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FAX          :   210 - 33 59 935 

E-mail       :   ftheo@gscp.gr  

 

                   

  

ΘΔΜΑ:   ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από 

                 ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό  πεξηόδνπ  2007 – 2008  
 

ΥΔΣ : 1     Ν.1418/1984 Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ (ΦΔΚ 23/Α΄/1984). 

2. Ν.1579/1985 Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 

217/Α΄/1985). 

3. Ν.2503/1997 Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 107/Α΄/1997). 

4. N.2696/23-3-1999 Κχξσζε Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΦΔΚ 57/A΄/1999). 

5. Ν.2800/2000 Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, χζηαζε Αξρεγείνπ ΔΛΑ  

θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 41/Α΄/2000). 

6. Ν.3013/2002 Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο & ινηπέο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 102/Α΄/2002). 

7. Ν.3212/2003, Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 

308/Α΄/2003). 

8. Ν.3370/2005 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο  

(ΦΔΚ 176/Α΄/2005). 

9. N.3463/2006 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ 114/Α΄/2006). 

10. Ν.3481/2006 Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 162/Α΄/2006). 

11. Ν. 2938/2001 Πεξί Σακείνπ Δζληθήο Οδνπνηίαο (ΦΔΚ 178/Α'/2001).  

12. Π.Γ.69/1988 Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ 28/Α΄/1988). 

13. Π.Γ.210/1992 Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ηνπ θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΦΔΚ 99/Α΄/1992). 

14. Π.Γ.410/1995 Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (ΦΔΚ 231/Α΄/1995). 

15. Π.Γ.30/1996 Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΦΔΚ 21/Α΄/1996). 

16. Π.Γ.161/1997 Οξγαληζκφο, Καλνληζκφο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΦΔΚ 142/Α΄/1997). 

17. Π.Γ 219/1997 χζηαζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

ζπληήξεζεο βειηίσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Απηνθηλεηφδξνκσλ  ΔΤΓΔ/Α (ΦΔΚ 168/Α΄/1997).  

18. Π.Γ.161/2000 Μεηαβίβαζε ζηηο Ννκαξρ. Aπηνδηνηθήζεηο αξκνδηνηήησλ, ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

πνπ αθνξνχλ ηελ Πξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΦΔΚ 145/Α΄/2000). 

19. Π.Γ. 150/2005  Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ  Π.Γ/219/97 θιπ  (ΦΔΚ 211/Α΄/2005). 

20. Π.Γ.151/3-6-2004 Οξγαληζκφο Γελ. Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΦΔΚ 107/Α΄/2004). 

21. Π.Γ.1/2005 Ίδξπζε Τπεξεζηψλ Σξνραίαο Απηνθηλεηνδξφκσλ & άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 1/Α΄/2005). 

22. Κ.Τ.Α.Γ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994 Ίδξπζε Δηαηξίαο έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ επσλπκία Δγλαηία 

νδφο Αλψλπκε Δηαηξία (ΦΔΚ 846/Β΄/1994). 
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23. Κ.Τ.Α.ΚΤ/ΦΚΠΣ5/ΠΑ3/νηθ78759/2005 Αλάζεζε ζηελ Σ.Δ.Ο. Α.Δ. ηεο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, 

εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ Δπξεία Παξάθακςε Παηξψλ (ΦΔΚ 1299/Β΄/2002). 

24. Τ.Α.1299/7-4-2003 Έγθξηζε ηνπ απφ 7.4.2003 Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ  (ΦΔΚ 423/Β΄/2003). 

25. Τ.Α. ΓΜΔΟ/ε/Ο/568/2004 Υαξαθηεξηζκφο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, θηι (ΦΔΚ 505/Γ΄/2004). 

26. Τ.Α. ΓΜΔΟ/ε/Ο/567/2004 Υαξαθηεξηζκφο ηεο πλδεηήξηαο Οδνχ θηι (ΦΔΚ 505/Γ΄/2004). 

27. 2501/14/20 δ΄/ 10-02-2005  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ. 

28. 2501/14/21 γ΄/ 12-12-2005  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ. 

29. 4351/5-11-2002 έγγξαθφ καο. 

30. Α137078/2-10-2006 έγγξαθν ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

31.  Σελ ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 «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» (ΦΔΚ 398/Β΄/2007). 

32. Σε 4422/E.O./30-08-2007 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» (ΦΔΚ  1787/Β΄/06-09-2007) 

33.  Σελ Απφθαζε 1341/17-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο «Καζνξηζκφο νδψλ πνπ ε 

ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» (ΦΔΚ 1761/Β΄/2007) 

34. Σελ Απφθαζε 3563/30-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο «Καζνξηζκφο νδψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο η. Διιάδαο θαη ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα η. Διιάδαο.» (ΦΔΚ 

1830/Β΄/2007) 

35. Σελ Απφθαζε 6213/15-06-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ «Απφθαζε θαζνξηζκνχ νδψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΗΝ, ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ ηεο Π.Η.Ν.» (ΦΔΚ 1872/Β΄/2007) 

36. Σελ Απφθαζε 6297/27-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «Αξκνδηφηεηα 

ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο αζηπλφκεπζεο ζην Οδηθφ Γίθηπν επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.» (ΦΔΚ 1866/Β΄/2007) 

37. Σελ Απφθαζε 15400/ΟΗΚ/18-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Καζνξηζκφο ησλ 

νδψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ.» (ΦΔΚ 1932/Β΄/2007) 

38. Σελ Απφθαζε 33269/912/12-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ «Καζνξηζκφο ησλ 

νδψλ ησλ Ννκψλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ.» (ΦΔΚ 1888/Β΄/2007) 

39. Σελ Απφθαζε 55357/2305/01-06-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Καζνξηζκφο 

νδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα.» (ΦΔΚ 

992/Β΄/2007) 

40. Σελ Απφθαζε 3884/05-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

«Καζνξηζκφο ησλ νδψλ πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπο αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο − Θξάθεο θαη ησλ νδψλ πνπ ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο 

αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.» (ΦΔΚ 1970/Β΄/2007) 

41. Σελ Απφθαζε 15844/14-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ.» (ΦΔΚ 1985/Β΄/2007) 

42. Σελ Απφθαζε 3567/12-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ «Καζνξηζκφο ησλ εζληθψλ νδψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ..Δ. Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ.» (ΦΔΚ 2018/Β΄/2007) 

43. Σελ Απφθαζε 7018/20-09-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «Καζνξηζκφο νδψλ Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.» 

44. Σελ Απφθαζε 8846/26-10-2007 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο «Καζνξηζκφο νδψλ ηνπ 

Οδηθνχ Γηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο 

ηεο Γ.Δ..Δ./Π.Γ.Δ.» 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ  

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ ρηνλφπησζε θαη ν παγεηφο σο θαηλφκελα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ γηαηί 

κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο 

ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. H εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζπλήζσο δηαξθεί ζηε 

ρψξα καο, απφ κεξηθέο ψξεο κέρξη κεξηθέο κέξεο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ρεηκψλαο ζηε ρψξα καο είλαη θαηά θαλφλα ήπηνο, παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε 

έληνλεο ρηνλνπηψζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο. Απφ ηε δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο θαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηνχο.  

ηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκφδην 

ζεζκνζεηεκέλν επηηειηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο, θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ 

θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ζεηηθφ. 

 

2.  ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΥΗΟΝΟΠΣΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΑΓΔΣΟΤ ΣΟ   

     ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

Ζ πξψηε θαηά θαλφλα δπζκελήο επίπησζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ρηνλνπηψζεηο θαη ηνλ παγεηφ είλαη ε 

δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν.  

Με δεδνκέλε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο απφ ην δεχηεξν 15ζεκεξν ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ σο θαη ηηο αξρέο Απξηιίνπ, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δξνκνιφγεζε ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Σα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ρηνλνπηψζεσλ θαη ηνπ παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν, πξνζδηνξίδνληαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα: 

ηάδην 1
ν
 : Πξν-ρεηκεξηλή πεξίνδνο.  

Ζ πεξίνδνο απηή θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ σο θαη 

έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο. 

 Απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απνρηνληζκνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν κε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επφκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν, βάζεη ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο απνηίκεζεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. 

 Πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε πιηθψλ (πρ αιάηη, ςεθίδα, θηι) βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ αλαγθψλ. 

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ. 
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ηάδην 2
ν
 :  Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο.  

Ζ πεξίνδνο απηή θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. 

 Αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο παγεηνχ βάζεη ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

εγθξίζεθαλ ή πξνβιέπεηαη λα εγθξηζνχλ. 

 Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο ηδησηηθψλ κέζσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

βάζεη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζρεδίνπ . 

 Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο επνρηαθνχ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 

 Καηαλνκή πξνζσπηθνχ θαη νξηζκφο ππεπζχλσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ην ζρεδηαζκφ εγθαηαζηάζεσλ (εξγνηάμηα, απνζήθεο άιαηνο, θιπ). Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άκεζε ζπληήξεζή ηνπο, αλ απηφ απαηηείηαη θαη δελ έρεη 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί.  

 Καζνξηζκφο ππεπζχλσλ αλά νδηθφ άμνλα γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ βάζεη 

ηνπ ζρεδίνπ. Οξηζκφο επηθεθαιήο ζπληνληζηή θαη ηεο έδξαο ηνπ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο βαξδηψλ θαη επηθπιαθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ.  

 Έθδνζε νδεγηψλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ζπληνληζηή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ επέκβαζεο θαη κέζσλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία, κε βάζε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε θεληξηθή δηνίθεζε.  

 Πξνηεξαηνπνίεζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ σο πξνο ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπλνιηθήο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ εθηεηακέλσλ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

 Γηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 πζθέςεηο κε άιινπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη 

ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο 

θαη παγεηφ. 

ηάδην 3
ν
 :  Υεηκεξηλή πεξίνδνο 

Ζ πεξίνδνο απηή θαιχπηεη θαηά θαλφλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην δεχηεξν 15ζεκεξν ηνπ κελφο 

Ννεκβξίνπ σο θαη ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηα δηάθνξα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο.  

 Γηαζθάιηζε ξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ έδξα ηνπ επηθεθαιήο ζπληνληζηή ζρεηηθψλ κε 

κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επηηήξεζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ γηα ιφγνπο εηνηκφηεηαο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ φπνπ απηφ επηβάιιεηαη. 

 Αλαθαηαλνκή πφξσλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, βάζεη ηεο εμέιημεο ησλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ. 

 Πξνκήζεηα επηπιένλ πιηθψλ (άιαηνο, ςεθίδαο, θηι.) φηαλ νη επηθξαηνχζεο ή νη πξνβιεπφκελεο 

ζπλζήθεο ην απαηηνχλ. Άκεζε επηδηφξζσζε βιαβψλ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 

 Απνθιηκάθσζε εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ  βάζεη ηνπ ζρεδίνπ. 



 5 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

3. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΩΝ 

3.1 Αξκνδηόηεηεο εξγαζηώλ απνρηνληζκνύ θαη αληηκεηώπηζεο παγεηνύ ζην νδηθό δίθηπν 

Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαηά θαλφλα ζηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο (ρεηκεξηλή ζπληήξεζε) θαη αληηκεησπίδνληαη κε ζηφρν ηελ 

αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ.  

3.1.1 Αξκνδηόηεηεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

Με ηελ ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΔΚ 398/Β΄/2007) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ εθδφζεθε ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ   Ν 3481/2006, θαζνξίδνληαη νη νδνί ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ 

ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηηο νδνχο Ννκνχ Αηηηθήο (πίλαθαο 1 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο), αξκφδηα 

ππεξεζία γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ νξίδεηαη ε Γ/λζε 

Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΚΔΟ/Γ.Γ.Γ.Δ.), 

κε Πξντζηάκελε Τπεξεζία ηελ Γ/λζε Οδηθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. Δπίζεο, γηα ην 

παξάπιεπξν θαη δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο−ηαπξνχ−Α/δ πάησλ θαη 

ηεο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ ζην Ν. Αηηηθήο, αξκφδηα ππεξεζία νξίδεηαη ε Δηδηθή 

Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / ηαπξφο –Διεπζίλα, Ρίν − Αληίξξην (ΔΤΓΔ/ΔΡΑ). 

Γηα ηνλ εζληθφ νδηθφ άμνλα ηεο Π.Α.Θ.Δ. θαη ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο (παξάγξαθνο 

Α4 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο) αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ νξίδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ  / πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ 

(ΔΤΓΔ/Α) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

Οη εξγαζίεο (πξνγξάκκαηα) απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ θαη θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν 2007-2008, κε ζηφρν ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ηεο Π.Α.Θ.Δ. θαη ηνπ 

Απηνθηλεηνδξφκνπ Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο, ζα εθηειεζηνχλ κε εγθαηεζηεκέλεο εξγνιαβίεο, κεηά απφ ζρεηηθή 

απφθαζε (ζρεηηθφ 7872/23-10-2007 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΔ/Α ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.). 

   Πξντζηακέλε Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε ΔΤΓΔ/Α Γ.Γ.Γ.Δ. 

ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη θαηά θαλφλα Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (επηβιέπνπζα) νξίδνληαη νη θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο 

Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ησλ Πεξηθεξεηψλ απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε Π.Α.Θ.Δ. θαη ν 

Απηνθηλεηφδξνκνο Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο (αξζ 3 ΠΓ 219/97, ΠΓ 150/05). 

3.1.2 Αξκνδηόηεηεο Πεξηθεξεηώλ, Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  

Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ, ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο 

ζπληήξεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζνξίδνληαη απφ απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 N.3481/2-8-2006  (ΦΔΚ 162/Α΄/2006) θαη απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο 
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Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη  (Οη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο αλαθέξνληαη ζηα 32-44 ζρεηηθά). 

Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ, ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο 

ζπληήξεζεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ 

Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 N.3481/2-8-2006  (ΦΔΚ 162/Α΄/2006) θαη 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Γ/λζεσλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Σ.Τ.) ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη  (Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο αλαθέξνληαη ζηα 32-44 ζρεηηθά θαη 

αλακέλεηαη άκεζα ε έθδνζε Απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο ζρεηηθά κε ηνλ  θαζνξηζκφ ησλ νδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ). 

Γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ φισλ ησλ ππνινίπσλ δεκφζησλ 

νδψλ ππεχζπλνη είλαη νη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο, κέζα ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο (άξζξν 7 

ηνπ  Ν 3481/2006 - ΦΔΚ 162/Α΄/2006). 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ρξεκαηνδνηεί ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα Ννκαξρηαθά 

Γηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ εξγαζηψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ (16994/22-03-2007 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ). Ο ζρεδηαζκφο γηα 

ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. 

3.1.3 Αξκνδηόηεηεο εηαηξίαο «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.»  

Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ, ζηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ 

έρνπλ απνδνζεί ζηελ θπθινθνξία, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξίαο "ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ." (ΚΤΑ 

Γ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994, Ν.3212/2003). 

    Ο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο ηνηρεηψδνπο πληήξεζεο ηνπ 

Σνκέα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο  ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά 

ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2007-2008 κε εγθαηεζηεκέλεο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα εξγνιαβίεο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζα επηβιέπνληαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.  σο 

αθνινχζσο (Α166001/24-10-2007 έγγξαθν ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.): 

 Γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο έσο ην Πεξηζηέξη Μεηζφβνπ, 

αξκφδην είλαη ην Κιηκάθην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Ησαλλίλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο 

Ησαλλίλσλ ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.   

 Γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ ην Πεξηζηέξη Μεηζφβνπ έσο ηα Γξεβελά , αξκφδην είλαη ην 

Κιηκάθην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Μεηζφβνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Ησαλλίλσλ ηεο 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.   
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 Γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ ηα Γξεβελά έσο ηνλ θφκβν Κιεηδηνχ Ζκαζίαο 

(Γηαζηαχξσζε κε ΠΑΘΔ), αξκφδην είλαη ην Κιηκάθην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Κνδάλεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Γξεβελψλ ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.   

 Γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ Καινρψξη (θφκβνο Κ1 Θεζζαινλίθεο) έσο ηξπκφλα,  

αξκφδην είλαη ην Κιηκάθην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Γεξβελίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο 

Θεζζαινλίθεο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.   

 Γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ Αγ. Αλδξέα Καβάιαο σο ηνπο Κήπνπο Έβξνπ,  αξκφδην 

είλαη ην Κιηκάθην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Κνκνηελήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο 

Κνκνηελήο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.   

  Ζ αξκνδηφηεηα απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ πνπ παξεκβάιινληαη (Λεηηνπξγηθή Δγλαηία) αλήθεη ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο 

ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα: 

 ην ηκήκα ηεο Π.Α.Θ.Δ. (θφκβνο Κιεηδηνχ-θφκβνο Κ1/Θεζζαινλίθεο) πνπ παξεκβάιιεηαη, απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εξγνιαβηψλ απφ ηελ Δ.Τ.Γ.Δ./.Α/ Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΩΓΔ, νη νπνίεο 

ζα επηβιέπνληαη απφ ηελ Γ.Δ..Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν άμνλαο απηφο (Α166001/24-

10-2007 έγγξαθν ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 - ΦΔΚ 

398/Β΄/2007). 

 Σν ηκήκα ηεο Δζληθήο Οδνχ απφ γέθπξα ηξπκφλα σο Α.Κ. Αγ. Αλδξέα Καβάιαο πνπ παξεκβάιιεηαη, 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ..Δ. Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν 

άμνλαο απηφο  (Α166001/24-10-2007 έγγξαθν ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., 3884/5-9-2007 Απφθαζε 

ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο – ΦΔΚ 1970/Β΄/2007). 

 Γηα ηελ επαξρηαθή νδφ απφ ηνλ ηζφπεδν θφκβν Δ.Ο. Καιακπάθαο-Μεηζφβνπ σο Γξεβελά (κέζσ 

Κξαληάο θαη Μειηάο) ε ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ζα ζπλδξάκεη ηηο αξκφδηεο γηα απνρηνληζκφ 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο κε κεραλήκαηα ηνπ αλαδφρνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Δγλαηίαο Οδνχ απφ Πεξηζηέξη Μεηζφβνπ σο Γξεβελά (Α166001/24-10-2007 έγγξαθν ηεο 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.) 

3.1.3 Αξκνδηόηεηεο εηαηξίαο «ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.»  

 Ο απνρηνληζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ, ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο  Αηηηθήο νδνχ 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξίαο "ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.". Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ απνρηνληζκφ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ παγεηφ ζε ηκήκαηα πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Κχξηνπ Έξγνπ 

Παξαρψξεζεο ζηα άθξα ηεο Αηηηθήο Οδνχ, ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε 

ππεξεζίεο. 
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3.2 Έιεγρνο θπθινθνξίαο, επηβνιή πεξηνξηζκώλ ή απαγνξεύζεσλ θπθινθνξίαο ζην νδηθό δίθηπν εμ 

αηηίαο ρηνλόπησζεο ή παγεηνύ  

Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν, ν έιεγρνο θπθινθνξίαο, ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή 

απαγνξεχζεσλ θπθινθνξίαο ζε φιν ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο 

αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ Γ/λζεσλ ή Γ/λζεσλ Σξνραίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.2696/99, 

ΠΓ1/2005). Ζ γλσκνδφηεζε ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν είλαη 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Γ/λζε Σξνραίαο ηνπ Τπ. Γεκφζηαο Σάμεο (Αξρεγείν ΔΛΑ), κε ην ππ’ αξηζ 

2501/14/20 δ΄/ 22-12-2004 έγγξαθφ ηεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηεο,  δηεπθξηλίδεη  φηη ε δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο, ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην 

επηβάινπλ (έληνλε ρηνλφπησζε, παγεηφο, θιπ) απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ Σξνραίσλ 

Σκεκάησλ ηεο ΔΛΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 3, 4, 19 θαη 52 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

(Ν.2696/23-4-99, ΦΔΚ 57/Α΄/1999).   

Ννείηαη φηη θαηά ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ, φπσο νη ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ 

αμφλσλ, ε πξνιεπηηθή αθηλεηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ απφ ηα θαηά ηφπνπο ππεχζπλα Σξνραία ηκήκαηα ηεο 

ΔΛΑ, κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηα ζπλεξγεία απνρηνληζκνχ, ζεσξείηαη 

σο κέηξν απνηειεζκαηηθφηεξν.  

ε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ, ή απαγνξεχζεσλ θπθινθνξίαο, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ 

νρεκάησλ επί ή πιεζίνλ ηνπ νδηθνχ άμνλα ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο θαηά 

ηφπνπο επηθεθαιήο ζπληνληζηέο, ππεχζπλνπο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ απνρηνληζκνχ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ην έξγν ηνπο. 

 

3.3 Δλεκέξσζε θνξέσλ γηα ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζην νδηθό δίθηπν. 

Ζ ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε 

ζην νδηθφ δίθηπν απφ πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο 

ππεπζχλσλ Σξνραίσλ Σκεκάησλ ηεο ΔΛΑ (5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ ΔΛ.Α. 

«Δηδηθφ ρέδην θηλεηνπνίεζεο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Αξρεγείνπ ΔΛ.Α. γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ έληνλε ρηνλφπησζε-ρηνλνζχειια-παγεηφ» ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ην 4096/12-07-2006 έγγξαθφ καο) 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην πξσηεχνλ Δζληθφ νδηθφ δίθηπν (Π.Α.Θ.Δ. Δγλαηία νδφο, 

θιπ), παξαθαιείηαη ην Αξρεγείν ηεο ΔΛΑ λα εθδψζεη ζρεηηθή δηαηαγή γηα ηελ άκεζε θαη απεπζείαο  

ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) απφ ηα 

θαηά ηφπνπο ππεχζπλα Σξνραία Σκήκαηα ηεο ΔΛΑ. 
 

3.4 Απνκάθξπλζε αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ εμ αηηίαο ρηνλόπησζεο ή παγεηνύ 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπνηνο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ή ηελ εμνπζία επί ηνπ πξάγκαηνο επί 

ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη δεκφζηα θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.10 ηνπ Ν 2696/1999 (Κψδηθαο 
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Οδηθήο Κπθινθνξίαο), ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν, ψζηε απφ ηελ δεκφζηα θπθινθνξία λα κελ 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία ηξίησλ πξνζψπσλ ή άιισλ έλλνκσλ αγαζψλ (ππ. αξζ. 2501/14/21-γ / 12-12-

2005 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ).  

Σν άξζξν απηφ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1,11,12,13 ηνπ Ν 

3013/2002, πξνθαιεί πξνθαλψο ππνρξέσζε ζηνλ θνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ελφο νδηθνχ 

άμνλα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη δεκφζηα θπθινθνξία, γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ 

νρεκάησλ, εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, εθφζνλ απηή απνβιέπεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ νρεκάησλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία. 

Καηά ζπλέπεηα ε αξκνδηφηεηα κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ νρεκάησλ κε ζηφρν ηελ άκεζε 

απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, ππάγεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε δηάζεζεο ή κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ νρεκάησλ, 

δελ απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κπνξνχλ ζε 

πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ λα δηαζέζνπλ γεξαλνθφξα νρήκαηα γηα ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δίλαη 

απηνλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δηάζεζε γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ νρεκάησλ ζα πξέπεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο άιινπο θνξείο.  

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε αλαγθαηφηεηα κίζζσζεο ηθαλνχ αξηζκνχ κεγάισλ γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ 

νρεκάησλ γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θαηά κήθνο ηνπ 

νδηθνχ άμνλα ηεο Π.Α.Θ.Δ. θαη ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο. Πξνο ηνχην ε Δ.Τ.Γ.Δ./.Α. 

ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ σο Πξντζηακέλε αξρή γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ νδηθνχ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεη ζηα πξνγξάκκαηα απνρηνληζκνχ ηεο θαη ηε κίζζσζε ησλ αλσηέξσ γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ 

νρεκάησλ. Σν απηφ ηζρχεη γηα ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. γηα ηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ έρνπλ 

απνδνζεί ζηελ θπθινθνξία, θαζψο θαη γηα ηελ Αηηηθή Οδφ ζηελ νπνία ηελ επζχλε έρεη ε ΑΣΣΗΚΔ 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 

 

3.5 Απεγθισβηζκόο θαη δηάζσζε νδεγώλ θαη επηβαηώλ εμ αηηίαο ρηνλόπησζεο ή παγεηνύ 

Ο απεγθισβηζκφο θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη ηεζεί ζε θίλδπλν απφ δηαθνπή 

ηεο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ (Π.Γ.210/1992, ΦΔΚ 99/Α΄/1992). Ζ ελ ζπλερεία κεηαθνξά ηνπο ζε Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο 

είλαη  αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985, ΦΔΚ 217/Α΄/1985). Ο ζπληνληζκφο ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Μνλάδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο βνεζείαο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. (Ν. 3370/2005 - ΦΔΚ 176/Α΄/2005, Ν. 3527/2007 – ΦΔΚ 

25/Α΄/2007).   

Δηδηθόηεξα, ζε πεξηπηώζεηο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, γηα ηα νπνία δελ 

ζπληξέρεη ιόγνο άκεζεο απνκάθξπλζεο ησλ επηβαηλόλησλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξόλνηα, εθ κέξνπο 
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ησλ ζσζηηθώλ ζπλεξγείσλ, γηα ηελ δηαλνκή, όηαλ απηό επηβάιιεηαη (πνιύσξε αλακνλή, ςύρνο, θηι), 

θνπβεξηώλ θαη πόζηκνπ ύδαηνο, γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ησλ επηβαηώλ.  

ηα πιαίζηα απηά ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη ήδε δηαλείκεη 300 θνπβέξηεο, πνπ 

δηαηέζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Τ.Τ.Κ.Α.), πξνο θχιαμε ζε 

αληίζηνηρνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ θαη πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ησλ 

Πεξηθεξεηψλ Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Αηηηθήο, ηεξεάο Διιάδαο, Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ηκήκαηα ησλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο Π-Α-Θ-Δ θαη 

Κνξίλζνπ –Σξηπφιεσο. Ζ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπο φπνπ απηφ απαηηείηαη, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θνξέα 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζσζε (7611/05-12-2006 θαη 7712/08-12-2006 έγγξαθά καο). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία έρνπλ ζην απψηεξν παξειζφλ, θαη’ επαλάιεςε 

ζεκεησζεί θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα ηεο ΠΑΘΔ θαη ζηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο, θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθδήισζεο έληνλσλ ρηνλνπηψζεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεην, πέξαλ  ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ηελ 

θάιπςε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ επηβαηψλ εθ κέξνπο ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, λα ππάξρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ (ζπλεξγαζία Γ.Δ..Δ., Γ/λζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο)  γηα ηελ δηαλνκή πξφρεηξνπ γεχκαηνο, ζε πεξηπηψζεηο πνιχσξεο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, γηα ηα νπνία δελ ζπληξέρεη ιφγνο άκεζεο απνκάθξπλζεο ησλ επηβαηλφλησλ. Παξφκνηνο 

ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εθ κέξνπο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ θπθινθνξία θαη απνηειεί επζχλε 

ηεο. 

 

3.6  Δηνηκόηεηα θνξέσλ αληηκεηώπηζεο 

Αξκφδηνο θνξέαο πξφγλσζεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θηι.,  είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (ΠΓ 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 ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο είλαη 

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

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

Τπεξεζίαο. 

Ζ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΚΔΠΠ γηα ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, 

κέζσ FAX, ζηε Γ/λζε Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηα γξαθεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ απνηειεί επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ.  
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Ζ πεξαηηέξσ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΚΔΠΠ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Ννκαξρίαο 

γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηάο ηεο, θαζψο θαη ζηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Γήκσλ ή ζηα Γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ, απνηειεί επζχλε ησλ γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

Σα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ή ηα Γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ, πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

3.7 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ από ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή θπθινθνξίαο ζην νδηθό δίθηπν ιόγσ 

ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ 

Ζ πξνζσξηλή δηαθνπή θπθινθνξίαο απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, θπξίσο ζην νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ νδηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθψλ πγείαο θαη ελίνηε δπζθνιίεο ζηε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ. Οη επηπηψζεηο απηέο φηαλ νδεγνχλ 

ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπληνληζκέλα απφ ηνπο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν 3013/1-5-2002.  

ηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ 

κε θνξείο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαηάιιεια κέζα (Π, ΔΛΑ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ). 

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

θαη παγεηνχ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ησλ ΟΣΑ Α΄ θαη 

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

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

ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  

4. ΥΔΓΗΑΜΟ Δ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ, ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  

 

4.1  Πεξηθεξεηαθόο  ζρεδηαζκόο αληηκεηώπηζεο ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ ζην νδηθό δίθηπν  

Οη έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο είλαη θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζηε ρψξα καο 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 3013/1-5-2002.  

Σα έξγα θαη νη δξάζεηο γηα ηε έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν πινπνηνχληαη ζε 3 ζηάδηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 2 ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο  ηνπ παξφληνο.  

Δηδηθφηεξα, παξαθαινχκε κε επζχλε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ιφγσ αξκνδηφηεηαο γηα 

ηα εμήο: 

1. Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη αληηκεηψπηζε παγεηνχ  
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αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Παξάγξαθν 2 ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο  ηνπ 

παξφληνο θαη κε βάζε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, ηηο νδεγίεο, ηα 

πξνγξάκκαηα απνρηνληζκνχ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

2. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα νινθιεξσζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλσλ κηζζψζεσλ 

ηδησηηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε πξφζιεςε επνρηαθνχ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη. 

3. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε ζηειέρσζε, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ 

απαηηείηαη, ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

4. Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.), λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ αλά εξγνηάμην απνρηνληζκνχ θαη λα εθδνζεί πξφγξακκα 

επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο.   Δπίζεο λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ νξηζκφ ππεπζχλσλ αλά 

νδηθφ άμνλα θαη πεξηνρή επζχλεο, θαζψο θαη ππεπζχλσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ (εξγνηάμηα, απνζήθεο άιαηνο, θιπ) γηα ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνχ. 

5. Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.), λα πξνρσξήζνπλ ζηελ έθδνζε 

νδεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

επέκβαζεο θαη κέζσλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

6. Να επηιπζνχλ άκεζα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ήδε αληηκεησπηζηεί, πξνβιήκαηα  πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε άιαηνο ή θαη άιισλ θαηάιιεισλ πιηθψλ (ςεθίδα, θηι.), φπσο επίζεο 

θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κεραλεκάησλ απνρηνληζκνχ θαη δηαζπνξάο άιαηνο. 

7. Να νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ 

κεραλεκάησλ, ή άιισλ κεραλεκάησλ πνπ θξίλνληαη θαηαιιειφηεξα, φπνπ θαη εάλ απηφ απαηηείηαη, 

γηα ηελ απνκάθξπλζε αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, πνπ εκπνδίδνπλ 

ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνχ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

8. Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.), λα ειέγμνπλ ηε θαηάζηαζε 

ησλ δηαηηζεκέλσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θνπβεξηψλ θαη λα ελεκεξψζνπλ 

ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠΠ γηα ηπρφλ θζνξέο. 

9. Με επζχλε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ λα ζπγθιεζεί ζπληνληζηηθή ζχζθεςε 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ην αξγόηεξν εληόο 10 εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζεο, ζηελ νπνία 

ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φιεο νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο Γ/λζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ (Γ/λζε 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γ/λζε Διέγρνπ θαη πληήξεζεο Έξγσλ, Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θιπ), 

εθπξφζσπνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηεο ΔΛΑ, ησλ Αζηπλνκηθψλ Γ/λζεσλ ή ησλ Γ/λζεσλ 

Σξνραίαο ησλ Ννκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δ.Κ.Α.Β., νη ππεχζπλνη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη νη ππεχζπλνη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη φπνηνη άιινη θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαβξεζνχλ 
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(Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ έηζη ψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην παξειζφλ λα επηιπζνχλ. 

ηε ζχζθεςε απηή, κεηά απφ ζχληνκε ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ πληήξεζεο 

Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.), γηα ηα επηρεηξεζηαθά φξηα επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην ζρέδην απνρηνληζκνχ θαη 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ ζε νδηθνχο άμνλεο πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε, ζα πξέπεη λα ιπζνχλ 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη (ΔΛΑ, Π, ΔΚΑΒ, 

θιπ), ηε δηάζεζε θαη παξνπζία πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε εξγνηάμηα ή ζηαζκνχο 

απνρηνληζκνχ, ή ζε ζέζεηο αλάπηπμεο –επηθπιαθήο θαη δηαζπνξάο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ θάζε θνξέα, 

φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ, ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε αηφκσλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ, ηελ απνκάθξπλζε αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν ζπκβάιεη ζηνλ 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζην Δζληθφ νδηθφ 

δίθηπν. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηε ζχζθεςε απηή, ζα θιεζεί λα ζπκκεηάζρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο "ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ.", ν νπνίνο θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηεο Αηηηθήο Οδνχ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηεο Γ/λζεο 

Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ / ηαπξφο 

–Διεπζίλα, Ρίν − Αληίξξην (ΔΤΓΔ/ΔΡΑ) θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ / πληήξεζεο 

Απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο (ΔΤΓΔ/Α) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, νη νπνίνη 

θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ απνρηνληζκνχ νδηθψλ αμφλσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

Δπίζεο, ζηηο Πεξηθέξεηεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ  ζα πξέπεη λα θιεζνχλ ζηε 

ζχζθεςε θαη νη ππεχζπλνη γηα ζέκαηα απνρηνληζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο "ΔΓΝΑΣΗΑ 

ΟΓΟ Α.Δ.", πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξίαο γηα ηα 

ηκήκαηα απηά.  

Σελ πεξίνδν 2006-2007 ε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηε βνήζεηα 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, βάζεη ησλ θνηλνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ απνρηνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

Οδηθνχ Γηθηχνπ ζε 9 Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο. Οη αλσηέξσ ζεκαηηθνί ράξηεο απεηθνλίδνπλ ηα θεληξηθά 

εξγνηάμηα ησλ ΓΔΔ, ηηο ζέζεηο επηθπιαθήο θαη ηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη αζξνηζηηθά αλά ζέζε ζε αξρηθφ 

ζηάδην. ηφρνο ηεο ραξηνγξάθεζεο απηήο ήηαλ ε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αξρηθήο εηθφλαο πνπ αθνξά 

ηελ θαηαλνκή ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζηα ζρέδηα ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ. Ννείηαη φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο θαηλνκέλσλ ε δηάζεζε ησλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. 
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ηα πιαίζηα απηά παξαθαινχκε λα θνηλνπνηεζνχλ κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ 

πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) ην ηαρχηεξν δπλαηφ (κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2007), ηα νξηζηηθά 

ζρέδηα εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επζχλεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο Π.Α.Θ.Δ. θαη ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ 

Κνξίλζνπ-Σξηπφιεσο), ζηελ Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. θνπφο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη ε 

ελ ζπλερεία απνζηνιή ηνπο ζηνπο αξκνδίσο εκπιεθνκέλνπο θνξείο.  

Αηηήκαηα ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γ/λζεσλ Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.), γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ζε πιηθά θαη κέζα ζηηο εγθαηεζηεκέλεο εξγνιαβίεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

παγεηνχ ζην Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν, απεπζχλνληαη πξσηίζησο ζηηο νξηδφκελεο Πξντζηάκελεο Τπεξεζίεο 

(ΓΓΓΔ/ΔΤΓΔ/Α, Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. ε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απφ ηηο αλσηέξσ 

ππεξεζίεο θαη φηαλ νη ζπλζήθεο (έθηαθηε αλάγθε) απαηηνχλ δηάζεζε πφξσλ απφ άιινπο θνξείο (φκνξεο 

Πεξηθέξεηεο, θιπ) ζα απεπζχλνληαη ζηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη εθείλεο κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ).  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ζε πιηθά θαη κέζα ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα άκεζεο δηάζεζήο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ΟΣΑ, 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν θνξέσλ θαη φηαλ απηφ δελ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο ζην νδηθφ δίθηπν 

επζχλεο ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε πξνο ηθαλνπνίεζε  ησλ αηηεκάησλ απηψλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζα 

γίλεηαη κέζσ ησλ Γ/λζεσλ ή Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ψζηε λα ππάξρεη ζπληνληζκφο. Σν απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε θνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα παξνρή βνεζείαο, 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ, θιπ.   

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ 

ππνβάιινληαη απφ ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Οη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηρεηξήζεηο, γηα ιφγνπο άκεζεο αλαγλψξηζήο ηνπο, ζα θέξνπλ κπνπθάλ κε ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηα νπνία ήδε ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 

4.2  Ννκαξρηαθόο ζρεδηαζκόο αληηκεηώπηζεο ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ ζην νδηθό δίθηπν 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ θαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Σα έξγα θαη νη 

δξάζεηο γηα ηε έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο ρηνλνπηψζεηο 

θαη παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν πινπνηνχληαη ζε 3 ζηάδηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 2 ηνπ 

Πξψηνπ Μέξνπο  ηνπ παξφληνο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ, κε επζχλε ηνπ Ννκάξρε ιφγσ αξκνδηφηεηαο, (αξζ 12,  Ν 3013/2002)  παξαθαινχκε  γηα 

ηα εμήο: 

1. Με βάζε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ λα θαηαξηηζζεί ζρέδην, ή λα  

επηθαηξνπνηεζεί ην ππάξρνλ, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηεο Ννκαξρίαο 

απφ ηελ αξκφδηα  ηερληθή ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

2. Να επηιπζνχλ άκεζα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ήδε αληηκεησπηζηεί, πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε άιαηνο ή θαη άιισλ θαηάιιεισλ πιηθψλ (ςεθίδα, θηι.), φπσο 

επίζεο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κεραλεκάησλ απνρηνληζκνχ θαη δηαζπνξάο άιαηνο ηεο 

Ννκαξρίαο. 

3. Να εθδνζεί, εάλ δελ έρεη εθδνζεί, απφθαζε ζρεηηθή κε ηε κίζζσζε κεραλεκάησλ. 

4. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα νινθιεξσζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο 

ηδησηηθψλ κέζσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

5. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ, λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο 

γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ κεραλεκάησλ, ή άιισλ κεραλεκάησλ πνπ θξίλνληαη θαηαιιειφηεξα, 

φπνπ θαη εάλ απηφ απαηηείηαη, γηα ηελ απνκάθξπλζε αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ εμ αηηίαο 

ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ πνπ εκπνδίδνπλ ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνχ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επζχλεο 

ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

6. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα νξηζηνχλ ππεχζπλνη αλά νδηθφ άμνλα θαη πεξηνρή επζχλεο, θαζψο θαη 

ππεχζπλνη νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ (εξγνηάμηα, απνζήθεο 

άιαηνο, θιπ) γηα ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ.  

7. Να νξηζζεί επηθεθαιήο ζπληνληζηήο γηα ηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ 

παγεηνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επζχλεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

8. Πξνηεξαηνπνίεζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ σο πξνο ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπλνιηθήο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ εθηεηακέλσλ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

9. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα ζηειερσζνχλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ απαηηείηαη, νη αξκφδηεο 

Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο. 

10. Να ελεκεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νη αξκφδηεο Γ/λζεηο ηεο Ννκαξρίαο γηα 

ηελ έθδνζε αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθψλ κε  ιήςε κέηξσλ απφ γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο ζε πεξηνρέο 

πνπ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη εθδψζεη πξνεηδνπνίεζε γηα έληνλεο 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ.  

11. Να ζπγθιεζεί ζηελ έδξα ηεο Ννκαξρίαο, ζχζθεςε ηνπ πληνληζηηθνχ Ννκαξρηαθνχ Οξγάλνπ 

(.Ν.Ο.), ην αξγόηεξν εληόο 10 εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζεο, κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ. ηε ζχζθεςε λα θιεζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ απαξαηηήησο νη Γήκαξρνη θαη νη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ ησλ νηθείσλ ΟΣΑ, ή 

εθπξφζσπνί ηνπο.  
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ηε ζχζθεςε ηνπ πληνληζηηθνχ Ννκαξρηαθνχ Οξγάλνπ (.Ν.Ο.) κεηά απφ ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ην 

ζρέδην απνρηνληζκνχ θαη ηα επηρεηξεζηαθά φξηα επζχλεο ηεο Ννκαξρίαο, απφ ηνλ ππεχζπλν επηθεθαιήο 

ζπληνληζηή ηεο Ννκαξρίαο, ζα πξέπεη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ 

Τπεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη, ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ, ηελ απνκάθξπλζε 

αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν ζπκβάιεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Ννκαξρίαο. Οη 

απνθάζεηο ησλ ΝΟ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ λα δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γξαθείσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ δξφκσλ πνπ νδεγνχλ ζε Ννζνθνκεία, 

Κέληξα Τγείαο, Αεξνδξφκηα, Ληκάληα, ρνιηθά ζπγθξνηήκαηα,  θιπ, θαζψο θαη θηίξηα ππεξεζηψλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζα πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα 

επηιπζνχλ. 

Ζ δηαθνπή ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απνηειεί επζχλε ηνπ Ννκάξρε (ΠΓ 161/2000, 145/Α΄/2000) 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ 

θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηα 

Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 O Ννκάξρεο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηε πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ εμ αηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, κπνξεί λα ζπγθαιέζεη πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (.Ν.Ο) (άξζξν 12 ηνπ Ν3013/2002). 

Οη ππάιιεινη ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηρεηξήζεηο, γηα ιφγνπο άκεζεο αλαγλψξηζήο ηνπο, ζα θέξνπλ κπνπθάλ κε ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηα νπνία ήδε ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 

4.3  ρεδηαζκόο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ ζην νδηθό 

δίθηπν 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ θαη νη ΟΣΑ. Σα έξγα θαη νη δξάζεηο γηα ηελ έγθαηξε 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην νδηθφ 

πινπνηνχληαη ζε 3 ζηάδηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 2 ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο  ηνπ 

παξφληνο.  

Με επζχλε ησλ Γεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ  ιφγσ αξκνδηφηεηαο, (αξζ 13 ηνπ Ν 3013/1-5-2002)  

παξαθαινχκε  γηα ηα εμήο: 

1. Δθπφλεζε ή επηθαηξνπνίεζε ζρεδίνπ απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ γηα ην 

νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
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2. Να επηιπζνχλ άκεζα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ήδε αληηκεησπηζηεί, πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ  

έγθαηξε πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε άιαηνο ή θαη άιισλ θαηάιιεισλ πιηθψλ (ςεθίδα, θηι.), φπσο 

επίζεο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε κεραλεκάησλ απνρηνληζκνχ θαη δηαζπνξάο άιαηνο.  

3. Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ λα νινθιεξσζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο 

ηδησηηθψλ κέζσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

4. Οξηζκφο ππεπζχλσλ θαη επηθεθαιήο ζπληνληζηή γηα ηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ παγεηνχ ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 

νηθηζκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

5. ηειέρσζε κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ απαηηείηαη, ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

ΟΣΑ πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνχ θαη  έθδνζε πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη 

βαξδηψλ  ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

6. Πξνηεξαηνπνίεζε ησλ νδηθψλ αμφλσλ σο πξνο ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπλνιηθήο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ εθηεηακέλσλ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

7. Οξηζκφο ππεπζχλσλ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Ύδξεπζεο, θαζψο θαη 

κέηξσλ εηνηκφηεηαο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παγεηφ. 

8. ηειέρσζε θαη νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 

2
α
 ηνπ αξζ 13 ηνπ Ν3013/2002.  

Σα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ή ηα γξαθεία ησλ Κνηλνηήησλ, πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο επηθεθαιήο ππεχζπλνπο, γηα ηνλ απνρηνληζκφ,  

πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ ΟΣΑ, ηεζεί ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο. 

Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ απνρηνληζκφ, ή ζηελ αληηκεηψπηζε  

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε θνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα παξνρή βνεζείαο, απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ, θιπ., ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, ην νπνίν νθείινπλ λα ζπληάμνπλ γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο (ρέδην Ξελνθξάηεο /ΦΔΚ 423/10-4-2003/ηεπρ. Β). 

O Γήκαξρνο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηε πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ εμ αηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, κπνξεί λα ζπγθαιέζεη πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (.Σ.Ο) (άξζξν 13 ηνπ Ν3013/2002). 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ ΟΣΑ κε πιηθά θαη κέζα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ 

εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη απφ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ή ηηο Κνηλφηεηεο ζηελ Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε ή ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππάγνληαη.  
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 5. ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

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

Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ  κπνξνχλ 

λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ησλ ΟΣΑ. Σνλίδεηαη φηη νη ρψξνη δξάζεο ησλ νκάδσλ 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 Ννκαξρηαθά 

Όξγαλα (ΝΟ). Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο,  

βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΝΟ,  γίλεηαη απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρίαο.  

 

6.   ΔΝΖΜΔΡΩΖ  ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΩΝ ΥΗΟΝΟΠΣΩΔΩΝ-ΠΑΓΔΣΟΤ 

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

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(Ν3013/2002). 

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 Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ. ηελ ελεκέξσζε απηή 

λα δνζεί έκθαζε φηη πνιίηεο νη νπνίνη έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ 

θαη παγεηνχ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ, εθηφο απφ ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (100, 199, 166, θιπ) θαη 

ζηνλ Δληαίν Δπξσπατθφ Αξηζκφο Κιήζεο 112. Ο Δληαίνο Δπξσπατθφο Αξηζκφο Κιήζεο 112 εμππεξεηεί θαη 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο, ζε κηα απφ ηηο θχξηεο επξσπατθέο γιψζζεο (αγγιηθά 

θαη γαιιηθά). 

ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Δηδηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε επίπεδν λνκνχ, κε βάζε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, θιπ.) ζε ζπλεξγαζία  κε 

ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ . 

Ννείηαη φηη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ Σξνραίσλ Σκεκάησλ ηεο ΔΛΑ.  

 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ  

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ (παξ 2 ηνπ αξζ 17 ηνπ Ν3013/2002) θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο εθαξκνγήο 

ηνπο, παξαθαινχληαη νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, ή 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ζπληαρζεί  λα πξνβνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ.  

ην κλεκφλην ελεξγεηψλ ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλεηαη θαη ζρέδην έγθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ γηα 

ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο (ππ' αξηζκ. 4351/5-11-2002 έγγξαθφ καο) ζε πεξηνρέο πνπ ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη εθδψζεη πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρφκελεο ρηνλνπηψζεηο θαη 

εκθάληζε παγεηνχ. 

Μλεκφλην ελεξγεηψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη, Κνηλφηεηεο) γηα πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρηνλνπηψζεηο 

θαη παγεηφ (ρέδην Ξελνθξάηεο, ΦΔΚ 423/Β΄/2003). Γηα ηνπο Γήκνπο ε ζχληαμε ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ 

απνηειεί επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο νξγαλσηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο (αξζ 13 Ν3013/2002).  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην κλεκφλην ελεξγεηψλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα επηθαηξνπνηεκέλν 

θαηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 

ρηνλνπηψζεηο (κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ), θαζψο θαη κε έλα ηειεθσληθφ θαηάινγν ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εκπιέθνληαη επηρεηξεζηαθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ησλ 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.  

Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ 

Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ΟΣΑ, πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη γηα ιφγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. 

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ /πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (Δ.Τ.Γ.Δ./.Α) ηεο ΓΓΓΔ/ 

ΤΠΔΥΩΓΔ, ε Γ/λζε πληήξεζεο Οδηθψλ Έξγσλ (Γ3) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ, ε Γ/λζε Οδηθψλ Έξγσλ 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / ηαπξφο –

Διεπζίλα, Ρίν − Αληίξξην (ΔΤΓΔ/ΔΡΑ) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ε Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ 

πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ παξαθαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζην 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX ζηνλ νπνίν 

ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη. 

Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ. ΑΔ.) παξαθαιείηαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο, ελ φςεη ησλ επεξρνκέλσλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. Δπίζεο 

παξαθαιείηαη λα πξνρσξήζεη εγθαίξσο ζε δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ πνπ 

θξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε δίθηπα παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.    

Δπίζεο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ. ΑΔ.) παξαθαιείηαη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX ζηνλ νπνίν 
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ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα εηνηκφηεηαο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 

βιαβψλ ζηα δίθηπα ηεο  εμ αηηίαο  ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

Ο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (Ο..Δ. Α.Δ.) ζηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαιείηαη λα 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX  ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.  

Ζ Δηαηξία "ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ Α.Δ." ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαιείηαη λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ 

FAX  ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή 

θίλεζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ηεο δίθηπν. 

Ο Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (Ο.Α..Α.), ν Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ 

Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) θαη ε εηαηξία "ΣΡΑΜ Α.Δ." ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξφλ 

παξαθαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX, ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ 

θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη 

κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θίλεζε ησλ κέζσλ ηνπο. 

Ζ Δηαηξία "ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ." ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαιείηαη λα 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ νκαιή 

θπθινθνξία  ησλ νρεκάησλ ζηελ Αηηηθή Οδφ. 

Ζ Δηαηξία "ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ." ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαιείηαη λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ 

FAX ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη κέηξα ζηα ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο 

Οδνχ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ θπθινθνξία, γηα ηα νπνία νη εξγαζίεο απνρηνληζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ παγεηνχ, ζα εθηειεζηνχλ εμ νινθιήξνπ κε επζχλε ηεο εηαηξίαο.  

Οη Δηαηξίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο (Δ.ΤΓ.ΑΠ. Α.Δ.) θαη Θεζζαινλίθεο (Δ.Τ.Α.Θ. 

Α.Δ) παξαθαινχληαη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Δπίζεο 

παξαθαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ), αξηζκφ FAX ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ 

θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνληαη κέηξα εηνηκφηεηαο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παγεηφ. 
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Θέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ ξπζκίδνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Ν. 3370/2005, 

Ν.3527/2007), ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη πξνγλψζεηο επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ  θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ απφ ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ). 

Σνλίδεηαη φηη ν απνρηνληζκφο γχξσ απφ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (Ννζνθνκεία, Ηδξχκαηα θιπ) απνηειεί 

επζχλε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφο 

γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη  δπλαηή ε άκεζε πξνζπέιαζε ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο. 

Όινη νη θνξείο ππεύζπλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ θξίζηκσλ γηα ην έξγν ηεο 

αληηκεηώπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ιόγσ ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθαηξα ιάβεη 

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

   Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

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

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.    

Θέκαηα απνδεκηψζεσλ ζηε θπηηθή, δσηθή θαη αιηεπηηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ζην θπηηθφ, δσηθφ, 

αιηεπηηθφ, πάγην θαη έγγεην θεθάιαην απφ θαηαζηξνθέο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη 

παγεηφ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (ΚΤΑ 282608/2005, ΦΔΚ 

1786/Β΄/2005), κε αξκφδην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΔΛΓΑ. 

Σν Αξρεγείν ηεο ΔΛ.Α.  παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Σν Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ ΔΚΑΒ παξαθαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

δηαηαγήο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο. 

Σν Αξρεγείν ηεο ΔΛ.Α, ην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ε δηνίθεζε ηνπ ΔΚΑΒ 

παξαθαινχληαη λα καο θνηλνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ εμ αηηίαο 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, επηθαηξνπνηεκέλα. 

Ζ ζπκβνιή ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν γηα ηελ  αληηκεηώπηζε 

ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ θαη θηλδύλσλ από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.  
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Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΚΔΠΠ), βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν3013/2002 απνηειεί ππνρξέσζε  φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

νξίδνληαη ππεχζπλνη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, γηα επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη νξγάλσζε ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θαηλφκελα φπσο νη ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο (Παξάξηεκα Γ, ρέδην 

Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/ 10-4-2003/ ηεπρ. Β). 

Ζ πιήξεο θαη έγθαηξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξνχζαο, είλαη απηνλφεην φηη δηέπεηαη απφ ηηο πεξί 

επζπλψλ δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο αλά θνξέα λνκνζεζίαο. 

 

 

Ο  ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΜΟΤΕΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

      ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Πεξηθέξεηεο Κξάηνπο 

α. Γξαθείν θ.  Γεληθνχ Γξακκαηέα  

β. Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ 

γ. Γηεχζπλζε Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ.) 

δ. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ  άκεζε αλαπαξαγσγή ηεο παξνχζαο 

    θαη ηελ απνζηνιή ηεο ζηνπο ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ε. Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Ννκψλ  

 

2. Δληαίεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Κξάηνπο, έδξεο 

3. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο 
α. Γξαθείν θ Ννκάξρε  

β. Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηε Γ/λζε 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηε Γ/λζε Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρίαο 

γ.  Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ αξκφδηα γηα ηνλ απνρηνληζκφ 

 

4. Δπαξρεία ηνπ Κξάηνπο  (Γξαθείν θ Δπάξρνπ) 

5. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 
ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ 

 

6. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. / Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ  

α. Γ/λζε πληήξεζεο Οδηθψλ Έξγσλ (Γ3) 

β. Γ/λζε Οδηθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9) 

γ. Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ) 

δ. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ/πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (Δ.Τ.Γ.Δ./.Α.) 

ε. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ / ηαπξφο –Διεπζίλα, Ρίν − Αληίξξην (ΔΤΓΔ/ΔΡΑ) 

 

7. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α.) 

α. Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο  

β. Γλζε Σξνραίαο 

 

8. Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

Γ/λζε Ππξφζβεζεο-Γηάζσζεο 

 

9. Δ.Μ.Τ.  (Τπφςε θ. Γηνηθεηή) 

10. Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) 

11. Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.)   

12. Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.   

α. Γξαθείν θ. Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ  

β. Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ/Σνκέαο Αζθάιεηαο Δγθ/ζεσλ/ΠΔΑ 

γ. Γεληθή Γ/λζε Γηαλνκήο 

13. Ο..Δ.  Α.Δ.    
α. Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ 

β. Τπεξεζία ΠΔΑ 

14.  ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ Α.Δ.   
α. Γξαθείν θ. Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή 

15. ΑΣΣΗΚΔ  ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 

16.  ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

α. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληε 

β. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γηθηχνπ/Σνκέαο Λεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο & πληήξεζεο  
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17. Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνύζεο Α.Δ. (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

18. Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο  Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Δ.Τ.Α.Θ.  Α.Δ.) 

19. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (Ο.Α..Α.) 

20.  Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) 

21. ΣΡΑΜ Α.Δ. 

22. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

α. Γξαθείν θ. Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή 

ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

α. Γξαθείν Αξρεγνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

β. Γξαθείν Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

 

2. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείν θ. Τπαξρεγνχ ΓΔΔΘΑ 

 

3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

 β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 

4. Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ 

 α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

 β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 γ. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 

 

5. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

 β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

 

6. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

 α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

 β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 γ. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Πξφλνηαο 

 δ. Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο / Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο 

 

 

7. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

8. Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

 

 

9. Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

γ. Γξαθείν Αξρεγνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο 
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10. Τπνπξγείν Δπηθξαηείαο  

α. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  Δπηθνηλσλίαο   

 
11. Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

 

 

12. Τπνπξγείν Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο  

α. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

β. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  

 

13. ΔΝΑΔ 

14. ΚΔΓΚΔ 

15. Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΔΓΔΤΑ) 

16. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) 

17. Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ  Α.Δ.   "ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ" 

18. ΣΔΟ Α.Δ. 

19. ΔΘΔΛ 

20. ΖΑΠ 

21. ΖΛΠΑΠ 

22. ΑΜΔΛ Α.Δ. 

23. Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγψλ 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

4. ΓΓΠΠ/ΚΔΠΠ 

 


