 

πιηθψλ θαη πιεκκπξηθψλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα θαη απνθαηάζηαζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο 

Ννείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ 

φπσο θαη ε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Γήκσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ 

νρεκάησλ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή, ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, θιπ.  

ε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, ν Γήκαξρνο δχλαληαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ άιινπο φκνξνπο Γήκνπο ή  ηελ 

νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Γ.ΤΓ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ) πξνβαίλνπλ άκεζα ζε 

πγεηνλνκηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θζνξέο ή βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, απηέο αληηκεησπίδνληαη άκεζα  ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 109259/28-08-2007 

Δγθχθιην ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

Δπίζεο, ν Γήκαξρνο θαη αλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ, ιφγσλ 

έθηαθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ (αξζ. 94 παξ. 4.27 ηνπ Ν.3852/2010) 
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εκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ), ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ  Γεκάξρνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην άξζξ. 13 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 

3.3.2 Δμπλοκή Πεπιθεπειών ζηην άμεζη ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν αναγκών και διασείπιζη ζςνεπειών 

λόγυ πλημμςπικών θαινομένυν 

Οη Πεξηθεξεηάξρεο ή  νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη Πεξηθεξεηάξρεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ θαηά θαλφλα 

δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

• ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ  

απφ πιεκκχξεο ή άιια επαγφκελα ησλ πιεκκπξψλ θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο, θιπ) θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

• ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κεηά ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

• ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, 

κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

• ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., Γήκνη, θιπ), 

θαη 

• ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη Πεξηθεξεηάξρεο θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ.  

Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νη Πεξηθεξεηάξρεο, εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο, φπσο 

απηέο δηακνξθψλνληαη θαη απφ λεφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ εθδήισζεο πιεκκπξψλ ηεο πιεγείζαο 

πεξηνρήο, δίλνπλ εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ απφ ππαιιήινπο 

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβνχλ θαη λα πξνβνχλ εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ αξκνδηφηεηαο ζπληήξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 

κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

Οη Πεξηθεξεηάξρεο, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη 

έρνληαο ππφςε ηπρφλ αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., Γήκνη, 

θιπ), πξνβαίλνπλ ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη δίλνπλ εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγείσλ γηα ηε άμεζη αποκαηάζηαζη ηηρ λειηοςπγίαρ ςποδομών αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, πνπ έρεη επεξεαζηεί  ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ή πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή 

επζχλεο ηνπο, φπσο  

• απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ 

πιηθψλ θαη πιεκκπξηθψλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα θαη απνθαηάζηαζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο 

• θαζαξηζκφο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ άξκνδηφηεηάο ηνπο απφ θεξηά πιηθά ιφγσ ησλ πιεκκπξηθψλ πδάησλ, 

πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 

Ννείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ 

φπσο θαη ε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο 

ησλ νρεκάησλ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή, ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, θιπ.  
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ε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηεο Πεξηθέξεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, ν Πεξηθεξεηάξρεο  δχλαληαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή φκνξσλ Πεξηθεξεηψλ (κεηά 

απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε), ή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο, ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, εηζεγείηαη 

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002, ΦΔΚ 102/Α΄/2002).  

Δπίζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο θαηά ηφπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο, εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ 

ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, γίλεηαη γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ  Αληηπεξηθεξεηάξρε (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Πεξηθεξεηάξρεο), φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην άξζξ. 

12 ηνπ Ν. 3013/2002. 

 

3.3.4 Δμπλοκή Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν ζηην άμεζη ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν αναγκών και 

διασείπιζη ζςνεπειών λόγυ πλημμςπικών θαινομένυν 

Οη Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, γηα ηε 

δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πιεκκχξεο (Ν. 3013/2002 – ΦΔΚ 102/Α΄/2002), θαηά 

θαλφλα δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

• ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

• ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, 

κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,  

• ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π.., ΔΛ.Α., Πεξηθέξεηεο, 

Γήκνη, θιπ), θαη 

• ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γ/ζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

(Ν.3013/2002, ΦΔΚ 102/Α΄/2002), εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη. 

ε πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δχλαηαη λα αλαιακβάλεη, εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο  θαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
1
. 

 

 

 

                                                 
1 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην άξζ. 283 ηνπ Ν3852/2010. 

ΑΔΑ: 457ΩΙ-6Φ5



 

 
   15 

3.4 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΡΔΤΝΑ, ΓΙΑΧΗ 

Οη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο δξνκνινγνχληαη άκεζα κφιηο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

πηζαλνχο εγθισβηζκνχο αηφκσλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ πδάησλ, δηαθνπψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ιφγσ  

θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ θιπ,  δηαβηβαζηνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο. Καηά 

πξνηεξαηφηεηα, απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ πξσηνγελείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε εγθισβηζκνχο αηφκσλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ αξκφδηα θαηά ηφπνπο Τπεξεζία 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζεζκηθά αξκφδην γηα έξεπλα θαη δηάζσζε ζην ρεξζαίν ρψξν (Ν. 

3511/2006, ΦΔΚ 258/Α΄/2006). 

Ο επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο αμηνινγεί ηηο ζρεηηθέο  κε έξεπλα θαη 

δηάζσζε πιεξνθνξίεο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ γηα ηελ άκεζε κεηάβαζή ηνπο ζηα ζεκεία 

ησλ ζπκβάλησλ. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ πξνβαίλεη ζε 

ηεξάξρεζε απηψλ θαη ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ, αλ ηνχην απαηηείηαη. 

Οη Ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο, εληζρχνληαη ζε 

πξνζσπηθφ θαη κέζα απφ φκνξεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Π..  ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΠΓ 210/1992, ΦΔΚ 99/Α΄/1992). Αλ ε θαηάζηαζε ην απαηηεί 

θηλεηνπνηείηαη ε ΔΜΑΚ. (ΠΓ 96/1987, ΦΔΚ 58/Α΄/1987 – ΠΓ 329/1993, ΦΔΚ 140/Α΄/1993 - Έγγξαθν 

Αξρεγείνπ Π ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΔΑ 9/7/2004). 

Ζ πεξηκεηξηθή απνκφλσζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, φηαλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ επρεξή θαη άκεζε 

επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο, φπσο επίζεο ε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο κέζα θαη πεξηκεηξηθά ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ ζπλεξγείσλ βνήζεηαο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α (Έγγξαθν ΔΛΑ 5301/4/16-δ’ 21/5/2004). 

Ζ παξνρή πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ιφγσ ησλ πιεκκπξψλ ζε πγεηνλνκηθά 

θέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΔΚ 217/Α΄/1985). Σν παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ, πνπ ζηα 

φξηα επζχλεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πιεκκπξψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ λνκψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ (Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, Ηαηξεία 

θ.ιπ.) θαη είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην λα ζπληνλίδεη ηε δξάζε θαη ηελ θίλεζε φισλ ησλ αζζελνθφξσλ 

απηνθηλήησλ, ησλ εηδηθψλ θηλεηψλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαθίλεζεο αξξψζησλ θαη εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ γεληθά. Γηαθηλεί θαη δηαθνκίδεη ζηα λνζνθνκεία εθεκεξίαο 

θαη ηηο άιιεο κνλάδεο παξνρήο πεξίζαιςεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, θάζε εθηάθηνπ πεξηζηαηηθνχ θαζψο θαη ζε 

Ννζνθνκεία άιισλ πεξηθεξεηψλ, φηαλ ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ δελ θαιχπηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλάγθε. Ζ δηαθνκηδή εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ απφ κία πεξηθέξεηα ζε άιιε γίλεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν αληηζηνίρσλ ΔΚΑΒ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο παξεκβαίλεη ζπληνληζηηθά ε 

αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΚΑΒ. ηελ πξψηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο 

Αηηηθήο, Βνησηίαο θαη Δχβνηαο, ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο αζθεί ε θεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΚΑΒ. (ΠΓ 

376/1988, ΦΔΚ 169/Α΄/1988). 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ απφ ηα θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ δχλαηαη 

λα ελεξγνπνηήζεη ηελ. Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Ο.ΓΗ.Κ.) ηνπ ΔΚΑΒ θαη λα απνζηείιεη  ην Δηδηθφ Σκήκα 

Ηαηξηθήο Καηαζηξνθψλ (ΔΣΗΚ) ζηελ πιεγείζα πεξηνρή, αλ ηνχηα απαηηνχληαη 

Σν έξγν ηεο κεηαθνξάο ηξαπκαηηψλ πξνο ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο δχλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη, θαη νη θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ.  

ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηίζεηαη αμησκαηηθφο ηνπ Π, ν 

νπνίνο αμηνινγψληαο ηελ θαηάζηαζε απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή θαη 

άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο 

Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ: 
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• ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Πεξηθέξεηαο ηε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ αξκνδηφηεηάο 

ηνπο πξνο ηα ζεκεία επεκβάζεσλ, ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ έξγνπ, θιπ., 

• ηνλ  επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηελ πεξηκεηξηθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ 

παξνρήο βνήζεηαο πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ηξαπκαηηζκέλσλ ζε 

λνζνθνκεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ, 

• ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ χδξεπζεο (Γ.Δ.ΤΑ., ΔΤΓΑΠ, θιπ),  ειεθηξνδφηεζεο (Γ.Δ.Ζ.) 

θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ (ΓΔΠΑ, ΓΔΦΑ, θιπ.)  γηα ηε δηαθνπή ησλ δηθηχσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή 

επηρεηξήζεσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Δπίζεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηερληθφο ησλ αλσηέξσ 

θνξέσλ δχλαηαη λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο γηα ηερληθή ππνζηήξημε βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ, 

• ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ γηα ηελ πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη δηακεηαθνκηδή ησλ ηξαπκαηηψλ 

ζε πγεηνλνκηθά θέληξα. 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, νθείινπλ λα ηα εμεηάδνπλ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα νη αξκφδηνη θνξείο. 

εκεηψλεηαη φηη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ εθδήισζεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε κνξθήο θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, απφ ηηο θάζε είδνπο εκπιεθφκελεο δπλάκεηο ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο (αξζ. 27, Ν. 3536/2007, 

ΦΔΚ 42/Α΄/2007). 

 

3.5 ΔΜΠΛΟΚΉ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΤΝΔΠΔΙΧΝ ΛΟΓΧ ΔΠΑΓΟΜΔΝΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 

Ζ εθδήισζε ελφο πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο, φπσο θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, θαηαζηξνθή θξάγκαηνο, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.  

Ζ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο θαη θαηαζηνιή ηνπο, δχλαηαη λα πξνεγείηαη ή λα επηηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ην έξγν ηεο  έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο ιφγσ πιεκκπξψλ. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ νη επαγφκελεο ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθέο εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη 

θαη αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο φηαλ απηφ 

απαηηεζεί, παξάιιεια κε ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο. Ζ παξάιιειε 

ελεξγνπνίεζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, απαηηεί ηελ άκεζε αμηνιφγεζε ησλ ζπκβάλησλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε, ε εληνιή γηα ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ, νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ εθδήισζεο ησλ αλσηέξσ επαγφκελσλ ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθψλ, νξίδνληαη απφ 

ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη κλεκφληα ελεξγεηψλ 

ησλ θαηά πεξίπησζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ πιεκκπξψλ πξνθιεζνχλ θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα ζε κηα πεξηνρή 

(πηψζεηο βξάρσλ, θιπ), ελεκεξψλνληαη (θαηά θαλφλα απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ή ην 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ) νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο Σερληθψλ 

Έξγσλ, θιπ) γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη πξψηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη 

λα δνζεί ζηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ, φπσο ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλή 

εθδήισζε λέσλ θαηνιηζζήζεσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ηνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε άξζε θαηαπηψζεσλ ζε νδηθνχο άμνλεο, απφ θαη πξνο ηελ 
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πιεγείζα απφ πιεκκχξεο πεξηνρή. Ννείηαη φηη ε αλσηέξσ ελέξγεηα έρεη ζαλ άκεζν ζηφρν ηε κεξηθή άξζε ησλ 

θαηαπηψζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (ζσζηηθά 

ζπλεξγεία, Π.., ΔΛ.Α., ΔΚΑΒ, θιπ) θαη φρη θαη’  αλάγθε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Δπίζεο, νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο ζηελ πιεγείζα απφ 

πιεκκχξεο πεξηνρή (θξάγκαηα, κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θπζηθφ αέξην, ιηκάληα, γέθπξεο, ζήξαγγεο, 

νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, θηι.) πξνβαίλνπλ απηεπάγγειηα θαη βάζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε άκεζν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο κεηά απφ πιεκκχξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζνχλ βιάβεο νη αλσηέξσ ππεχζπλνη 

πξνρσξνχλ ζε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο αξκφδηεο θαηά 

ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Π.. θαη ηεο ΔΛ.Α., θαζψο θαη ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Όκνηα, νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θηλεηνπνηνχληαη άκεζα γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο, κε ζθνπφ ηελ αδηάιεηπηε θαη νκαιή 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη ην νηθείν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ ή ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε δεκφζηα θαη θνηλσθεινχο ρξήζεο θηήξηα 

(λνζνθνκεία, ζρνιεία, ππεξεζίεο, θηι). 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επαγφκελσλ θπζηθψλ ή ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ  

απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο (ΔΛ.Α., Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, θιπ), πξέπεη λα ζπλαμηνινγνχληαη, βάζεη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ επαγνκέλσλ θαηαζηξνθψλ, ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ. 

 

3.6 ΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΟΥΧΝ Δ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΛΟΓΧ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ - ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΦΟΡΔΧΝ  

Ο ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ. Δπίζεο, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ ρεδίνπ Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ ΔΛ.Α. 

(Τ.Α 3384/9-06-2006, ΦΔΚ 776/Β΄/2006). 

Ζ πεξαηηέξσ κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ ζε πιεγέληεο, θιπ, 

δξνκνινγείηαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο, θαζψο θαη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε 

πιεγέληεο.  

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ 

απφ πιεκκχξεο ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ πιεκκχξεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζην 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γήκσλ κε πιηθά θαη κέζα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ πιεκκχξεο, κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη αηηήκαηα θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ γηα ζπλδξνκή άιισλ αξρψλ, ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ππνβάιινληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αξζ. 27, Ν. 3536/2007 – ΦΔΚ 

42/Α΄/2007). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ, 

σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα 

πξνθχςεη θαη ιφγσ πιεκκπξψλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007). Οη δηαηάμεηο 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 5, 18, 19, 22 θαη 23 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 (ΦΔΚ 263/Α΄/1974) δελ εθαξκφδνληαη εθεμήο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξφ εηξήλεο, εθφζνλ έξρνληαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, δελ εθαξκφδεηαη θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ 

ηνπ άξζξνπ.  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε 

ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνρσξά, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο 

θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, 

ζηελ έθδνζε απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζηελ αληίζηνηρε απφθαζε θήξπμεο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. ε πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ αξκφδην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ (Ν 3013/02, αξ. 8) 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξείο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ην ραξαθηεξηζκφ 

θαηαζηξνθήο σο γεληθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο (αξζ.8, Ν.3013/2008). 

Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθήο, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη, ή εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε λα ζπγθαιέζεη, ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ (αξζ. 5 ηνπ Ν.3013/2002). 

Σέινο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πιεκκχξεο ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ην έξγν 

ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (αξ. 8, Ν.3013/2002). Δηδηθφηεξα, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ θαζ’ 

ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ (Ν3013/2002 αξ 8), εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.3013/2002, νξίδεη ηα αληίζηνηρα επίπεδα θιηκάθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
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δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ: 

1. Σνπηθή θαηαζηξνθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη απφ ηνλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο 

2. Σνπηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε δπλακηθνχ 

θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιινπο Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη 

απφ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ 

γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

5 ηνπ Ν. 3013/2002. 

3. Πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο αξθεί ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

4. Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο Πεξηθέξεηεο, ή Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη απφ 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη 

κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ.  

5. Γεληθή θαηαζηξνθή, ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, ν 

ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΚΟΠΠ. 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δχλαηαη λα αλαιακβάλεη, εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο  

θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
2
. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην θαηψηεξν ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ 

απνθεληξσκέλσλ θαηά πεξίπησζε Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Πεξηθεξεηάξρεο ή Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζχκθσλα κε ηα αξ. 10-12 ηνπ Ν.3013/2002 πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Ζ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ε παξνρή νδεγηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Κεληξηθνχ 

πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) (αξζ. 5, Ν. 3013/2002). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζεο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-

απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή (θαηφπηλ εληνιήο ηνπ) ηνπ αξκφδηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο ε ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε-

απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

 

 

                                                 
2 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Ν.2503/1997 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ην άξζ. 283 ηνπ 

Ν3852/2010. 
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3.7. ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΟΛΙΣΧΝ ΛΟΓΧ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 

Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, είλαη θαη ε 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε 

ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α΄/2007) θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην φξγαλν 

πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο είλαη ν Γήκαξρνο, ε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ πιήηηεηαη θαη 

ν νπνίνο έρεη θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ή ν αξκφδηνο Πεξηθεξεηάξρεο
3
, φηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα 

επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν θιπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 (δειαδή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξηζηεί σο γεληθή, 

πεξηθεξεηαθή κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο, ή ηνπηθή κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 

παξ. 1 πεξηπηψζεηο β΄, γ΄θαη δ΄ ηνπ Ν.3013/2002/ΦΔΚ102/ηεπρ.Α, (πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γελ. Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο θαηαζηξνθήο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο) θαη ηνπ 

άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη: 

α)  απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο θαηαζηξνθήο,  πεξηθεξεηαθήο 

θαηαζηξνθήο κεγάιεο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κεγάιεο έληαζεο, ή 

β) απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
4
 ζε πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθήο 

θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο, ή ζε ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο 

θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο
5
,.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηφζν ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πινπνίεζή ηεο φηαλ ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ 

ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο ν Πεξηθεξεηάξρεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεηαβηβάζεη ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο ζηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη ζθφπηκε ιφγσ: 

 ηεο πηζαλήο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο 

ίδηαο Πεξηθέξεηαο 

 ηεο δπλαηφηεηαο ακεζφηεξεο κεηάβαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζην ρψξν ηεο θαηαζηξνθήο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ηδηαίηεξα ζηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο 

 ησλ αξκνδηνηήησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, σο νξγάλνπ κε ηελ επζχλε ηνπ 

ζπληνληζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηά ηνπ (άξζ. 

160 ηνπ Ν.3852/2010) 

 ηεο δπλαηφηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε απφ ην πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 18 Ν 3613/2007, 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 

                                                 
3 Ωο αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξίδεηαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ζχκθσλα κε ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, αληί ηνπ Ννκάξρε πνπ 

πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007  
4
 Ωο αξκφδην φξγαλν ιήςεο απφθαζεο πξνζδηνξίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζ. 

283 ηνπ Ν.3852/2010, αληί ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007 
5 Ωο αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξίδεηαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ζχκθσλα κε ην άξζ. 282 ηνπ Ν.3852/2010, αληί ηνπ Ννκάξρε πνπ 

πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Ν 3613/2007  
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Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή 

πξνζηαζία ηνπο, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε α) απφ ηελ θαηάθιπζε 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απφ πιεκκπξηθά χδαηα (παξάζπξζε απφ πιεκκπξηθά χδαηα, αηπρήκαηα, εγθισβηζκνί, 

θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ, θιπ), β) απφ ρεκηθνχο ή ινηκνγφλνπο παξάγνληεο επηθίλδπλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία νη 

νπνίνη παξαζχξζεθαλ ή αλαπηχρζεθαλ ζηα πιεκκπξηθά χδαηα θαη γ) απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα. 

πλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμ αηηίαο πιεκκπξψλ 

ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ θαη θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ζηα Όξγαλα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ)  ηε ιήςε ηεο απφθαζεο  γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημή ηνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αξκφδηνη λα 

εηζεγεζνχλ  ζηα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο  γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο πξντζηάκελνη ησλ 

αξκφδησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππάξρεη ηζηνξηθφ πιεκκπξηθψλ ή/θαη θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, 

απηφ κπνξεί λα αμηνινγείηαη θαη λα ιακβάλεηαη θαηά πεξίπησζε ππφςε, δεδνκέλνπ ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη 

εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο.  

Ζ δξάζε ηεο οπγανυμένηρ απομάκπςνζηρ σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία 

ησλ πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα μη ςποσπευηικό, βαζηδφκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο 

απνκάθξπλζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε διάζυζη, ε νπνία απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, 

είλαη δξάζε ςποσπευηική θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε 

ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή.  

Ζ αλσηέξσ ζρεηηθή απηή δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 

αηφκσλ, πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή θαηεπζχλεηαη 

απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή 

δηάηαμε, απνηειεί επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθάιεηαο, 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, θιπ).  

Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη 

Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, κπνξνχλ άκεζα λα ζπγθαινχλ ην 

πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην 

πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο. 

     ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε εμεχξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 41 

ηνπ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007). Γειαδή απαηηείηαη απφθαζε Πξσζππνπξγνχ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (αξζ.4,1παξ3 ηνπ Ν. 3536/2007). 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ, κπνξεί λα γίλεη απφ θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ). 

ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 
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Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη 

ην ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο μνημονίος 

ζςνεπγαζίαρ, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. 

(Ν. 2800/2000 - ΦΔΚ 41/Α΄/2000, Ν. 3511/2006 – ΦΔΚ 258/Α΄/2006). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ 3 ηνπ αξζ 4 ηεο Κ.Τ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 θαη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 2800/2000, 

έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ. Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, κε 

ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο θαη πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, 

απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ κε ζεκαληηθή βαξχηεηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ή πεξηιακβάλεη 

άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα 

ιφγνπο παξνρήο άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν. 1579/85 - ΦΔΚ 

217/Α΄/1985). 

 

3.8 ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ  

Με επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ γηα ηελ άκεζε απφθξηζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Σν κλεκφλην ελεξγεηψλ απνηειεί έλα απιφ έγγξαθν κε εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην νπνίν δίδνληαη κε 

ζαθήλεηα απαληήζεηο ζηα πέληε εξσηήκαηα (πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, γηαηί), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ Β ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Σ ηνπ ρεδίνπ Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/Β΄/2003).  

ηα πιαίζηα απηά ην κλεκφλην ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζχληαμεο νη αλσηέξσ, ζα πεξηγξάθνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο,  κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηφηεηα / 

εηδηθφηεηα, ηειέθσλα, θαμ) 

 θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

 κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο 

Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ κε ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ 

επηρεηξεζηαθά ππεπζχλσλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο) γηα ιφγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ πνπ εδξεχνπλ εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. 
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3.9. ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ 

Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο 

κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

ησλ Γήκσλ.  

Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη 

νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά Όξγαλα (ΣΟ) ησλ Γήκσλ. 

Ο ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΟΠΠ, 

γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο απφ ην Σκήκα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.  
 

 

3.10. ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξίλεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε 

επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ 

πιεκκχξεο ζε εζληθφ επίπεδν δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεκα δηεζλνχο ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ παξνρήο βνήζεηαο απφ θαη πξνο άιιεο 

ρψξεο (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007). Σα αηηήκαηα γηα δηεζλή ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαηηζέκελσλ απφ άιιεο ρψξεο δπλακηθνχ θαη κέζσλ. εκεηψλνπκε φηη ζηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αηηνχκελα κέζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαζψο θαη ν επηρεηξεζηαθφο ρψξνο δξάζεο ηνπο. 

Σα αηηνχκελα κέζα, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ αηηνχληνο, ν νπνίνο θαη 

αλαιακβάλεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζπληνληζκφ ηνπο. 

 

3.11. ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΔΙ ΣΟΤ ΠΛΗΓΔΝΣΔ 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο πιεκκπξψλ 

ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο ησλ 

Γήκσλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή άιινπο ρψξνπο, θαηαβάιιεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία ησλ ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ YYKA, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ 

ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ ΤΤΚΑ. (Ν.Γ. 57/1973 - ΦΔΚ 149/Α΄/1973, 

Ν. 776/1978 - ΦΔΚ 68/Α΄/1978, ΠΓ 93/1993 - ΦΔΚ 39/Α΄/1993). Οη ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τ.Κ.Α. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζεσξείηαη φηη ρξήδνπλ άκεζα έθηαθηεο 

θνηλσληθήο βνήζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξα, ην Δζληθφ 

Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α.), πνπ ππάγεηαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΤΤΚΑ, 

ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο. Μεηά απφ κηα πιεκκχξα ην Δ.Κ.Κ.Α., εθφζνλ 

ζπληξέρεη ιφγνο, ζπγθξνηεί θαη θηλεηνπνηεί νκάδεο ηαρείαο παξέκβαζεο, ζπγθξνηνχκελεο θπξίσο απφ 

ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηελ παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο 

δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν (Ν. 2646/1998 - ΦΔΚ 
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236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 - ΦΔΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΔΚ 258/Α΄/2005, ΠΓ 22/2006 - ΦΔΚ 

18/Α΄/2006). 

Με ηελ Κ.Τ.Α. Π2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε 

νηθνζθεπήο, θηι.  

θνπφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ ακεζφηεξε επαλαιεηηνπξγία ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη δεκηέο αλαθέξνληαη ζην θηίξην πνπ θαιχπηεη αλάγθεο δηαβίσζεο θαη ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνζθεπήο (Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ). 

 Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ε αξκφδηα Γ/λζε Πξφλνηαο ησλ 

Γήκσλ ζηέιλεη αίηεκα ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΤΚΑ). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Ν. 1190/1981 - ΦΔΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΔΚ 25/Α΄/1998). Δηδηθφηεξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο 

δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. 

ε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, δχλαηαη λα παξέρεηαη 

επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραληθφ 

εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία 

θαηαγξάθεθαλ σο νινζρεξψο θαηεζηξακκέλα. Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (Ν. 2459/1997 – ΦΔΚ 17/Α΄/1997).  

Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα 

ιφγσ πιεκκπξψλ απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή ηελ 

Πεξηθέξεηα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, αθνχ πξνεγεζνχλ έιεγρνη πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο κεραληθνχο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή απφ ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο  (Α.Π. 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθχθιηνο 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., 4524/A42/26-08-2011 έγγξαθν ηεο ΤΑ/ΓΓΓΔ) 

Θέκαηα απνδεκηψζεσλ ζηε θπηηθή, δσηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ζην θπηηθφ, δσηθφ, 

αιηεπηηθφ, πάγην θαη έγγεην θεθάιαην απφ θαηαζηξνθέο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο θαη έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (Κ.Τ.Α. 281245/2008 - 

ΦΔΚ 628/Β΄/2008), φπσο απηφο ηζρχεη, κε αξκφδην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΔΛΓΑ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ 

επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε 

πιεγέληεο.    
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3.12. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3ζη΄ ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 

102/Α΄/2002), έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο 

έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».  

ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ θάθειν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο 

θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ 

θαηλνκέλσλ. 

ηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Με βάζεη ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο πιεκκπξψλ θαη λα ηα 

ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ 

θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα 

γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
 

 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Οη πξνο θνηλνπνίεζε θνξείο (ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, ΓΔΖ, ΟΔ, θιπ) παξαθαινχληαη λα πξνρσξήζνπλ δηα ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπο, ζε άκεζν έιεγρν φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε δεκηψλ απφ πιεκκχξεο θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ άκεζα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο, θαη νη Δηαηξίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο θαη Θεζζαινλίθεο παξαθαινχληαη λα 

ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηδηαίηεξα ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ πδξαγσγείσλ. 

Φνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ (Γεληθνί Οξγαληζκνί 

Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ), Σνπηθνί Οξγαληζκνί Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΣΟΔΒ) θαη ΟΣΑ), εηδηθά ζε πεξηνρέο 

κε ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ θαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πξφζθαηεο δαζηθέο ππξθαγηέο, παξαθαινχληαη 

λα πξνβνχλ έγθαηξα ζηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο 

πιεκκπξψλ ζε νηθηζκνχο, ππνδνκέο θαη εθκεηαιιεχζεηο πιεζίνλ ησλ αλσηέξσ έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε άξζε ησλ πξνζσξηλψλ θξαγκάησλ ζηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πδξνινγηθνχ έηνπο ψζηε λα κελ 

πεξηνξίδεηαη ε ξνή ησλ πιενλαδφλησλ πδάησλ. 

Δηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ 

αξκνδηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ, ΣΟΔΒ), γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

πξφθιεζεο δεκηψλ απφ πιενλάδνληα αξδεπηηθά θαη πιεκκπξηθά χδαηα, ξπζκίδνληαη κε ην 12815/08-09-2006 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο, ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ,  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
1. Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη  

α) Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ    

1. Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο  

2. Γλζε Σξνραίαο 

β) Απσηγείο Πςποζβεζηικού ώμαηορ  

Γ/λζε Ππξφζβεζεο – Γηάζσζεο 

2. Τποςπγείο Τποδομών Μεηαθοπών & Γικηύυν / Γενική Γπαμμαηεία Γημοζίυν Έπγυν 

α.  Γ/λζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) 

β.  Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Μείδνλνο πεξηνρήο 

Θεζζαινλίθεο  

γ.  Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / πληήξεζε Απηνθηλεηνδξφκσλ (ΔΤΓΔ /.Α.) 

δ. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο (ΔΤΓΔ / ΒΟΑΚ) 

ε. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο (ΔΤΓΔ/ΛΔΠ) 

3. Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ 
α.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

β.  Γ/λζε  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνχζαο   

     θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζε  φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

γ.  Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ 

4. Πεπιθέπειερ Κπάηοςρ 
α.  Γξαθεία θ.θ. Πεξηθεξεηαξρψλ  

β.  Γ/ζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζηνπο αξκφδηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ, ΣΟΔΒ) κε έδξα ζηελ 

Πεξηθέξεηά ηνπο 

γ.  Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ 

5. ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ 

α. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληε 

β. Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Τπνζηήξημεο  

γ. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηχνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο 

 

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

α.  Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

β.  Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

γ. Γξαθείν θ. Αξρεγνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη Διιεληθή Αθηνθπιαθήο 

2. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ 
α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β.  Γξαθείν θ. Τπαξρεγνχ ΓΔΔΘΑ 

γ.  ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ 

3. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γαζψλ 

γ. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τδάησλ 

δ  Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ / Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο Τδξνλνκίαο 

ε. Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ 
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4. Τποςπγείο Τποδομών Μεηαθοπών & Γικηύυν / Γενική Γπαμμαηεία Γημοζίυν Έπγυν 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

γ.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

5. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

γ.  Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο/Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο 

δ.  Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

ε.  Πξφεδξν Δ.Κ.ΔΠ.Τ. 

ζη. Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) 

      Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

6. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν  

α.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  

β.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

δ. Γ/λζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

ε. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

7. Δθνική Μεηευπολογική Τπηπεζία (ΔΜΤ)  

8. Οπγανιζμόρ ιδηποδπόμυν Δλλάδορ Α.Δ. (ΟΔ) 
α. Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

β. Τπεξεζία ΠΔΑ 

9. Γημόζια Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού Α.Δ. (ΓΔΗ Α.Δ.) 
α. Γξαθείν θ. Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ  

β. Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ 

γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο  

10. Γημόζια Δπισείπηζη Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΠΑ Α.Δ.) 

11. Γιασειπιζηήρ Δθνικού ςζηήμαηορ Φςζικού Αεπίος Α.Δ. (ΓΔΦΑ Α.Δ.) 

12. ΑΣΣΙΚΔ  ΓΙΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 

13. Ένυζη Πεπιθεπειών Δλλάδαρ (ΔΝ.Π.Δ.) 

14. Κενηπική Ένυζη Γήμυν Δλλάδαρ (ΚΔΓΔ) 

15. Ένυζη Γημοηικών Δπισειπήζευν Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ (ΔΓΔΤΑ) 

16. ΣΡΑΙΝΟΔ Α.Δ. 

17. Δθνικόρ Γιασειπιζηήρ ιδηποδπομικήρ Τποδομήρ Α.Δ. (ΔΓΙΤ Α.Δ.)  

18. ΣΡΑΜ Α.Δ  

19. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Ππυηεςούζηρ Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

20. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ  Θεζζαλονίκηρ  (ΔΤΑΘ  Α.Δ) 

21. Ολςμπία Οδόρ Λειηοςπγία Α.Δ. 

22. Μυπέαρ  Α.Δ. 

23. Νέα Οδόρ  Α.Δ. 

24. Αςηοκινηηόδπομορ Αιγαίος Α.Δ. 

25. Αςηοκινηηόδπομορ Κενηπικήρ Δλλάδαρ Α.Δ. 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθεία θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο 

4. Κ.Δ.Π.Π. 

5. Β΄ Γ/λζε 

6. Γ΄ Γ/λζε 
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