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ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΒΛΑΥΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ/ 

ΤΠΗΡΔΙΑ Γ/ΝΗ/ ΣΜΗΜΑ ΟΝ/ΜΟ  ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Γ/ΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΑΡΑΒΑΝΖ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ 

Γ/ΝΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ &ΠΔΡ/ΝΣΟ ΒΟΨΒΟΝΣΑ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ 

ΑΜΤΝΑ ΓΔΔΘΑ/Α΄ ΚΛΑΓΟ/ΓΔΠΗΥ/5 ΑΜΤΡΑ ΔΛΔΝΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ  

ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΑΗΓΑΗΟΤ 

& ΝΖΗΧΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Γ/ΝΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΓΗΠΑΜ-ΠΔΑ ΝΗΚΖΣΑΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

Γ/ΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΘΑΛΑΗΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ/ ΣΜΖΜΑ 

Γ΄ 

ΠΟΝΣΗΚΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ/ 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛ.Α 

 

Γ/ΝΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΡΗΔΧΝ 

ΠΔΛΔΚΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ 

ΚΟΤΝΔΛΑΚΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 

Γ/ΝΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΔΤΖ 

ΜΑΝΟΤΗΟΤΓΑΚΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ/ ΔΚΑΒ 

 

Γ/ΝΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΤΡΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΕΤΓΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 

ΤΝΣΟΝΗΣΔ: -  

Φνέβνο Θενδψξνπ, Γ/ληάο ρεδηαζκνχ & Αλη/ζεο ΔθηΪθησλ Αλαγθψλ, ΓΓΠΠ 

Δπζηαζέα Γθφιηα, Άξηεκηο ΓαιΪλε, Σκάκα ρεδηαζκνχ, Πξφιεςεο & Αλη/ζεο Σερλνινγηθψλ 

& Λνηπψλ Καηαζηξνθψλ, Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αλη/ζεο ΔθηΪθησλ Αλαγθψλ, ΓΓΠΠ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:  

ΔιΫλε ΒιΪρνπ, Σκάκα ΔιΫγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδέσλ, Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αλη/ζεο 

ΔθηΪθησλ Αλαγθψλ, ΓΓΠΠ 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο: ΜΪηνο 2009 
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2. Ιζηνξηθό Αλαζεσξήζεσλ 

2.1 Πίλαθαο Αλαζεσξήζεσλ 

α/α αλαζεώξεζεο Σκήκαηα & ειίδεο 

πνπ επεξεάζηεθαλ 

Ηκεξνκελία 

έγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 

Παξαηεξήζεηο 

    

    

 

2.2 Φύιιν Αλαζεσξήζεσλ 

α/α αλαζεώξεζεο θνπόο Πεξηγξαθή Όλνκα Τπνγξαθή 

     

     

 

3. Υαξαθηεξηζκόο βαζκνύ αζθαιείαο 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 

4. Πίλαθαο Γηαλνκήο 

Παξαηέζεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Ζ 

5. Έλαξμε ηζρύνο θαη εμνπζηνδόηεζε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 

Ζ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ παξφληνο ζρεδένπ νξέδεηαη ε 25
ε
 Ηνπλένπ 2009, εκΫξα 

Ϋγθξηζεο θαη ππνγξαθάο απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

χκθσλα κε ην Ν.3013/2003 θαη ηελ Τ.Α 1299/2003, νη Γ/λζεηο Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηα Γξαθεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ ηεο ρψξαο, εμνπζηνδνηνχληαη γηα ηελ αλΪιπζε θαη 

εμεηδέθεπζε ηνπ παξφληνο ζρεδένπ θαηΪ ην κΫξνο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη πξνβαέλνπλ 

ζηε ζχληαμε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ ΑΣΑΜΔ αληέζηνηρα ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγέεο ηνπ Παξαξηάκαηνο Σ. 



Γεληθφ ΑΣΑΜΔ  Δθδ. 1/ Ηνχληνο 2009 

 7 

6. Οδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

Ζ ελεξγνπνέεζε ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ γέλεηαη φηαλ ηα ΝνκαξρηαθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο βξέζθνληαη ζην ζηΪδην επηρεηξάζεσλ: «Κηλεηνπνέεζε- ΔπΫκβαζε», νπφηε ηα 

ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηέζεληαη ζε «ΑπμεκΫλε εηνηκφηεηα». Ζ 

γλσζηνπνέεζε ηεο απμεκΫλεο εηνηκφηεηαο ησλ Κεληξηθψλ ΟξγΪλσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

γέλεηαη κε ηε δηαβέβαζε ηνπ Δληχπνπ «ΑΣΑΜΔ_Δ1: Αξρηθά Δθηέκεζε» φπνπ ζην πεδέν: 

πξνηεηλφκελα κΫηξα Ϋρεη ζεκεησζεέ: ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ. 

Ζ δηαβέβαζε ηνπ Δληχπνπ γέλεηαη απφ ην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ πξνο: 

 ηηο Γ/λζεηο ησλ Τπνπξγεέσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο 

ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ 

 ζηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ κειψλ ηεο Τπνζηεξηθηηθάο ΟκΪδαο 

 ζην ΔΘΚΔΠΗΥ/ ΓΔΔΘΑ 

Με ηε ιάςε ηνπ Δληχπνπ ΑΣΑΜΔ_Δ1, νη Γ/λζεηο ησλ Τπνπξγεέσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε 

Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ, Ϋρνπλ ηελ επζχλε πινπνέεζεο ησλ 

δξΪζεσλ ηεο απμεκΫλεο εηνηκφηεηαο φπσο πεξηγξΪθνληαη αλΪ Τπνπξγεέν ζηνλ Πέλαθα 

Ρφισλ & Αξκνδηνηάησλ (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

Οη πξντζηΪκελνη ησλ κειψλ ηεο Τπνζηεξηθηηθάο ΟκΪδαο θξνληέδνπλ γηα ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

κειψλ ζε πεξέπησζε πνπ ν Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ζπγθαιΫζεη Ϋθηαηε 

ζπλεδξέαζε ηεο ΟκΪδαο. 

Σα ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηέζεληαη ζην ηΪδην Δπηρεηξάζεσλ: 

«Κηλεηνπνέεζε- ΔπΫκβαζε», φηαλ ν ζπληνληζκφο αλαιακβΪλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαηφπηλ ζρεηηθάο εηζάγεζεο ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο. Ζ ελεκΫξσζε ησλ Κεληξηθψλ ΟξγΪλσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο γέλεηαη κε ηελ 

απνζηνιά ζρεηηθνχ ζάκαηνο απφ ην ΚΔΠΠ/ ΓΓΠΠ πξνο ηηο Γ/λζεηο ησλ Τπνπξγεέσλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ, νη νπνέεο θαη 

αλαιακβΪλνπλ λα πινπνηάζνπλ ηηο δξΪζεηο θηλεηνπνέεζεο επΫκβαζεο φπσο πεξηγξΪθνληαη 

αλΪ Τπνπξγεέν ζηνλ Πέλαθα Ρφισλ & Αξκνδηνηάησλ (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

7. Καηάινγνο Δπνπηεπόκελσλ Οξγαληζκώλ & Ιδξπκάησλ, Πεξηθεξεηώλ θαη Ν.Α 

ππόρξεσλ ζρεδίαζεο 

 Όιεο νη ΠεξηθΫξεηεο ηεο ρψξαο 

 Οη ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο πνπ Ϋρνπλ ζηελ πεξηνρά επζχλεο ηνπο 

εγθαηαζηΪζεηο πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 (Ϊλσ θαη 

θΪησ νξένπ) 
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Μέξνο ΙΙ. Κύξην Μέξνο 

1. θνπόο 

θνπφο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ εέλαη λα πξνζδηνξέζεη ην πιαέζην ζπλεξγαζέαο ησλ ππεξεζηψλ 

ζε Κεληξηθφ Δπέπεδν γηα ηελ πινπνέεζε ησλ δξΪζεσλ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε Σερλνινγηθψλ ΑηπρεκΪησλ ΜεγΪιεο Έθηαζεο (ΣΑΜΔ) ζε βηνκεραληθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 (εγθαηαζηΪζεηο 

ΔΒΔΕΟ) θαη λα παξΪζρεη ζπληνληζηηθΫο νδεγέεο πξνο ηηο ΠεξηθΫξεηεο θαη ηηο ΝνκαξρηαθΫο 

Απηνδηνηθάζεηο γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ επηκΫξνπο ζρεδέσλ. 

2. Αληηθεηκεληθνί ηόρνη 

1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζέαο ζπκκεηνράο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθά ζπλεξγαζέα ηνπο ζε Κεληξηθφ επέπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ΣΑΜΔ 

2. Ζ δηεπθφιπλζε θαηΪξηηζεο ησλ ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηψλ 

3. Αλάιπζε θηλδύλνπ-Καηάζηαζε- Παξαδνρέο- Πξνϋπνζέζεηο- Παξάκεηξνη ρεδηαζκνύ 

3.1 Αλάιπζε θηλδύλνπ 

Ζ αλΪιπζε θηλδχλνπ ζρεηηθΪ κε ηηο εγθαηαζηΪζεηο κε επηθέλδπλεο νπζέεο πεξηγξΪθεηαη ζηελ 

ΚΤΑ 12044/613/2007, ΦΔΚ 376, η.Β’. Ζ αλΪιπζε θηλδχλνπ εμεηδηθεχεηαη ζηα ΑΣΑΜΔ 

πνπ θαηαξηέδνληαη απφ ηηο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο ζηα νπνέα ιακβΪλνληαη ππφςε νη 

ΜειΫηεο Αζθαιεέαο, ηα εζσηεξηθΪ ζρΫδηα Ϋθηαθηεο αλΪγθεο πνπ ζπλππνβΪιινληαη κε ηηο 

ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη νη Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

Οη εγθαηαζηΪζεηο κε επηθέλδπλεο νπζέεο πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ΚΤΑ 

12044/613/2007 παξαηέζεληαη ζηνλ «Πέλαθα ΔγθαηαζηΪζεσλ αλΪ ΠεξηθΫξεηα & Ννκφ» 

(Πξνζζάθε Β1, ΠαξΪξηεκα Β). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηπρεκΪησλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο απηΫο 

ζπληΪζζεηαη ην Γεληθφ ΑΣΑΜΔ, ηα ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηα ΑΣΑΜΔ ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ.  

Ο Πέλαθαο ΔγθαηαζηΪζεσλ ππφθεηηαη ζε ζπλερά αλαζεψξεζε. ΔγθαηαζηΪζεηο πνπ 

πξνζηέζεληαη ά αθαηξνχληαη απφ ηνλ Πέλαθα ΔγθαηαζηΪζεσλ ά εγθαηαζηΪζεηο γηα ηηο νπνέεο 

Ϋρεη επΫιζεη κεηαβνιά ζε νπνηνδάπνηε απφ ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Πέλαθα 

ΔγθαηαζηΪζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επζχλε ηεο αδεηνδνηνχζαο αξράο (Τπ. ΑλΪπηπμεο ά 

Γ/λζεηο ΑλΪπηπμεο ησλ ΝΑ) ζηε ΓΓΠΠ ε νπνέα θαη αλαιακβΪλεη ηελ ελεκΫξσζε ηεο 

Γηππνπξγηθάο ΟκΪδαο ΚαηΪξηηζεο Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ θαη ηηο Γ/λζεηο θαη ηα Γξαθεέα 
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Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ, γηα ηελ πξνζαξκνγά ησλ αληέζηνηρσλ 

ΑΣΑΜΔ. 

3.2 Καηάζηαζε, Παξαδνρέο, Πξνϋπνζέζεηο θαη Παξάκεηξνη ρεδηαζκνύ 

Καηάζηαζε: Χο θαηΪζηαζε ζηα πιαέζηα ηνπ παξφληνο ζρεδένπ αλαθΫξνληαη ηα αηπράκαηα 

πνπ κπνξεέ λα ζπκβνχλ ζε κέα εγθαηΪζηαζε κε επηθέλδπλεο νπζέεο πνπ εκπέπηεη ζην πεδέν 

εθαξκνγάο ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 θαη νη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο. Γηα ηελ εθηέκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ιακβΪλνληαη ππφςε νη ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη ηα ζηνηρεέα ησλ Κνηλνπνηάζεσλ 

ησλ εγθαηαζηΪζεσλ.  

Παξαδνρέο: Σα αηπράκαηα ζηηο εγθαηαζηΪζεηο κε επηθέλδπλεο νπζέεο κπνξεέ λα Ϋρνπλ 

επηπηψζεηο ζηνπο πνιέηεο (θαηνέθνπο, εξγαδφκελνπο, δηεξρφκελνπο), ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ 

(αηκφζθαηξα, Ϋδαθνο, επηθαλεηαθΪ θαη ππφγεηα χδαηα), ζην θπηηθφ θαη δσηθφ θεθΪιαην. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ γέλεηαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ 

θαη βαζέδεηαη ζηα ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο, ελψ αμηνπνηνχληαη 

θαη ηα ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο  Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ.  

Πξνϋπνζέζεηο: Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ εέλαη ε θαηΪξηηζε 

ησλ ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν εθηφο ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ. Σα ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ θαηαξηέδνληαη ηφζν γηα 

ηηο εγθαηαζηΪζεηο ζηηο νπνέεο ππΪξρνπλ επηθέλδπλεο νπζέεο ζε πνζφηεηεο έζεο ά αλψηεξεο 

απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ΠαξΪξηεκα Η (κΫξε 1 θαη 2, ζηάιε 2) ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 

12044/613/2007 (εγθαηαζηΪζεηο θΪησ νξένπ) φζν θαη γηα απηΫο ζηηο νπνέεο νη πνζφηεηεο ησλ 

επηθέλδπλσλ νπζηψλ εέλαη έζεο ά αλψηεξεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ΠαξΪξηεκα Η (κΫξε 1 

θαη 2, ζηάιε 3) ηνπ Ϊξζξνπ 20 (εγθαηαζηΪζεηο Ϊλσ νξένπ) ηεο πξναλαθεξφκελεο ΚΤΑ. 

Παξάκεηξνη ρεδηαζκνύ: Γηα ην Γεληθφ ΑΣΑΜΔ παξΪκεηξνο ζρεδηαζκνχ εέλαη ε 

αδπλακέα αληηκεηψπηζεο ελφο αηπράκαηνο απφ ηηο Ν.Α θαη ηηο ΠεξηθΫξεηεο ιφγσ Ϋιιεηςεο 

δπλακηθνχ θαη κΫζσλ. 

4. Ιδέα Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ αληηκεηψπηζε ελφο ηερλνινγηθνχ αηπράκαηνο γέλεηαη θαηαξράλ ζε Ννκαξρηαθφ Δπέπεδν 

απφ ηηο ππεξεζέεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ θαη ηηο ηνπηθΫο ππεξεζέεο ζε επέπεδν 

λνκνχ ηνπ Π, ηνπ Λ, ηεο ΔΛΑ ηνπ ΔΚΑΒ, θαζψο θαη ηηο Γηνηθάζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ.), πνπ απνηεινχλ ηα ΝνκαξρηαθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. Οη 

ππεξεζέεο ηνπ Π, ηνπ Λ, ηεο ΔΛΑ ,ηνπ ΔΚΑΒ θαη ησλ Γ.Τ.ΠΔ. αλαιακβΪλνπλ ηηο 

δξΪζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην ζεζκηθφ ηνπο πιαέζην ζε ζρΫζε κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ηερλνινγηθνχ αηπράκαηνο θαη θξνληέδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη θιηκΪθσζε ησλ ηδέσλ 

πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κΫζα). Οη ππεξεζέεο θαη θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηα 
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ΝνκαξρηαθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ζπκκεηΫρνπλ κε εθπξνζψπνπο θαη ζην 

πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν ην νπνέν αζθεέ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην Ϋξγν ηνπ 

ΝνκΪξρε θαη αθνξΪ ζην ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξΪζεσλ δηαρεέξηζεο ηνπ αηπράκαηνο. Ο 

ζπληνληζκφο ησλ δξΪζεσλ πνπ αλαιακβΪλεηαη απφ ηνλ ΝνκΪξρε, αθνξΪ ζηε δηαζχλδεζε ησλ 

επηκΫξνπο δξΪζεσλ απφ ηνπο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε, ζηελ εχξεζε θαη 

δηΪζεζε πξφζζεησλ πφξσλ πξνο ππνβνάζεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο δξΪζεηο 

πξνζηαζέαο ησλ πνιηηψλ. Οη ππεξεζέεο θαη θνξεέο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηνλ ΝνκΪξρε 

εηζεγνχληαη ηα απαηηνχκελα κΫηξα ηα νπνέα πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ ΝνκΪξρε. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αηχρεκα δελ κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ ζε λνκαξρηαθφ επέπεδν, ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξΪζεσλ θαη θαηφπηλ εηζάγεζεο ηνπ ΝνκΪξρε, αλαιακβΪλεηαη απφ ην 

Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο ν νπνένο ππνζηεξέδεηαη απφ ηα ΝνκαξρηαθΪ Όξγαλα 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη απφ ηηο ππεξεζέεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο. 

Οη ππεξεζέεο- θνξεέο πνπ ππνζηεξέδνπλ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο απνηεινχλ ηα 

ΠεξηθεξεηαθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

Ο ζπληνληζκφο απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο αλαιακβΪλεηαη Ϊκεζα ζηελ 

πεξέπησζε πνπ νη επηπηψζεηο ελφο αηπράκαηνο ππεξβαέλνπλ ηε ρσξηθά αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΝνκΪξρε.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αηχρεκα δελ κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ απφ ηα ΠεξηθεξεηαθΪ Όξγαλα 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, ν ζπληνληζκφο αλαιακβΪλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο, θαηφπηλ εηζάγεζεο ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη ππνζηεξέδεηαη 

απφ ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

ηα ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο πεξηιακβΪλνληαη, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ-

θνξΫσλ ζε λνκαξρηαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, ε Τπνζηεξηθηηθά ΟκΪδα ηνπ Ϊξζξνπ 15 

ηνπ Ν. 3496/2006, νη επηρεηξεζηαθΪ εκπιεθφκελεο ππεξεζέεο ησλ Τπνπξγεέσλ πνπ κεηΫρνπλ 

ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ, θαζψο θαη ηδηψηεο θαη 

εζεινληΫο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.3013/2002 γηα ην δπλακηθφ θαη κΫζα πνιηηηθάο 

πξνζηαζέαο. 

4.1 Βαζηθέο Αξρέο  

Βαζηθά αξρά εθαξκνγάο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ εέλαη ε ζπλεξγαζέα θαη ζπληνληζκΫλε δξΪζε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ΦνξΫσλ ζε θΪζε επέπεδν δηνέθεζεο ειΫγρνπ θαη ζπληνληζκνχ 

επηρεηξάζεσλ θαη ζε θΪζε ζηΪδην επηρεηξάζεσλ. Οη εκπιεθφκελνη Φνξεέο ελεξγνπνηνχληαη ζε 

θΪζε ΦΪζε ηνπ πζηάκαηνο Κηλεηνπνέεζεο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο (ζπλάζεο εηνηκφηεηα, 

απμεκΫλε εηνηκφηεηα, Ϊκεζε θηλεηνπνέεζε-επΫκβαζε, απνθαηΪζηαζε) ζχκθσλα κε ηα 
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δηαγξΪκκαηα ξνάο πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπλΪπηνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Γ ηνπ παξφληνο 

ρεδένπ. 

4.2 ηάδηα επηρεηξήζεσλ  

Ζ αληηκεηψπηζε Σερλνινγηθψλ ΑηπρεκΪησλ ΜεγΪιεο Έθηαζεο (ΣΑΜΔ) πξαγκαηνπνηεέηαη 

ζε επηΪ ζηΪδηα: 

1. πλάζεο εηνηκφηεηα 

2. Αξρηθά εηδνπνέεζε 

3. Αξρηθά αληηκεηψπηζε & εθηέκεζε ζπκβΪληνο 

4. Κηλεηνπνέεζε επΫκβαζε 

5. Λάμε ζπκβΪληνο 

6. ΑπνθαηΪζηαζε 

7. Απνηέκεζε- ΦΪθεινο θαηαζηξνθάο 

4.2.1. πλήζεο εηνηκόηεηα 

Οη δξΪζεηο ζηε ζπλάζε εηνηκφηεηα ζε ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επέπεδν απφ 

πιεπξΪο Τπνπξγεέσλ (Κεληξηθφ Δπέπεδν) δέδνληαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, Αξκνδηφηεηεο & 

ΓξΪζεηο ΦνξΫσλ ρεδέαζεο» (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β).  

4.2.2. Αξρηθή εηδνπνίεζε 

Ζ αξρηθά εηδνπνέεζε αθνξΪ ζηελ ελεκΫξσζε ησλ εκπιεθνκΫλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εθδάισζε ά ηελ επηθεέκελε εθδάισζε ζπκβΪληνο ζε εγθαηΪζηαζε πνπ ππφθεηηαη ζην πεδέν 

εθαξκνγάο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ. 

Ζ αξρηθά εηδνπνέεζε δέδεηαη απφ ηνλ νξηζκΫλν ππεχζπλν ηεο εγθαηΪζηαζεο ζηελ Σνπηθά 

Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα. Ο ππεχζπλνο ηεο εγθαηΪζηαζεο πνπ αλαιακβΪλεη ηελ αξρηθά 

εηδνπνέεζε νξέδεηαη απφ ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ (νλ/κν, ζΫζε, ηειΫθσλα 

επηθνηλσλέαο) πεξηιακβΪλνληαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ.  

Ο παξαιάπηεο ηεο αξρηθάο εηδνπνέεζεο (Σνπηθά Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα) κεηΪ ηελ 

επηβεβαέσζε ηεο θιάζεο επηθνηλσλεέ ηειεθσληθΪ κε ην ΝνκΪξρε, ην Γηνηθεηά Π.Τ. Ννκνχ, 

ηελ Σνπηθά Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε, ην πληνληζηηθφ ΚΫληξν ΔΚΑΒ (166) θαη ηελ Σνπηθά 

Ληκεληθά Αξρά (εθφζνλ ππΪξρεη ζηε ζπγθεθξηκΫλε Ν.Α.), θαζΫλαο απφ ηνπο νπνένπο 

ελεκεξψλεη ηνπο θνξεέο/ππεξεζέεο/νκΪδεο ηνπ ΓηαγξΪκκαηνο Ρνάο ΓΡ1: Αξρηθά Δηδνπνέεζε 

(ΠαξΪξηεκα Γ) ζχκθσλα κε φζα πεξηγξΪθνληαη ζην ΜΫξνο ΗΗΗ, παξ.1 ηνπ παξφληνο. 
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4.2.3. Αξρηθή αληηκεηώπηζε & εθηίκεζε ηνπ ζπκβάληνο 

Με ηε ιάςε ηεο αξρηθάο εηδνπνέεζεο κεηαβαέλνπλ ζην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο νη εμάο 

νκΪδεο: 

1. ΚιηκΪθην Ππξνζβεζηηθάο Δμφδνπ ηεο Σνπηθάο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο 

2. Πξψην Αζζελνθφξν ΔΚΑΒ (ζε πεξέπησζε πνπ ε πεξηνρά ζπκβΪληνο δελ θαιχπηεηαη 

απφ ηνκεέο ΔΚΑΒ ην πξψην αζζελνθφξν ζα εέλαη ηνπ ΚΫληξνπ Τγεέαο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ζα ζηαιεέ αζζελνθφξν ΔΚΑΒ) 

3. Πξψηε ΟκΪδα ΔΛ.Α 

4. Πξψηε ΟκΪδα Λ. (εθφζνλ απαηηεέηαη ιφγσ ηεο ζΫζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο) 

5. Πξψην ΚιηκΪθην Ν.Α (απφ ηε Γ/λζε ΑλΪπηπμεο θαη ηε Γ/λζε ΠεξηβΪιινληνο) 

Οη αλσηΫξσ νκΪδεο- θιηκΪθηα εθεμάο ζα αλαθΫξνληαη σο νκΪδεο πξψηεο επΫκβαζεο. 

ην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο πξΫπεη λα βξέζθεηαη ν Σερληθφο Γηεπζπληάο ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

Σα κΫιε ησλ νκΪδσλ πξψηεο επΫκβαζεο θαη ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπο πξνζδηνξέδνληαη 

ζηα επηκΫξνπο ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ. 

Σν ζεκεέν επαθάο γηα φιεο ηηο νκΪδεο επΫκβαζεο εέλαη ν επηθεθαιάο ηεο Ππξνζβεζηηθάο 

Τπεξεζέαο πνπ βξέζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβΪληνο. 

Ζ αξρηθά αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβΪληνο γέλεηαη απφ ην θιηκΪθην ηεο Ππξνζβεζηηθάο Δμφδνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρΫδηα επΫκβαζεο ηνπ Π φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηελ Δγθχθιην Γηαηαγά 

Α.Π.. πεξέ εθαξκνγάο ηεο Οδεγέαο ΔΒΔΕΟ, πεξέ ζρεδέσλ επΫκβαζεο θαη αζθάζεσλ 

εηνηκφηεηαο ζε θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθΪ Ϋξγα ελ γΫλεη, πνπ παξνπζηΪδνπλ κεγΪιε 

επηθηλδπλφηεηα (Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ). 

Ζ νκΪδα ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο ιακβΪλεη ηα κΫηξα ηΪμεο, αζθΪιεηαο, δηαθνπάο 

θπθινθνξέαο, δηεπθφιπλζεο δηφδνπ ππξνζβεζηηθψλ νρεκΪησλ, αζζελνθφξσλ θαη ηνπ 

θιηκαθένπ ηεο Ν.Α. θαη αλαιακβΪλεη ηε ζάκαλζε θαη θχιαμε ησλ δσλψλ απνθιεηζκνχ-

πξνζηαζέαο πνιηηψλ θαη πξνζσπηθνχ επΫκβαζεο. ΑλΪινγα κΫηξα ιακβΪλεη ην Ληκεληθφ 

ψκα ζηελ πεξηνρά αξκνδηφηεηΪο ηνπ. 

Σν πξψην αζζελνθφξν ΔΚΑΒ πξαγκαηνπνηεέ ηελ αξρηθά εθηέκεζε ηνπ ζπκβΪληνο θαη 

ελεκεξψλεη ην ζπληνληζηηθφ θΫληξν ηνπ ΔΚΑΒ θαη ην ΚΔΠΗΥ ηνπ ΔΚΔΠΤ ζρεηηθΪ κε ηηο 

αλΪγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβΪληνο θαη αξρηθά δηαινγά αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ. 

Σν αζζελνθφξν δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πεξηνρά ζπκβΪληνο θαη παξακΫλεη ζε αζθαιΫο 

ζεκεέν ην νπνέν ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Π.Τ, κΫρξη λα Ϋξζεη ζην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο ν 

επηθεθαιάο ζπκβΪληνο ηνπ ΔΚΑΒ θαη ν ζπληνληζηάο ηνπ ΔΚΔΠΤ. ΜΫρξη ηε ζχζηαζε 

ΔΚΔΠΤ ζε φιεο ηηο πγεηνλνκηθΫο πεξηθΫξεηεο ηεο ρψξαο, ζε πεξέπησζε αηπράκαηνο εθηφο 
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ησλ νξέσλ ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο 1
εο

 Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο Αηηηθάο θαη ηεο 3
εο

 

Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο Μαθεδνλέαο, ζηηο Ϋδξεο ησλ νπνέσλ (Αζάλα θαη Θεζζαινλέθε 

αληέζηνηρα) ππΪξρνπλ ΔΚΔΠΤ, ην ΔΚΔΠΤ, κΫρξη λα θαηαθζΪζεη ζηνλ ηφπν ηνπ αηπράκαηνο 

ν ζπληνληζηάο ηνπ, εθπξνζσπεέηαη απφ Ϊηνκν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πεξηνράο. 

Σν ΔΚΑΒ ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ Π.Τ γηα ηπρφλ απνιχκαλζε ζπκΪησλ. Ζ αλΪγθε 

απνιχκαλζεο ζπκΪησλ εμεηΪδεηαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ κε βΪζε ηα ζελΪξηα αηπρεκΪησλ 

ησλ κειεηψλ αζθαιεέαο ά ηα παξερφκελα ζηνηρεέα ησλ Κνηλνπνηάζεσλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

θαη ην εέδνο ησλ επηθέλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππΪξρνπλ ά εέλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ ζε 

πεξέπησζε αηπράκαηνο ζηελ εγθαηΪζηαζε. 

Οη επηκΫξνπο δξΪζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηηο νκΪδεο πξψηεο επΫκβαζεο πξνζδηνξέδνληαη 

ζηα εζσηεξηθΪ κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ δηαζχλδεζε ησλ επηκΫξνπο 

δξΪζεσλ δηαζθαιέδεηαη απφ ηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ. Σα κλεκφληα ελεξγεηψλ ελζσκαηψλνληαη 

ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ. 

Οη αξρηθΫο δψλεο απνθιεηζκνχ θαη πξνζηαζέαο πνιηηψλ θαη πξνζσπηθνχ επΫκβαζεο 

πξνζδηνξέδνληαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ κε βΪζε ηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη ηα δηαζΫζηκα 

ζηνηρεέα ησλ Κνηλνπνηάζεσλ ησλ ΔγθαηαζηΪζεσλ. Ζ αξρηθά εθηέκεζε ηεο θαηΪζηαζεο 

γέλεηαη απφ ηνπο επηθεθαιάο ησλ νκΪδσλ αξρηθάο επΫκβαζεο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Σερληθφ 

Γηεπζπληά ηεο ΔγθαηΪζηαζεο νη νπνένη θαη εηζεγνχληαη ζηνπο θνξεέο/ ππεξεζέεο ηνπο: 

 Δλέζρπζε ησλ νκΪδσλ ζε κΫζα 

 Λάμε ζπκβΪληνο & κΫηξα απνθαηΪζηαζεο  

 ΠεξαηηΫξσ θιηκΪθσζε κε ηελ ελεξγνπνέεζε ζπληνληζηηθψλ νξγΪλσλ (ζηΪδην 

θηλεηνπνέεζε- επΫκβαζε) 

Ζ εηζάγεζε γηα ελέζρπζε ζε κΫζα δελ θαηαιάγεη αλαγθαζηηθΪ ζε πεξαηηΫξσ θιηκΪθσζε κε 

ηελ ελεξγνπνέεζε ζπληνληζηηθψλ νξγΪλσλ θαη επηπιΫνλ νκΪδσλ φπσο γέλεηαη ζην ζηΪδην 

θηλεηνπνέεζε-επΫκβαζε, αιιΪ ζεκαέλεη φηη κε ηε δηΪζεζε π.ρ. πεξηζζφηεξσλ ππξνζβεζηηθψλ 

νρεκΪησλ ην ζπκβΪλ κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ απνηειεζκαηηθΪ. 

Ζ εηζάγεζε ιάμε ζπκβΪληνο & κΫηξα απνθαηΪζηαζεο νδεγεέ ζηηο δξΪζεηο πνπ 

αλαιακβΪλνληαη ζηα ζηΪδηα 5 θαη 6. 

Ζ εηζάγεζε πεξαηηΫξσ θιηκΪθσζε νδεγεέ ζην ζηΪδην 4: θηλεηνπνέεζε- επΫκβαζε 

Γηα ηελ αξρηθά εθηέκεζε ηεο θαηΪζηαζεο ελεκεξψλνληαη νη ππεξεζέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην 

ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ2: «Αξρηθά Δθηέκεζε» (ΠαξΪξηεκα Γ) θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα 

ηνπ ΜΫξνπο ΗΗΗ, Παξ.1 ηνπ παξφληνο. 
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4.2.4. Κηλεηνπνίεζε- Δπέκβαζε 

ΜεηΪ ηελ εηζάγεζε γηα πεξαηηΫξσ θιηκΪθσζε, κεηαβαέλνπλ ζην ζεκεέν: 

 Γηνηθεηάο Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ, Γηνηθεηάο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο, 

Γηνηθεηάο Γηνέθεζεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο Ννκνχ θαη εΪλ απαηηεέηαη ν 

Γηνηθεηάο ηεο νηθεέαο Πεξηθεξεηαθάο Γηνέθεζεο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Αζηπλνκηθφο Γ/ληάο Ννκνχ ά Γ/ληάο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκέαο (ΑΓ ά ΓΑ) 

 ΛηκελΪξρεο (εθφζνλ απαηηεέηαη ιφγσ ηεο ζΫζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο) 

 ΓηεπξπκΫλν θιηκΪθην Ν.Α. (Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, Γ/λζε ΠεξηβΪιινληνο, 

Γ/λζε ΑλΪπηπμεο, Γ/λζε Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γ/λζε Τγεέαο) 

 Γάκαξρνο/ Γάκαξρνη 

Οη αλσηΫξσ, ν Σερληθφο Γηεπζπληάο ηεο εγθαηΪζηαζεο, ν ζπληνληζηάο ηνπ ΔΚΔΠΤ θαη ν 

επηθεθαιάο ηνπ ΔΚΑΒ, ππνζηεξίδνπλ ην Ννκάξρε, ν νπνίνο επίζεο κεηαβαίλεη ζην 

ζεκείν θαη αλαιακβΪλεη ηε δηΪζεζε, ην ζπληνληζκφ θαη επέβιεςε ηεο δξΪζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κΫζσλ. ΜΫρξη ηελ αλΪιεςε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξΪζεσλ 

απφ ηνλ ΝνκΪξρε, νη νκΪδεο 1
εο

 επΫκβαζεο εθαξκφδνπλ ηηο δξΪζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα 

κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ θνξΫσλ ηνπο θαη ηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ. Πξνηεξαηφηεηα δέδεηαη ζηελ 

θαηαζηνιά ηνπ ζπκβΪληνο απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη επνκΫλσο νη δξΪζεηο ησλ 

ππφινηπσλ νκΪδσλ κπνξεέ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαζ’ ππφδεημε ηνπ επηθεθαιάο ηεο Π.Τ. 

Ο Γηνηθεηάο Π.Τ, ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληάο Ννκνχ/ Γ/ληάο Γ/λζεο Αζηπλνκέαο, ν 

ΛηκελΪξρεο ν πληνληζηάο ηνπ ΔΚΔΠΤ θαη ν Δπηθεθαιάο ηνπ ΔΚΑΒ, επηθνηλσλνχλ κε ηηο 

πξντζηΪκελεο ππεξεζέεο ηνπο θαη ηα επηρεηξεζηαθΪ ηνπο θΫληξα γηα ηελ ελεξγνπνέεζε 

επηπιΫνλ κΫζσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γηα ηελ παξνρά επηθαηξνπνηεκΫλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ ζπκβΪληνο. 

Σν Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο απνηειεέ ην επηρεηξεζηαθφ θΫληξν ηνπ ΝνκΪξρε θαη 

αλαιακβΪλεη ην ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ν.Α., ελψ εέλαη ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ηε 

Γ/λζε Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ. 

Ο ΝνκΪξρεο απνθαζέδεη, ζχκθσλα κε ηελ εμΫιημε ηνπ ζπκβΪληνο θαη ηηο εηζεγάζεηο ησλ 

αξκφδησλ ζηειερψλ πνπ ηνλ ππνζηεξέδνπλ, γηα:  

 ηε ζχγθιεζε ΝΟ 

 ηελ ελεξγνπνέεζε εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εξγαζηεξέσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

αλαιχζεσλ 
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 ηελ εχξεζε θαη δηΪζεζε ππνζηεξηθηηθψλ κΫζσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(Ν.3013/2002, Ϊξζξν 12, παξ.1ε) πνπ δε δηαηέζεληαη απφ ηνπο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ ηνλ 

θχξην ξφιν αληηκεηψπηζεο (Π, ΔΛΑ, ΔΚΑΒ, Λ).  

 ηηο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζέα ησλ πνιηηψλ βΪζεη ηνπ αληέζηνηρνπ 

ζρεδένπ ηεο Ννκαξρέαο. 

Γηα ηελ εθηέκεζε ηεο εμΫιημεο ζπκβΪληνο ιακβΪλεηαη απφ ην ΚΫληξν Δπηρεηξάζεσλ 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο ΓΓΠΠ ε αξρηθά πξφγλσζε- εθηέκεζε ηαρχηεηαο θαη δηεχζπλζεο 

αλΫκνπ θαη αηκνζθαηξηθάο θαηΪζηαζεο ηεο Δζληθάο Μεηεσξνινγηθάο Τπεξεζέαο (ΔΜΤ). 

Γηα ηελ εθηέκεζε ηνπ ζπκβΪληνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπεηξνγλψκνλεο (Πξνζζάθε 

Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ). 

Ο ΝνκΪξρεο βξέζθεηαη ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο θαη 

αηηεέηαη ηε ζπλδξνκά επηπιΫνλ κΫζσλ θαη δπλακηθνχ. Σα κΫζα θαη ην δπλακηθφ πνπ 

παξΫρνληαη απφ ηελ ΠεξηθΫξεηα ηέζεληαη ζηε δηΪζεζε ηνπ ΝνκΪξρε ν νπνένο θαη Ϋρεη ην 

ζπληνληζκφ ηνπο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ νη επηπηψζεηο ηνπ ζπκβΪληνο ππεξβαέλνπλ ηε ρσξηθά αξκνδηφηεηα ηνπ 

ΝνκΪξρε, ν ζπληνληζκφο ηεο αληηκεηψπηζεο αλαιακβΪλεηαη απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο θαη θιηκΪθην ηεο ΠεξηθΫξεηαο κεηαβαέλεη ζην ζεκεέν. Ζ ζχλζεζε ηνπ θιηκαθένπ 

ηεο ΠεξηθΫξεηαο απφ ππαιιάινπο αξκφδησλ Γ/λζεσλ πξνζδηνξέδεηαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη σο αξκφδηεο Γ/λζεηο νη Γ/λζεηο Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο, ΠΔΥΧ, Τγεέαο & Πξφλνηαο, Γεσξγηθάο ΑλΪπηπμεο θαη ΤδΪησλ. Ζ Γ/λζε 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο αλαιακβΪλεη ην ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη εέλαη 

ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ. 

Ο ζπληνληζκφο απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο αλαιακβΪλεηαη θαη θαηφπηλ 

αηηάκαηνο ηνπ ΝνκΪξρε. 

πκβΪληα πνπ κε βΪζε ηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ αλακΫλεηαη λα Ϋρνπλ 

επηπηψζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κέα Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε, πξνζδηνξέδνληαη ζηα 

ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ ψζηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ν ζπληνληζκφο λα 

αλαιακβΪλεηαη εμαξράο απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη λα ππνζηεξέδεηαη απφ 

ηνπο νηθεένπο ΝνκΪξρεο θαη ηηο ππεξεζέεο ησλ νηθεέσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ. 

Ο Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο βξέζθεηαη ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ηνλ Γεληθφ 

ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη αλΪινγα κε ηελ εμΫιημε ηνπ ζπκβΪληνο αηηεέηαη ηελ 

αλΪιεςε ηνπ ζπληνληζκνχ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

Ο Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη κε βΪζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δΫρεηαη 

απφ ηα ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ θαη ηηο εθηηκάζεηο ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο κπνξεέ 
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λα ελεξγνπνηάζεη ηελ Τπνζηεξηθηηθά ΟκΪδα Γηαρεέξηζεο πκβΪλησλ ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηνπ Ν. 

3496/2006 θαη λα ζπγθαιΫζεη ΚΟΠΠ. 

Ο Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο βξέζθεηαη ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ηνπο 

Γεληθνχο Γξακκαηεέο ησλ νπνέσλ νη ππεξεζέεο ζπκκεηΫρνπλ ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα 

ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ θαη ππνζηεξέδεηαη απφ ην ΚΫληξν Δπηρεηξάζεσλ 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο ΓΓΠΠ, ην νπνέν εέλαη ζε ζπλερά επηθνηλσλέα κε ηα ππφινηπα 

ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ. 

Ζ επηθνηλσλέα θαη ε ξνά πιεξνθνξέαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ απνηππψλεηαη ζην ΓηΪγξακκα 

Ρνάο ΓΡ3: «Κηλεηνπνέεζε- επΫκβαζε» (ΠαξΪξηεκα Γ) θαη γέλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζέα ηνπ ΜΫξνπο ΗΗΗ, παξ.1. 

ε Κεληξηθφ επέπεδν νη δξΪζεηο πνπ πινπνηνχληαη πεξηγξΪθνληαη ζηνλ Πέλαθα: «Ρφινη, 

Αξκνδηφηεηεο & ΓξΪζεηο ησλ ΦνξΫσλ ρεδέαζεο γηα ηε θΪζε ηεο Ϊκεζεο θηλεηνπνέεζεο- 

επΫκβαζεο (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

4.2.5. Λήμε πκβάληνο 

Ζ Λάμε πκβΪληνο απνθαζέδεηαη απφ ην ΝνκΪξρε, ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο ά ην 

Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, αλΪινγα κε ην επέπεδν ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο 

αληηκεηψπηζεο, κεηΪ απφ ζρεηηθά εηζάγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη εθφζνλ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ ε 

θαηαζηνιά ηνπ αηπράκαηνο θαη νη δξΪζεηο γηα ηελ επαλαθνξΪ ηεο θνηλσληθάο δσάο π.ρ. 

επηζηξνθά πνιηηψλ πνπ εέραλ απνκαθξπλζεέ, επαλαθνξΪ θπθινθνξέαο. 

Γηα ηε ιάμε ζπκβΪληνο εηζεγνχληαη νη θνξεέο πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΓηΪγξακκα Ρνάο: Λάμε 

πκβΪληνο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ ΜΫξνπο ΗΗΗ, παξ.1. 

Ζ Λάμε πκβΪληνο θνηλνπνηεέηαη κε ην Έληππν ΑΣΑΜΔ_Δ2: Λάμε πκβΪληνο 

(ΠαξΪξηεκα Γ).  

ΜεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβΪληνο δηελεξγεέηαη πξναλΪθξηζε, ε νπνέα αλαηέζεηαη ζηελ 

Αζηπλνκηθά, Ληκεληθά ά Ππξνζβεζηηθά Αξρά. 

4.2.6. Απνθαηάζηαζε 

Ζ απνθαηΪζηαζε πεξηιακβΪλεη: 

1. Δμπγέαλζε ηνπ ρψξνπ πνπ ελδερνκΫλσο πεξηιακβΪλεη απνκΪθξπλζε επηθέλδπλσλ 

απνβιάησλ 

2. ΠεξηβαιινληηθΫο κεηξάζεηο, αλαιχζεηο θαη ιάςε κΫηξσλ 

3. Καηαγξαθά δεκηψλ 

4. ΓηελΫξγεηα επηζεσξάζεσλ ζηελ εγθαηΪζηαζε 
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Ζ εμπγέαλζε ηνπ ρψξνπ (εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηΪζηαζεο) πνπ ελδερνκΫλσο 

πεξηιακβΪλεη θαη ηελ απνκΪθξπλζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΔΥΧ, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιΫπνληαη ζηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β).  

ε πεξέπησζε ξχπαλζεο ρψξνπ αξκνδηφηεηαο Ληκεληθνχ ψκαηνο, ε απνθαηΪζηαζε ηνπ 

ρψξνπ εθηφο ηεο βηνκεραληθάο εγθαηΪζηαζεο ζπληνλέδεηαη απφ ηελ Σνπηθά Ληκεληθά Αξρά. 

Οη πεξηβαιινληηθΫο κεηξάζεηο θαη πγεηνλνκηθνέ Ϋιεγρνη, αλαιχζεηο θαη ε ιάςε απαηηνχκελσλ 

κΫηξσλ γέλεηαη απφ ηηο Τπεξεζέεο ηεο Ν.Α.. Οη κεηξάζεηο θαη νη Ϋιεγρνη θνηλνπνηνχληαη 

Ϊκεζα ζην ΔΚΔΠΤ θαη ηε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθάο Μεραληθάο θαη Τγηεηλάο 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΤΤΚΑ. 

Ζ θαηαγξαθά ησλ δεκηψλ γέλεηαη απφ επηηξνπά ηεο Ν.Α πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε 

ΝνκΪξρε θαη δεπηεξνβΪζκηα, εΪλ απαηηεέηαη, απφ αληέζηνηρε επηηξνπά ηεο ΠεξηθΫξεηαο, πνπ 

ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο. 

Ζ αδεηνδνηνχζα αξρά (Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο ά Γ/λζε ΑλΪπηπμεο ηεο ΝΑ θαηΪ πεξέπησζε), 

ζε ζπλεξγαζέα κε ινηπΫο ζπλαξκφδηεο αξρΫο φπσο πξνζδηνξέδνληαη ζηελ ΚΤΑ 

12044/613/2007 (ΦΔΚ 376/Β), δηελεξγεέ επηζεσξάζεηο θαη Ϋξεπλεο κε ζθνπφ ηε ζπιινγά 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλΪιπζε ησλ πηπρψλ ηνπ αηπράκαηνο, εμαζθαιέδεη φηη ν αζθψλ ηελ 

εθκεηΪιιεπζε ηεο εγθαηΪζηαζεο ιακβΪλεη ηα απαηηνχκελα ζεξαπεπηηθΪ κΫηξα, δηαηππψλεη 

ζπζηΪζεηο γηα κειινληηθΪ πξνιεπηηθΪ κΫηξα θαη απνζηΫιιεη ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα ζην Γξαθεέν 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο νηθεέαο ΝΑ  θαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

ΜεηΪ ηελ θαηαζηνιά ηνπ αηπράκαηνο ε αδεηνδνηνχζα αξρά (Τπ. ΑλΪπηπμεο ά Γ/λζε 

ΑλΪπηπμεο ηεο ΝΑ θαηΪ πεξέπησζε) κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ησλ Γ/λζεσλ ΠεξηβΪιινληνο 

θαη Τγεέαο θαη ηνπ Γξαθεένπ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο Ν.Α, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Απαζρφιεζεο θαη  Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, λα 

απαγνξεχζεη ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο εγθαηΪζηαζεο.  

Ζ επηθνηλσλέα ησλ θνξΫσλ ζην ζηΪδην ηεο απνθαηΪζηαζεο θαέλεηαη ζην ΓηΪγξακκα Ρνάο 

ΓΡ5: ΑπνθαηΪζηαζε (ΠαξΪξηεκα Γ). 

ε Κεληξηθφ επέπεδν, νη δξΪζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην ζηΪδην ηεο ΑπνθαηΪζηαζεο 

πεξηγξΪθνληαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, Αξκνδηφηεηεο & ΓξΪζεηο ΦνξΫσλ ρεδέαζεο» 

(Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

4.2.7.Απνηίκεζε-  Φάθεινο θαηαζηξνθήο 

Σν αξγφηεξν ζε Ϋλα κάλα απφ ηε ιάμε ηνπ ζπκβΪληνο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε ΓΓΠΠ ν 

θΪθεινο θαηαζηξνθάο ν νπνένο ζηε ζπλΫρεηα θνηλνπνηεέηαη ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα 

ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ. Σν ΤΠΔΥΧΓΔ κεηΪ ηε ιάςε ηνπ θαθΫινπ αλαιακβΪλεη 
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λα ελεκεξψζεη ηελ ΔΔ. Γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ θαθΫινπ νη θνξεέο- ππεξεζέεο- νκΪδεο-

εκπεηξνγλψκνλεο  πνπ ελεπιΪθεζαλ ζηε δηαρεέξηζε ηνπ ζπκβΪληνο (αληηκεηψπηζε-

απνθαηΪζηαζε) θαη ε εγθαηΪζηαζε απνζηΫιινπλ αλαθνξΫο ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα Ρνάο 

ΓΡ6: Απνηέκεζε- ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο (ΠαξΪξηεκα Γ). Σα πεξηερφκελα ησλ αλαθνξψλ 

απφ θΪζε θνξΫα- ππεξεζέα πξνζαξκφδνληαη Ϋηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηνπ 

Δληχπνπ ΑΣΑΜΔ_Δ3: Απνηέκεζε ππφδεηγκα ηνπ νπνένπ παξαηέζεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Γ. 

Ο θΪθεινο θαηαζηξνθάο εέλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξψλεηαη κε ζηνηρεέα θαη κεηΪ ηελ πΪξνδν 

ηεο πξνζεζκέαο ηνπ ελφο κάλα, εθφζνλ πξνθχπηνπλ θαη ππνβΪιινληαη ζπκπιεξσκαηηθΪ 

ζηνηρεέα. 

4.3 Κιηκάθσζε επηρεηξήζεσλ 

Σα επέπεδα θιηκΪθσζεο θαη ηα θξηηάξηα θιηκΪθσζεο εζσηεξηθΪ ζε θΪζε επέπεδν ηνπ Γεληθνχ 

ΑΣΑΜΔ, πξνζδηνξέδνληαη ζηα επηκΫξνπο ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ νπνέσλ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρνληαη ζηηο ΜειΫηεο 

Αζθαιεέαο θαη ηηο Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηα δηαζΫζηκα κΫζα θαη ην 

δπλακηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηΪζηαζε απφ θΪζε εκπιεθφκελν ΦνξΫα. 

4.3.1 Κξηηήξηα θιηκάθσζεο 

Σν θξηηάξην θιηκΪθσζεο ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο ζρεδένπ εέλαη ε αδπλακέα αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζπκβΪληνο απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επέπεδν. 

Ζ θιηκΪθσζε ησλ επηρεηξάζεσλ γέλεηαη ζε 3 επέπεδα: Ννκαξρηαθφ, Πεξηθεξεηαθφ θαη 

Κεληξηθφ κε βΪζε ην ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξάζεσλ. 

Ζ κεηΪβαζε απφ ην Ννκαξρηαθφ ζην Πεξηθεξεηαθφ επέπεδν γέλεηαη: 

 θαηφπηλ αηηάκαηνο ηνπ ΝνκΪξρε θαη εθφζνλ ππΪξρεη αδπλακέα αληηκεηψπηζεο ζε 

λνκαξρηαθφ επέπεδν κε βΪζε ηηο ζρεηηθΫο εηζεγάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ΦνξΫσλ. 

 εθφζνλ νη ζπλΫπεηεο ηνπ αηπράκαηνο ππεξβαέλνπλ ηε ρσξηθά αξκνδηφηεηα ηεο ΝΑ 

Σα αθξηβά θξηηάξηα πξνζδηνξέδνληαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ νπνέσλ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρνληαη ζηηο ΜειΫηεο 

Αζθαιεέαο θαη ηηο Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, θαζψο θαη ηα δηαηηζΫκελα κΫζα ζε 

επέπεδν Ννκαξρέαο. 

Ζ κεηΪβαζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ επέπεδν ζην Κεληξηθφ επέπεδν γέλεηαη θαηφπηλ αηηάκαηνο 

ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο πξνο ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

Κξηηάξην κεηΪβαζεο απνηειεέ ε δηαζεζηκφηεηα κΫζσλ θαη δπλακηθνχ θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηα 

ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ. 
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4.3.2 Δπίπεδα θιηκάθσζεο 

1. Ννκαξρηαθφ, ζπληνληζκφο απφ ΝνκΪξρε 

2. Πεξηθεξεηαθφ, ζπληνληζκφο απφ Γεληθφ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο 

3. Κεληξηθφ, ζπληνληζκφο απφ Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη ΚΟΠΠ 

ε θΪζε επέπεδν ε θιηκΪθσζε εέλαη ε εμάο: 

 πλάζεο εηνηκφηεηα 

 ΑπμεκΫλε εηνηκφηεηα 

 Άκεζε Κηλεηνπνέεζε-ΔπΫκβαζε 

 Λάμε πκβΪληνο-ΑπνθαηΪζηαζε-Απνηέκεζε & ΦΪθεινο θαηαζηξνθάο 

Οη ππεξεζέεο ζε θεληξηθφ επέπεδν ηέζεληαη ζε απμεκΫλε εηνηκφηεηα κεηΪ απφ ζρεηηθά 

ελεκΫξσζε απφ ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, ελψ νη δξΪζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε θΪζε επέπεδν 

θιηκΪθσζεο πεξηγξΪθνληαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, Αξκνδηφηεηεο & ΓξΪζεηο ησλ ΦνξΫσλ 

ρεδέαζεο» (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

4.4. Ρόινη & Αξκνδηόηεηεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ θαη ησλ 

Γηεπζύλζεώλ ηνπο 

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ζε Κεληξηθφ Δπέπεδν δέδνληαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, 

Αξκνδηφηεηεο & ΓξΪζεηο ησλ ΦνξΫσλ ρεδέαζεο» (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

4.5 πλέξγηα- ζπλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθόκελνπο Γεκόζηνπο Φνξείο, Ιδησηηθνύο 

Φνξείο & Ιδηώηεο 

Άιινη εκπιεθόκελνη δεκόζηνη θνξείο: 

 Δζληθά Μεηεσξνινγηθά Τπεξεζέα 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζέαο (Κεληξηθά Τπεξεζέα θαη ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο 

(ΚΔΠΔΚ)) 

 Δηδηθά Τπεξεζέα Δπηζεσξεηψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ  

 Δξγαζηάξην Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ  

 Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ)  

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο-Πξφλνηαο  

 ΠεξηθεξεηαθΪ Δξγαζηάξηα ηνπ ΓΥΚ  

 ΠεξηθεξεηαθΪ Δξγαζηάξηα ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο & Σξνθέκσλ 
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 Δξγαζηάξηα ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

 Διιεληθφ ΚΫληξν ΘαιΪζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ) 

Ο ξφινο ησλ παξαπΪλσ δεκφζησλ θνξΫσλ πεξηγξΪθεηαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, Αξκνδηφηεηεο 

& ΓξΪζεηο ησλ ΦνξΫσλ ρεδέαζεο» (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β). 

ηε Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ παξαηέζεληαη: 

 Τπεξεζέεο & εξγαζηάξηα ηνπ ΓΥΚ 

 ΑπνθεληξσκΫλεο ππεξεζέεο & εξγαζηάξηα ηνπ Τπ. Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο & 

Σξνθέκσλ. 

 Δξγαζηάξηα πνπ κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ εξγαζηεξηαθΫο αλαιχζεηο πφζηκνπ λεξνχ. 

ην πιαέζην θαηΪξηηζεο ησλ ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ, θαη κε βΪζε ηα ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη 

ζηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη ηηο Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, κπνξεέ λα απαηηεζεέ ε 

ζπλεξγαζέα θαη κε Ϊιινπο θνξεέο φπσο ΟΔ, ΓΔΖ, ΤΠΑ, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΠΑ. 

Ιδησηηθνί Φνξείο & Ιδηώηεο 

 Δκπεηξνγλψκνλεο γηα ηε δηαρεέξηζε βηνκεραληθψλ αηπρεκΪησλ (Πξνζζάθε Θ5, 

ΠαξΪξηεκα Θ) 

 ΗδησηηθΪ εξγαζηάξηα δηαπηζηεπκΫλα απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπέζηεπζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ (εέλαη δηαζΫζηκα 

ζηελ ηζηνζειέδα: www.esyd.gr) 

 ΑδεηνδνηεκΫλνη θνξεέο δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ ζχκθσλα κε ην Μεηξψν 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ απνκΪθξπλζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ θαηΪ ηε θΪζε ηεο 

απνθαηΪζηαζεο (Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ). εκεηψλνπκε φηη ν πέλαθαο 

επηθαηξνπνηεέηαη ζπλερψο θαη δηαηέζεηαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε ζηελ ηζηνζειέδα 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ: www.minenv.gr  

4.6 Ρόινη & Αξκνδηόηεηεο εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε ην θνξέα 

ζρεδίαζεο 

Οη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πξνζδηνξέδνληαη ζηα ΝνκαξρηαθΪ 

ΑΣΑΜΔ γηα ηνπο εζεινληΫο πνπ εέλαη εληαγκΫλνη ζην Μεηξψν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 

θαη ΔηδηθεπκΫλσλ Δζεινληψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη δχλαηαη 

λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ην ΝΟ θαη ΣΟ κε βΪζε ηηο δξΪζεηο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη κε βΪζε ηηο απνθΪζεηο Ϋληαμεο ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, νη νπνέεο θαζνξέδνπλ ηα γεσγξαθηθΪ φξηα δξΪζεο ηνπο. 

http://www.esyd.gr/
http://www.minenv.gr/
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Οη εληαζζφκελνη ζην Μεηξψν ΔηδηθεπκΫλνη ΔζεινληΫο ππΪγνληαη επηρεηξεζηαθΪ απεπζεέαο 

ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ε νπνέα θαη ηνπο θαηαλΫκεη ζε αληέζηνηρεο 

νκΪδεο επηρεηξεζηαθάο δξΪζεο, κε βΪζε ηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπο. 

4.7 πληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ηαπηόρξνλε ή επαθόινπζε εθαξκνγή άιισλ ζρεδίσλ 

Σν Γεληθφ ΑΣΑΜΔ ζπκπιεξψλεηαη σο πξνο ηα ζΫκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο 

ζΪιαζζαο θαη ησλ αθηψλ κε ην ΠΓ 11/2002: «Δζληθφ ρΫδην Έθηαθηεο ΑλΪγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξΫιαην θαη Ϊιιεο επηβιαβεέο νπζέεο», ΦΔΚ6, 

η.Α’.  

ηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ ελζσκαηψλνληαη ηα ΣνπηθΪ ΛηκεληθΪ ρΫδηα ηα νπνέα ζπληΪζζνληαη 

απφ ηα ΣνπηθΪ Ληκελαξρεέα κε βΪζε ην «Δζληθφ ρΫδην Αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο 

ζΪιαζζαο θαη ησλ αθηψλ», ΠΓ 11/2002. 

Σα ζΫκαηα νξγΪλσζεο λνζνθνκεέσλ ξπζκέδνληαη κε ην ρΫδην «ΠΔΡΔΑ» ηνπ Τπ. Τγεέαο 

& ΚΑ, ην νπνέν ελεξγνπνηεέηαη απφ ην ΔΚΔΠΤ. 

Γηα ζΫκαηα αξκνδηφηεηαο Τπ. Δζληθάο Άκπλαο ην Γεληθφ ΑΣΑΜΔ ζπκπιεξψλεηαη κε ην 

ρΫδην Φ.219/18/46369/1198/11.10.02 & 4364/05.11.02. 

Σν Γεληθφ ΑΣΑΜΔ ζπκπιεξψλεηαη επέζεο απφ ρΫδηα Ϋθηαθηεο αλΪγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ εθδειψλνληαη σο επαγφκελα θαηλφκελα ησλ 

αηπρεκΪησλ ζε βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ ζρΫδην. 
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Μέξνο ΙΙΙ. Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

1. Δπηθνηλσλίεο & Γηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ 

Οη επηθνηλσλέεο γέλνληαη ηειεθσληθΪ ζε φια ηα ζηΪδηα επηρεηξάζεσλ. Ζ ηειεθσληθά 

επηθνηλσλέα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνζηνιά θαμ απφ ηα ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ. ην ζηΪδην 

«Απνηέκεζε-ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο», ε επηθνηλσλέα κπνξεέ λα γέλεηαη θαη κΫζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ. 

1.1 πζηήκαηα επηηήξεζεο, πξόβιεςεο θαη έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

Σα ζπζηάκαηα επηηάξεζεο, πξφβιεςεο θαη Ϋγθαηξεο πξνεηδνπνέεζεο εέλαη φζα δηαηέζεληαη 

απφ ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη πξΫπεη λα θαηαγξαθνχλ ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ. 

ηα ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ πξΫπεη λα θαηαγξαθνχλ ηπρφλ ζπζηάκαηα πνπ 

δηαηέζεληαη απφ ηνπο πξσηνβΪζκηνπο ΟΣΑ, ηηο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο θαη ηηο 

ΠεξηθΫξεηεο. 

1.2 Αξρηθή εηδνπνίεζε 

Ζ αξρηθά εηδνπνέεζε δέδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηΪζηαζεο, ηα ζηνηρεέα ηνπ νπνένπ 

αλαθΫξνληαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ, ζηελ Σνπηθά Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα, ε νπνέα κεηΪ 

ηελ επηβεβαέσζε ηεο θιάζεο επηθνηλσλεέ ηειεθσληθΪ κε: 

 Σν ΝνκΪξρε 

 Σν Γηνηθεηά Π.Τ Ννκνχ 

 Σελ Σνπηθά Αζηπλνκηθά Γ/λζε 

 Σν πληνληζηηθφ ΚΫληξν ΔΚΑΒ (166) 

 Σελ Σνπηθά Ληκεληθά Αξρά (εθφζνλ ππΪξρεη ζηε ζπγθεθξηκΫλε Ν.Α) 

ηε ζπλΫρεηα ν θΪζε παξαιάπηεο ηεο αξρηθάο εηδνπνέεζεο αλαιακβΪλεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

ππεξεζέεο/θνξεέο/νκΪδεο φπσο απνηππψλνληαη ζην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ1: Αξρηθά 

Δηδνπνέεζε (ΠαξΪξηεκα Γ). 

ε πεξέπησζε πνπ ν ππεχζπλνο ηεο εγθαηΪζηαζεο επηθνηλσλάζεη κε Ϊιιν ΚΫληξν 

Δπηρεηξάζεσλ εθηφο απηνχ ηεο Σνπηθάο Π.Τ. (φπσο ΔΚΑΒ, ΔΛΑ, ΓΓΠΠ), ην ΚΫληξν 

Δπηρεηξάζεσλ πνπ ιακβΪλεη ηελ θιάζε, πξνβαέλεη ζε επηβεβαέσζε θαη ελεκεξψλεη 

ηειεθσληθΪ ηα ππφινηπα ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ ηνπ ΓηαγξΪκκαηνο Ρνάο ΓΡ1: Αξρηθά 

Δηδνπνέεζε. Πξνηεξαηφηεηα εέλαη ε ηειεθσληθά ελεκΫξσζε ηεο Σνπηθάο Π.Τ. θαη ηνπ 

ΔΚΑΒ. Χζηόζν, ζεκεηώλνπκε όηη ηόζν ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνύ ΑΣΑΜΔ όζν θαη ζηα 
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ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ ΝΑ πξέπεη λα ηνληζηεί ε αλαγθαηόηεηα απνζηνιήο 

ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο από ηνλ ππεύζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Σνπηθή Π.Τ.. 

1.3 Αξρηθή αληηκεηώπηζε & εθηίκεζε ζπκβάληνο 

Ζ αξρηθά αληηκεηψπηζε & εθηέκεζε ηνπ ζπκβΪληνο γέλεηαη απφ ηηο νκΪδεο πξψηεο 

επΫκβαζεο, νη νπνέεο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθΪ κε ηνπο θνξεέο ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα 

Ρνάο ΓΡ2: «Αξρηθά Δθηέκεζε» (ΠαξΪξηεκα Γ). Οη θνξεέο-ππεξεζέεο απνδΫθηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ νκΪδσλ πξψηεο επΫκβαζεο ζπκπιεξψλνπλ ην Ϋληππν ΑΣΑΜΔ_Δ1: 

«Αξρηθά Δθηέκεζε» (ΠαξΪξηεκα Γ), ην δηαβηβΪδνπλ κε θαμ ζηνπο ππφινηπνπο απνδΫθηεο 

ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ2: «Αξρηθά Δθηέκεζε» θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ απνζηνιά 

ηνπ εγγξΪθνπ θαη ηειεθσληθΪ. 

1.4 Κηλεηνπνίεζε επέκβαζε 

Οη ΟκΪδεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο θαη εέλαη ζην ζεκεέν ηνπ ζπκβΪληνο, επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθΪ ά κΫζσ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ κε ηηο πξντζηΪκελεο ππεξεζέεο ηνπο θαη ηα ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ 

ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ3: «Κηλεηνπνέεζε- ΔπΫκβαζε» (ΠαξΪξηεκα Γ). 

Σα ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ θαη νη ππφινηπεο ππεξεζέεο πνπ δελ βξέζθνληαη ζην ζεκεέν ηνπ 

ζπκβΪληνο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηειεθσληθΪ θαη εγγξΪθσο κε θαμ. 

1.5 Λήμε ζπκβάληνο 

Ζ ιάμε ζπκβΪληνο θνηλνπνηεέηαη ηειεθσληθΪ ά κε θαμ εθφζνλ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα, απφ ην 

Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο Ν.Α ζηε Γ/λζε Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο 

θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ. Σν ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ αλαιακβΪλεη λα ελεκεξψζεη εγγξΪθσο κε 

απνζηνιά κΫζσ θαμ ηνπ εληχπνπ: ΑΣΑΜΔ_Δ2 «Λάμε πκβΪληνο» (ΠαξΪξηεκα Γ), ηνπο 

θνξεέο-ππεξεζέεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ4: «Λάμε πκβΪληνο». Ζ 

απνζηνιά θαμ επηβεβαηψλεηαη θαη ηειεθσληθΪ απφ ην ΚΔΠΠ.  

1.6 Απνθαηάζηαζε 

Ζ επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ θνξΫσλ-ππεξεζηψλ ζηε θΪζε ηεο απνθαηΪζηαζεο γέλεηαη 

εγγξΪθσο θαη ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ5: «ΑπνθαηΪζηαζε» (ΠαξΪξηεκα Γ). 

1.7 Απνηίκεζε- Φάθεινο Καηαζηξνθήο 

Ζ απνηέκεζε γέλεηαη απφ φινπο ηνπο θνξεέο- ππεξεζέεο πνπ ελεπιΪθεζαλ ζηε δηαρεέξηζε ηνπ 

ζπκβΪληνο (αληηκεηψπηζε θαη απνθαηΪζηαζε). Οη ππεξεζέεο πνπ ελεπιΪθεζαλ 

ζπκπιεξψλνπλ κε βΪζε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπο ηα πεδέα ηνπ Δληχπνπ 

ΑΣΑΜΔ_Δ3: «Απνηέκεζε» (ΠαξΪξηεκα Γ) πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ζχκθσλα κε ην 
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ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ6: «Απνηέκεζε- ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο» (ΠαξΪξηεκα Γ). ην Ϋληππν 

«Απνηέκεζε» επηζπλΪπηνληαη θαη Ϋγγξαθα πνπ νη ππεξεζέεο ζεσξνχλ απαξαέηεηα γηα ηελ 

πιεξΫζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπκβΪληνο, ηελ αμηνιφγεζε θαη απνηέκεζε. 

ε Ννκαξρηαθφ, Πεξηθεξεηαθφ & Κεληξηθφ επέπεδν ε ζπγθΫληξσζε ησλ επηκΫξνπο εληχπσλ 

γέλεηαη απφ ην Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, ηε Γ/λζε Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο θαη ηε 

Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο ΔθηΪθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ αληέζηνηρα. Ζ Γ/λζε 

ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο ΔθηΪθησλ Αλαγθψλ ηεο ΓΓΠΠ αλαιακβΪλεη ηε ζπκπιάξσζε 

ηνπ θαθΫινπ θαηαζηξνθάο ηνλ νπνέν θαη δηαβηβΪδεη ζχκθσλα κε ην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ6: 

«ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο» ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ. 

1.8 Μέζα θαη πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο 

Ζ επηθνηλσλέα γέλεηαη ηειεθσληθΪ θαη ζπλνδεχεηαη απφ απνζηνιά θαμ απφ ηα ΚΫληξα 

Δπηρεηξάζεσλ. 

Ζ Ϋγγξαθε επηθνηλσλέα κΫζσ θαμ γέλεηαη κΫζσ ησλ εμάο εληχπσλ:  

 ΑΣΑΜΔ_Δ1: Αξρηθά εθηέκεζε 

 ΑΣΑΜΔ_Δ2: Λάμε πκβΪληνο 

 ΑΣΑΜΔ_Δ3: Απνηέκεζε 

Τπνδεέγκαηα ησλ εληχπσλ παξαηέζεληαη ζην ΠαξΪξηεκα Γ. 

1.9 Γηάγξακκα ξνήο πιεξνθνξηώλ 

ην ΠαξΪξηεκα Γ παξαηέζεληαη ηα ΓηαγξΪκκαηα Ρνάο αλΪ ζηΪδην επηρεηξάζεσλ: 

 ΓΡ1: Αξρηθά Δηδνπνέεζε 

 ΓΡ2: Αξρηθά Δθηέκεζε 

 ΓΡ3: Κηλεηνπνέεζε- ΔπΫκβαζε 

 ΓΡ4: Λάμε πκβΪληνο 

 ΓΡ5: ΑπνθαηΪζηαζε 

 ΓΡ6: Απνηέκεζε- ΦΪθεινο θαηαζηξνθάο 

2. Γηνίθεζε, Έιεγρνο & πληνληζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

2.1 Δπίπεδα θαη όξγαλα 

Ζ Γηνέθεζε, Ϋιεγρνο & ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ γέλεηαη αλΪινγα κε ην επέπεδν 

θιηκΪθσζεο απφ ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 
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Ο φξνο ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

ρξεζηκνπνηεέηαη γηα λα πεξηγξΪςεη ηηο ππεξεζέεο-θνξεέο πνπ εκπιΫθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηερλνινγηθνχ αηπράκαηνο ζε λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επέπεδν θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ν.3013/2002 γηα ην δπλακηθφ θαη κΫζα πνιηηηθάο πξνζηαζέαο θαη δελ 

απαηηνχληαη πξΪμεηο ζχγθιεζεο θαη θαλνληζκνέ ιεηηνπξγέαο. 

2.1.1 Απνζηνιή 

Σα ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο αλαιακβΪλνπλ 

ηελ πινπνέεζε φισλ ησλ δξΪζεσλ αληηκεηψπηζεο ΣΑΜΔ αλΪινγα κε ην επέπεδν 

θιηκΪθσζεο. Ο πληνληζκφο θαη ε επέβιεςε αλαιακβΪλεηαη αληέζηνηρα απφ ην ΝνκΪξρε, ην 

Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

2.1.2 ύλζεζε 

Ννκαξρηαθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 ΝνκΪξρεο (πληνληζηάο) 

 πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν 

 ΚιηκΪθην Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο (αξκφδηεο Γ/λζεηο ΝΑ) 

 Οη Δπηθεθαιάο νκΪδσλ επΫκβαζεο 

 Γάκαξρνο/Γάκαξρνη 

 Σερληθφο Γηεπζπληάο ΔγθαηΪζηαζεο 

Πεξηθεξεηαθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ΠεξηθΫξεηαο (ζπληνληζηάο) 

 ΚιηκΪθην ΠεξηθΫξεηαο (αξκφδηεο Γ/λζεηο ΠεξηθΫξεηαο) 

Κεληξηθό Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

 Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

 Τπνζηεξηθηηθά ΟκΪδα ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3496/2006 

 ΔπηρεηξεζηαθΪ εκπιεθφκελεο Γ/λζεηο ησλ Τπνπξγεέσλ πνπ κεηΫρνπλ ζηε 

Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ 
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Με ηε κεηΪβαζε απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επέπεδν πξνο ην αλψηεξν κε βΪζε ηελ 

θιηκΪθσζε ησλ επηρεηξάζεσλ, ηα φξγαλα πνιηηηθάο πξνζηαζέαο ηνπ θαηψηεξνπ δηνηθεηηθνχ 

επηπΫδνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα φξγαλα ηνπ αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ επηπΫδνπ. 

2.1.3 Λεηηνπξγία 

Σα κΫιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηα Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο αλΪ επέπεδν, εηζεγνχληαη ζην 

πιαέζην ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπο ηελ πινπνέεζε ησλ δξΪζεσλ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ΣΑΜΔ. Ζ εηζάγεζε απεπζχλεηαη ζην ΝνκΪξρε, ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο θαη ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο αλΪινγα κε ην επέπεδν 

θιηκΪθσζεο, νη νπνένη θαη ζπληνλέδνπλ ηελ πινπνέεζε ησλ εηζεγάζεσλ. 

2.1.4 Αξκνδηόηεηεο 

ΑλΪινγα κε ην επέπεδν θιηκΪθσζεο, ν ΝνκΪξρεο, ν Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο 

θαη ν Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ζπληνλέδεη θαη επηβιΫπεη: 

 Σηο δξΪζεηο πξνζηαζέαο πνιηηψλ, πεξηβΪιινληνο, θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαένπ 

 Σε δηΪζεζε πξφζζεησλ κΫζσλ θαη πιηθψλ πξνο ππνζηάξημε ηνπ Ϋξγνπ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δπλΪκεσλ 

 Γεηγκαηνιεςέεο, πεξηβαιινληηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο ειΫγρνπο 

Ζ δηνέθεζε Ϋιεγρνο θαη ζπληνληζκφο επηκΫξνπο επηρεηξεζηαθψλ δξΪζεσλ αλαιακβΪλεηαη απφ 

ηνπο θαζ’ χιε αξκφδηνπο θνξεέο. 

 ΓξΪζεηο θαηαζηνιάο ζπκβΪληνο & πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε κεέσζε ησλ 

επηπηψζεσλ θαζψο θαη ελέζρπζε ζε δπλακηθφ θαη κΫζα ηεο Π.Τ. (ππξφζβεζεο, 

αληηκεηψπηζεο δηαξξνάο, δηΪζσζεο απεγθισβηζκνχ) αλαιακβΪλνληαη θαη 

ζπληνλέδνληαη απφ ην Γηνηθεηά ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο Ννκνχ ά ηνλ αλψηεξν 

Αμησκαηηθφ Π ζηελ πεξηνρά ηνπ ζπκβΪληνο . 

 ΓξΪζεηο αζθΪιεηαο, ζάκαλζεο θαη θχιαμεο δσλψλ πξνζηαζέαο, κΫηξσλ ηξνραέαο, 

ππνζηάξημε κΫηξσλ πξνζηαζέαο πνιηηψλ αλαιακβΪλνληαη θαη ζπληνλέδνληαη απφ ηνλ 

Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληά Ννκνχ ά Γηεπζπληά Γ/λζεο Αζηπλνκέαο θαη ζε πεξέπησζε 

πεξηνράο αξκνδηφηεηαο Ληκεληθνχ ψκαηνο, απφ ην ΛηκελΪξρε. 

 ΓξΪζεηο ηαηξηθάο ππνζηάξημεο θαη δηαθνκηδάο ηξαπκαηηψλ-αζζελψλ αλαιακβΪλνληαη 

θαη ζπληνλέδνληαη απφ ηνλ Δπηθεθαιάο ηνπ ΔΚΑΒ. Ζ δηαθνκηδά γέλεηαη ζε 

ζπλεξγαζέα κε ην ΚΫληξν Δπηρεηξάζεσλ ηνπ ΔΚΔΠΤ πνπ Ϋρεη ηελ επζχλε 

ελεξγνπνέεζεο ησλ Ννζνθνκεέσλ. Όζνλ αθνξΪ ηηο δξΪζεηο απνκΪθξπλζεο 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ θαη εμπγέαλζεο ηνπ ρψξνπ, απηΫο ζπληνλέδνληαη απφ ην 
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Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο ά ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β). 

3. Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Τιηθώλ πόξσλ 

3.1 Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Τιηθώλ Πόξσλ ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο 

3.1.1 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

ε θεληξηθφ επέπεδν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ΣΑΜΔ εέλαη: 

 Σα κΫιε ηεο Τπνζηεξηθηηθάο ΟκΪδαο ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3496/2006 (Πξνζζάθε 

Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Σα ζηειΫρε ησλ ΚΫληξσλ Δπηρεηξάζεσλ 

 Σα ζηειΫρε ησλ επηρεηξεζηαθΪ εκπιεθφκελσλ Γ/λζεσλ ησλ Τπνπξγεέσλ φπσο 

αλαθΫξνληαη ζηνλ Πέλαθα «Ρφινη, Αξκνδηφηεηεο & ΓξΪζεηο ησλ ΦνξΫσλ 

ρεδέαζεο» (Πξνζζάθε Β2, ΠαξΪξηεκα Β) 

 Οη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ 

αηπρεκΪησλ (Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Σα ζηειΫρε ησλ Ννκαξρηαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ ΟξγΪλσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

 Οη εζεινληΫο νη νπνένη αλαιακβΪλνπλ ππνζηεξηθηηθΫο δξΪζεηο φπσο απηΫο 

πξνζδηνξέδνληαη ζηα ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΝνκαξρηαθΪ ΑΣΑΜΔ 

3.1.2 Τιηθνί πόξνη 

Σα κΫζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ΣΑΜΔ ζε Κεληξηθφ Δπέπεδν εέλαη: 

 Σα δχν ΚηλεηΪ ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, ηα νπνέα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγΪλσλ ζην ζεκεέν ηνπ 

ζπκβΪληνο, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαθέλεζά 

ηνπο.  

 Σα εξγαζηάξηα (θεληξηθΪ θαη πεξηθεξεηαθΪ) ηνπ ΓΥΚ, ηνπ Τπ. Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο & Σξνθέκσλ (Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Σα εξγαζηάξηα αλαιχζεσλ πφζηκνπ λεξνχ (Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Οη ζηαζκνέ κΫηξεζεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδΪησλ ησλ δηθηχσλ  ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ (Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Σα επηρεηξεζηαθΪ κΫζα ηνπ Π, ηεο ΔΛΑ, ηνπ Λ, ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ 
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 Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ ΚΫληξνπ Θαιαζζέσλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ) 

 Σα εξγαζηάξηα ηνπ ΗΓΜΔ  

 Ζ πιηθνηερληθά ππνδνκά ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ ΟξγΪλσλ Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο θαη ησλ Γάκσλ.  

3.2 Έξγν αξκνδηόηεηαο ηνπ θνξέα ζρεδίαζεο αλαηηζέκελν ζε Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Ιδησηηθνύ Σνκέα κε ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο 

Οη εξγαζηεξηαθΫο αλαιχζεηο αλαιακβΪλνληαη απφ εξγαζηάξηα ηνπ ΓΥΚ θαη ηνπ Τπ. 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο & Σξνθέκσλ (Πέλαθεο 1 θαη 2, ΠαξΪξηεκα 10) ά Ϊιια δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ εξγαζηάξηα δηαπηζηεπκΫλα απφ ην ΔΤΓ (www.esyd.gr).  

Ζ απνκΪθξπλζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ αλαιακβΪλεηαη απφ ηνπο αδεηνδνηεκΫλνπο Φνξεέο 

Γηαρεέξηζεο Δπηθέλδπλσλ Απνβιάησλ (Πέλαθαο 6, ΠαξΪξηεκα 10). ΔλεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε 

ησλ ΦνξΫσλ Γηαρεέξηζεο εέλαη δηαζΫζηκε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (www.minenv.gr). 

3.3 Έξγν εθηεινύκελν από εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

Οη εζεινληηθΫο νξγαλψζεηο θαη νη εηδηθεπκΫλνη εζεινληΫο πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζηα Μεηξψα 

Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ΔηδηθεπκΫλσλ Δζεινληψλ αληέζηνηρα ηεο ΓΓΠΠ δχλαηαη λα 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν, ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν 

θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ, ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ νπνέν Ϋρνπλ 

εληαρζεέ.  

Σν Ϋξγν ησλ εζεινληψλ πξνζδηνξέδεηαη ζηα ΝνκαξρηαθΪ θαη ΠεξηθεξεηαθΪ ΑΣΑΜΔ θαη 

εέλαη ππνζηεξηθηηθφ (πρ. δηνηθεηηθά κΫξηκλα πιεγΫλησλ). 

3.4 Απνθιηκάθσζε  

Ζ απνθιηκΪθσζε γέλεηαη κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο ιάμεο ζπκβΪληνο. 

Ο θΪζε θνξΫαο εέλαη αξκφδηνο γηα ηελ απνθιηκΪθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 

κΫζσλ πνπ δηαζΫηεη ά Ϋρεη ελεξγνπνηάζεη. 

3.5 Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ 

Ζ θαηαγξαθά θαη απνηέκεζε ηνπ Ϋξγνπ γέλεηαη απφ φινπο ηνπο θνξεέο πνπ ζπκκεηεέραλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε-απνθαηΪζηαζε ΣΑΜΔ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην 

ζηΪδην επηρεηξάζεσλ «Απνηέκεζε-ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο» θαη ην ΓηΪγξακκα Ρνάο ΓΡ6: 

«Απνηέκεζε-ΦΪθεινο Καηαζηξνθάο», θαζψο θαη ην Ϋληππν ΑΣΑΜΔ_Δ3: Απνηέκεζε. 

http://www.esyd.gr/
http://www.minenv.gr/
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4. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεσλ 

4.1 Έιεγρνο θαη θαηαζηνιή θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ 

Ο Ϋιεγρνο θαη θαηαζηνιά ηνπ αηπράκαηνο γέλεηαη απφ ηηο ππεξεζέεο-θνξεέο πνπ απνηεινχλ 

ηα ΝνκαξρηαθΪ & ΠεξηθεξεηαθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο αλΪινγα κε ην επέπεδν 

θιηκΪθσζεο. Οη επηκΫξνπο δξΪζεηο πνπ αλαιακβΪλνληαη ζην πιαέζην αξκνδηνηάησλ ηνπ θΪζε 

θνξΫα- ππεξεζέα πξνζδηνξέδνληαη ζε ζρεηηθΪ κλεκφληα ελεξγεηψλ ηα νπνέα απνηεινχλ κΫξνο 

ησλ ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Ν.Α. Σα κλεκφληα ελεξγεηψλ ά ρΫδηα ΓξΪζεο πνπ 

ζπληΪζζνληαη εέλαη ηα εμάο: 

 ρΫδηα επΫκβαζεο ζε εγθαηαζηΪζεηο κε επηθέλδπλεο νπζέεο ησλ Σνπηθψλ 

Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ θαηαξηέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο Δγθπθιένπο ΓηαηαγΫο 

ΑΠ πεξέ εθαξκνγάο ηεο Οδεγέαο ΔΒΔΕΟ, πεξέ ζρεδέσλ επΫκβαζεο θαη αζθάζεσλ 

εηνηκφηεηαο ζε θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθΪ Ϋξγα ελ γΫλεη πνπ παξνπζηΪδνπλ 

κεγΪιε επηθηλδπλφηεηα (Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ) 

 Μλεκφληα Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ ά Γ/λζεσλ Αζηπλνκέαο θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ 

Αξρεγεένπ ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο 

 ρΫδηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ & πγεηνλνκηθψλ ειΫγρσλ πνπ 

θαηαξηέδνληαη απφ ηηο ππεξεζέεο ησλ ΝΑ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ 

 ΣνπηθΪ ΛηκεληθΪ ρΫδηα Αληηκεηψπηζεο ηεο Ρχπαλζεο ηεο ζΪιαζζαο θαη ησλ αθηψλ 

πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηα ΣνπηθΪ Ληκελαξρεέα 

 Μλεκφληα Σνπηθψλ Ληκεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ παξνρά ππνζηεξηθηηθψλ δξΪζεσλ 

 Γηαδηθαζέεο ελεξγνπνέεζεο ησλ θνξΫσλ δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ πνπ 

θαηαξηέδνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο ΠΔΥΧ ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

 ρΫδηα δξΪζεσλ πξνζηαζέαο πνιηηψλ εμεηδηθεπκΫλα κε βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

παξΫρνληαη ζηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη ηηο Κνηλνπνηάζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

 Μλεκφληα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ. (Δθνξέεο Βπδαληηλψλ θαη 

Πξντζηνξηθψλ-Κιαζζηθψλ Αξραηνηάησλ (Δ.Β.Α.-Δ.Π.Κ.Α.) 

Γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη θαηαζηνιά ηνπ ζπκβΪληνο ιακβΪλνληαη ππφςε ηα επηθαηξνπνηεκΫλα 

κεηεσξνινγηθΪ δεδνκΫλα πνπ παξΫρνληαη απφ ηελ ΔΜΤ κΫζσ ηνπ ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ. 

ηε Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ παξαηέζεηαη «Μλεκφλην ελεξγεηψλ πξφιεςεο/ 

αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο ζΪιαζζαο θαη ησλ αθηψλ», ηνπ ΤΔΝΑΝΠ. 
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4.2 Γηαρείξηζε ρώξνπ θαηαζηξνθήο, αζθάιεηα πξνζσπηθνύ επέκβαζεο θαη κέζσλ 

Γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ θαηαζηξνθάο θαη ηελ πινπνέεζε ησλ δξΪζεσλ αλΪ δψλε 

επηρεηξάζεσλ εθδέδνληαη Οδεγέεο απφ ην Αξρεγεέν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο 

Διιεληθάο Αζηπλνκέαο, ην ΤΔΝΑΝΠ, ην ΔΚΔΠΤ θαη ηελ Κεληξηθά Τπεξεζέα ηνπ ΔΚΑΒ. 

Γηα ζΫκαηα αζθΪιεηαο πξνζσπηθνχ θαη κΫζσλ εθδέδνληαη νδεγέεο απφ ηνπο επηρεηξεζηαθΪ 

ππεχζπλνπο θνξεέο. 

Ζ δηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ θαηαζηξνθάο πξνζδηνξέδεηαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ ΝΑ κε βΪζε ηα 

ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο 

δψλεο πξνζηαζέαο πνιηηψλ θαη πξνζσπηθνχ επΫκβαζεο, ηα ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο 

Κνηλνπνηάζεηο θαη ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ ππεξεζηψλ θαη θνξΫσλ ζε 

Ννκαξρηαθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. 

4.3 Δλεκέξσζε πξνζηαζία πνιηηώλ θαη ζρέζεηο ΜΜΔ 

4.3.1 Πξνζηαζία πνιηηώλ 

Ο ζπληνληζκφο θαη ε επέβιεςε ησλ δξΪζεσλ πξνζηαζέαο πνιηηψλ αλαιακβΪλεηαη απφ ην 

ΝνκΪξρε, ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο ά ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο. 

Οη δξΪζεηο πεξηγξΪθνληαη ζηε δηαδηθαζέα «Πξνζηαζέα Πνιηηψλ» πνπ παξαηέζεληαη ζην 

Πξνζζάθε Α1, ΠαξΪξηεκα Α. Γηαθξέλνληαη ζε πξνζηαζέα ζε θιεηζηφ ρψξν θαη ζε 

απνκΪθξπλζε. Ζ απνκΪθξπλζε ησλ πνιηηψλ γέλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην 

Ϊξζξν 18, παξ. 2 ηνπ Ν. 3613/2007 (ΦΔΚ 263/Α). 

ην Πξνζζάθε Α2, ΠαξΪξηεκα Α επηζπλΪπηνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επηινγά θαη 

νξγΪλσζε ρψξσλ θαηαθπγάο. 

Οη δξΪζεηο πξνζηαζέαο πνιηηψλ εμεηδηθεχνληαη ζηα ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΝΑ 

κε βΪζε ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξέεο απφ ηηο ΜειΫηεο Αζθαιεέαο θαη ηηο Κνηλνπνηάζεηο ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ.  

4.3.2 Δλεκέξσζε πνιηηώλ 

Ζ ελεκΫξσζε πνιηηψλ δηαθξέλεηαη ζηε γεληθά ελεκΫξσζε ζρεηηθΪ κε ηα κΫηξα πξνζηαζέαο 

θαη ηηο δξΪζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ ζε πεξέπησζε αηπράκαηνο, ε νπνέα πινπνηεέηαη απφ ηηο 

ππεξεζέεο ησλ ΝΑ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007 θαη ην ΠαξΪξηεκα V 

απηάο θαη ζηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε νδεγηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

αηπράκαηνο.  
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ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ αηπράκαηνο νη νδεγέεο αλαθνηλψλνληαη απφ ην ΝνκΪξρε, ην Γεληθφ 

ΓξακκαηΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο ά ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, αλΪινγα κε ηελ 

θιηκΪθσζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Οη νδεγέεο επηθαηξνπνηνχληαη κε βΪζε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζάθεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηζεγάζεηο-ππνδεέμεηο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαξηέδνπλ ηα ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο 

Πξνζηαζέαο. 

ην πιαέζην ηεο γεληθάο ελεκΫξσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξέεο πνπ 

πεξηΫρνληαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr) θαη ηα θπιιΪδηα πνπ Ϋρνπλ 

εθδνζεέ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Ϋρνπλ δηαλεκεζεέ ζηηο ΝνκαξρηαθΫο Απηνδηνηθάζεηο. 

Τπφδεηγκα ηνπ Φπιιαδένπ (Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ). 

ηε Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ παξαηέζεληαη ππνδεέγκαηα Ϋηνηκσλ κελπκΪησλ 

πξνεηδνπνέεζεο- ελεκΫξσζεο πνιηηψλ. 

4.3.3 ρέζεηο κε ΜΜΔ 

Ζ ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ ζε θεληξηθφ επέπεδν γέλεηαη απφ ηνπο ηειενπηηθνχο θαη 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο, νη νπνένη νθεέινπλ λα κεηαδψζνπλ 

δσξεΪλ ηηο νδεγέεο πξνο ηνπο πνιέηεο πνπ εθδέδνληαη απφ ην ΚΟΠΠ ά ηε ΓΓΠΠ 

(Ν.3013/2002, Ϊξζξν 18). 

Ζ δηαδηθαζέα ελεκΫξσζεο πνιηηψλ ζε Ννκαξρηαθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επέπεδν πξνζδηνξέδεηαη 

απφ ηα αληέζηνηρα ΝνκαξρηαθΪ θαη ΠεξηθεξεηαθΪ ΑΣΑΜΔ. 

4.4 Γηνηθεηηθή κέξηκλα πιεγέλησλ 

ΠιεγΫληεο ζην πιαέζην ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ εέλαη νη πνιέηεο πνπ παξακΫλνπλ ζε θιεηζηφ 

ηδησηηθφ ρψξν γηα πξνζηαζέα θαη νη πνιέηεο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο νηθέεο θαη ηηο 

επηρεηξάζεηο θαη παξακΫλνπλ ζε ρψξνπο θαηαθπγάο, θαηφπηλ ππνδεέμεσλ ησλ Ννκαξρηαθψλ, 

Πεξηθεξεηαθψλ ά Κεληξηθψλ ΟξγΪλσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

Ζ δηνηθεηηθά κΫξηκλα ησλ πιεγΫλησλ αθνξΪ ζηελ παξνρά ηαηξνθαξκαθεπηηθάο βνάζεηαο, 

ζηε κεηαθνξΪ ζην λνζνθνκεέν, ζηελ Ϋλδπζε, ζηε δηακνλά/ζηΫγαζε/δηαηξνθά, ζηελ παξνρά 

κΫζσλ πξνζηαζέαο, θαη ζηε κεηαθνξΪ ησλ πνιηηψλ. 

Ζ δηνηθεηηθά κΫξηκλα αλαιακβΪλεηαη απφ ηηο εμάο ππεξεζέεο: 

 Ζ δηαθνκηδά ζηα λνζνθνκεέα αλαιακβΪλεηαη απφ ην ΔΚΑΒ ζε ζπλελλφεζε κε ην 

ΔΚΔΠΤ 

 Ζ δηαηξνθά, δηακνλά, ζηΫγαζε θαη Ϋλδπζε ησλ πιεγΫλησλ αλαιακβΪλεηαη απφ ηηο 

Γ/λζεηο Τγεέαο ησλ Ν.Α. 

http://www.civilprotection.gr/
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 Ζ κεηαθνξΪ ησλ πνιηηψλ ζε επηιεγκΫλνπο ρψξνπο ησλ Ν.Α. αλαιακβΪλεηαη απφ ηηο 

Ν.Α κε κΫζα πνπ Ϋρνπλ εθ ησλ πξνηΫξσλ δηαζθαιηζηεέ ζην πιαέζην ησλ 

Ννκαξρηαθψλ ΑΣΑΜΔ κε επζχλε ησλ Γξαθεέσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

Οη ΝΑ ζην πιαέζην θαηΪξηηζεο ησλ ΑΣΑΜΔ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο Γάκνπο θαη ηηο 

Κνηλφηεηεο ηεξνχλ ζηνηρεέα κε επαέζζεηεο νκΪδεο πνιηηψλ, νχησο ψζηε ζηελ πεξέπησζε πνπ 

πινπνηεέηαη ε δξΪζε πξνζηαζέαο πνιηηψλ ζε θιεηζηφ ηδησηηθφ ρψξν, λα κπνξνχλ λα 

παξΪζρνπλ ππνζηάξημε ζηνπο πνιέηεο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ επηθνηλσλέα ησλ πνιηηψλ κε ηηο 

ππεξεζέεο ηνπο. 

ηε Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ, παξαηέζεηαη ε 109259/28.08.2007 εγθχθιηνο ηνπ Τπ. 

Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο κε ζΫκα: «Λάςε κΫηξσλ δηαζθΪιηζεο ηεο Γεκφζηαο 

Τγεέαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» θαη αθνξΪ ζηε δηαηξνθά πιεγΫλησλ θαη ζε 

ζΫκαηα νξγΪλσζεο ρψξσλ θαηαθπγάο. 

4.5 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ 

ΚαηΪ ηελ θαηΪξηηζε ησλ Ννκαξρηαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ ΑΣΑΜΔ θαη κε βΪζε ην εέδνο 

ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, νη αξκφδηεο Γ/λζεηο ζρεδηΪδνπλ ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη ζηελ 

πεξέπησζε αηπράκαηνο γηα ηε κεέσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη ιακβΪλνπλ 

ππφςε θαηΪ πεξέπησζε ην δέθηπν ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο θαη 

πδΪησλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηαζκνέ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αηκνζθαηξηθάο 

ξχπαλζεο θαη νη κεηξνχκελεο παξΪκεηξνη παξαηέζεληαη ζηε Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ ζεκεηώλνπκε ηα εμήο: 

Πξνγξάκκαηα Παξαθνινύζεζεο Πνηόηεηαο επηθαλεηαθώλ πδάησλ.  

ε θεληξηθφ επέπεδν, ε Κεληξηθά Τπεξεζέα ΤδΪησλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο 

Γηαρεέξηζεο θαη Πξνζηαζέαο ησλ ΤδΪησλ ηεο ρψξαο. Οη Γ/λζεηο ΤδΪησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Ϋρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ησλ πδΪησλ ηεο πεξηνράο αξκνδηφηεηΪο 

ηνπο 

ηε Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ παξαηέζεηαη πέλαθαο κε ηνπο ζηαζκνχο κΫηξεζεο θαη ηηο 

κεηξνχκελεο παξακΫηξνπο. Ζ δηελΫξγεηα ησλ κεηξάζεσλ γέλεηαη απφ ηηο ΠεξηθεξεηαθΫο 

Τπεξεζέεο ηνπ ΓΥΚ ζε 11 ΠεξηθΫξεηεο ηεο ρψξαο, ελψ ζηηο ΠεξηθΫξεηεο Θεζζαιέαο θαη 

Κξάηεο, απφ ηηο ΓΔΤΑ ΛΪξηζαο θαη Ζξαθιεένπ-Υαλέσλ αληέζηνηρα.  

Παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο ππόγεησλ πδάησλ: 

Ζ Κεληξηθά Τπεξεζέα ΤδΪησλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ Ϋρεη αλαζΫζεη ζηηο Τπεξεζέεο ηνπ Γεληθνχ 

Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο ην Ϋξγν «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο ππφγεησλ λεξψλ» ζε 
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412 ζεκεέα ειΫγρνπ. Οη θπζηθνρεκηθΫο παξΪκεηξνη πνπ παξαθνινπζνχληαη εέλαη: pH, 

Αγσγηκφηεηα, Οιηθά θιεξφηεηα, ΝηηξηθΪ, Νηηξψδε, ΑκκσληαθΪ, ΘεηηθΪ, Υιψξην, 

ΑζβΫζηην θαη ΝΪηξην. ΔπηπιΫνλ, ε ΚΤΤ/ΤΠΔΥΧΓΔ ζπλεξγΪδεηαη κε ην ΗΓΜΔ, ην νπνέν ηεο 

παξΫρεη ζηνηρεέα κεηξάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ. 

Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο ηεο ρώξαο 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο ηεο ρψξαο ε 

ΚΤΤ/ΤΠΔΥΧΓΔ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε δηελΫξγεηα κεηξάζεσλ ζε 2091 ζεκεέα δεηγκαηνιεςέαο ζε 

ηδησηηθΪ εξγαζηάξηα γηα ηηο παξακΫηξνπο: νιηθΪ θνινβαθηεξηνεηδά, θνινβαθηεξηνεηδά 

θνπξαλψδνπο πξνΫιεπζεο θαη θνπξαλψδεηο ζηξεπηφθνθθνη, θαζψο θαη παξακΫηξνπο νπηηθάο 

εθηέκεζεο (ρξψκα, νξπθηΫιαηα, ελεξγΫο νπζέεο πνπ αληηδξνχλ κε ην θπαλνχλ ηνπ κεζπιελένπ, 

θαηλφιεο, θαηΪινηπα πέζζαο θαη επηπιΫνληα αληηθεέκελα). πκπιεξσκαηηθνχο θαη Ϋθηαθηνπο 

ειΫγρνπο δηελεξγεέ ην Δξγαζηάξην ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ.  

Πξνζηαζία ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ 

Όζνλ αθνξΪ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ, Ϋλα Ϊκεζν κΫηξν πνπ 

κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ ζε πεξέπησζε αηπράκαηνο ζην νπνέν Ϋρνπκε Ϋθιπζε επηθέλδπλσλ 

νπζηψλ εέλαη ην θιεέζηκν ησλ παξαζχξσλ θαη ε απνθπγά βφζθεζεο κΫρξη ηελ εθηέκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ αηπράκαηνο. 

Ζ δεηγκαηνιεςέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα δεηγκαηνιεςέαο ηνπ 

ΜπελΪθεηνπ Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ) θαη 

πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ησλ ΝΑ. 

4.6 Γεκόζηα πγεία & Τγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γέλεηαη κε βΪζε ηελ Τγεηνλνκηθά 

ΓηΪηαμε Α5/2280/83 «γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ λεξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηεο 

Πξσηεχνπζαο απφ ξππΪλζεηο θαη κνιχλζεηο» θαη ηηο ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ηεο. 

ηε Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ παξαηέζεηαη ε 109259/28.08.2007 εγθχθιηνο ηνπ Τπ. 

Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο κε ζΫκα: «Λάςε κΫηξσλ δηαζθΪιηζεο ηεο Γεκφζηαο 

Τγεέαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ». 

Με επζχλε ηνπ ΤΤΚΑ/ΔΚΔΠΤ πξνζδηνξέδεηαη ε ππνζηάξημε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη 

πγεηνλνκηθΫο ππεξεζέεο ησλ ΝΑ απφ Ϊιινπο θνξεέο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ δξΪζεσλ 

αξκνδηφηεηΪο ηνπο (π.ρ. κεηαθνξΪ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ).  
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4.7 Ιαηξνδηθαζηηθή Τπνζηήξημε 

Γηα ηελ Ηαηξνδηθαζηηθά Τπνζηάξημε εθαξκφδεηαη ην Οιπκπηαθφ ρΫδην ΤΜΑΕ, κΫρξη ηελ 

αλακφξθσζά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΑ. 3384/2006: «πκπιάξσζε ηνπ 

Γεληθνχ ρεδένπ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρΫδην «Γηαρεέξηζε 

Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ»», ΦΔΚ 776, η.Β, εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ πεξέ νκαδηθψλ ηΪθσλ. 

Αληέγξαθν ηνπ Οιπκπηαθνχ ρεδένπ παξαηέζεηαη ζηε Πξνζζάθε Θ3, ΠαξΪξηεκα Θ. 

Σειεθσληθφο θαηΪινγνο ησλ Ηαηξνδηθαζηηθψλ Τπεξεζηψλ παξαηέζεηαη ζηε Πξνζζάθε Θ5, 

ΠαξΪξηεκα Θ. 

4.8 Φπρνθνηλσληθή Τπνζηήξημε 

Ο αξκφδηνο θνξΫαο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ςπρνθνηλσληθάο βνάζεηαο εέλαη ην Δζληθφ ΚΫληξν 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) (ΠΓ 22/2006: «Οξγαληζκφο ηνπ ΔΚΚΑ», ΦΔΚ 18/Α). Σν 

ΔΚΚΑ, κεηΪ απφ εληνιά ηνπ ΔΚΔΠΤ, κΫζσ ηνπ Σκάκαηνο Γηαρεέξηζεο Κξέζεσλ, ζπγθξνηεέ 

θαη θηλεηνπνηεέ ΟκΪδεο Σαρεέαο ΠαξΫκβαζεο, απνηεινχκελεο θπξέσο απφ Φπρνιφγνπο θαη 

Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο γηα πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δπζηπρεκΪησλ λαπαγέσλ, 

βηνκεραληθψλ θαη ρεκηθψλ αηπρεκΪησλ κε κεγΪιν αξηζκφ ζπκΪησλ, νη νπνέεο παξΫρνπλ 

θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ζηάξημε ζε πιεγΫληεο θαη ζπγγελεέο ζπκΪησλ. 

Σν ΔΚΔΠΤ ηαπηφρξνλα, θηλεηνπνηεέ ηηο δχν νκΪδεο ςπρνινγηθάο ππνζηάξημεο απφ ην 

Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκεέν Αηηηθάο θαη ην Ννζνθνκεέν Φπρηθψλ Παζάζεσλ Θεζζαινλέθεο, 

αλΪινγα κε ηελ πεξηνρά ηνπ αηπράκαηνο. ΔΪλ ππΪξρεη κεγΪινο αξηζκφο ρξεδφλησλ 

ςπρνινγηθάο ππνζηάξημεο, ην ΔΚΔΠΤ ζα εμαζθαιέζεη ηθαλφ αξηζκφ ςπρνιφγσλ απφ ην ΔΤ 

θαη κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο. 

Σν ΔΚΚΑ θαηαξηέδεη εηάζην πξφγξακκα εηνηκφηεηαο ησλ ΟκΪδσλ Σαρεέαο ΔπΫκβαζεο θαη 

δηαζΫηεη θηλεηά κνλΪδα ε νπνέα ιεηηνπξγεέ σο επηηειηθφ επηρεηξεζηαθφ θΫληξν. 

4.9 Δθηίκεζε θαη θαηαγξαθή δεκηώλ  

Γηα ηελ εθηέκεζε θαη θαηαγξαθά ησλ δεκηψλ ζπλέζηαηαη πξσηνβΪζκηα επηηξνπά απφ ηηο 

ππεξεζέεο ηεο ΝΑ κε απφθαζε ηνπ ΝνκΪξρε. ΔΪλ απαηηεζεέ, ζπζηάλεηαη δεπηεξνβΪζκηα 

επηηξνπά απφ ηηο ππεξεζέεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο. (ΤΑ 1299/2003: «Γεληθφ ρΫδην Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», 

ΚεθΪιαην 5).  

Ζ αλΪιπζε ησλ ηερληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πηπρψλ ηνπ αηπράκαηνο γέλεηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 14 ηεο ΚΤΑ 12044/613/2007.  Ζ αλΪιπζε ηνπ 

αηπράκαηνο θαη ε εθηέκεζε θαη θαηαγξαθά ησλ δεκηψλ απνηεινχλ κΫξνο ηνπ ΦαθΫινπ 

Καηαζηξνθάο.  
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4.10 Πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηα ΑΣΑΜΔ ησλ Πεξηθεξεηψλ & ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ πξνζδηνξέδνληαη γηα 

θΪζε εγθαηΪζηαζε εΪλ εέλαη απαξαέηεηε ε ιάςε επηπιΫνλ κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα 

κλεκεέσλ θαη αξραηνηάησλ πνπ πηζαλΪ γεηηληΪδνπλ κε ηηο εγθαηαζηΪζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο 

γέλεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο θαηΪ ηφπνπο Δθνξέεο Βπδαληηλψλ θαη Πξντζηνξηθψλ-

Κιαζζηθψλ Αξραηνηάησλ (Δ.Β.Α.-Δ.Π.Κ.Α.) ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ Να ζεκεησζεέ φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3028/2002 (Ϊξζξν 10, παξ. 3), ε εγθαηΪζηαζε ά ε ιεηηνπξγέα 

βηνκεραληθάο επηρεέξεζεο επηηξΫπεηαη κφλν κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε 

νπνέα εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ά ησλ Σνπηθψλ πκβνπιέσλ Μλεκεέσλ ζηελ Ϋδξα θΪζε 

δηνηθεηηθάο πεξηθΫξεηαο θαη ζηηο λεζησηηθΫο πεξηνρΫο ά ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ 

πκβνπιένπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιένπ ΝενηΫξσλ Μλεκεέσλ ά ηνπ πκβνπιένπ 

Μνπζεέσλ, θαηΪ πεξέπησζε. Ζ παξαπΪλσ Ϋγθξηζε ρνξεγεέηαη εΪλ ε απφζηαζε απφ αθέλεην 

κλεκεέν ά ε ζρΫζε κε απηφ εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη λα επΫιζεη Ϊκεζε ά Ϋκκεζε 

βιΪβε απηνχ ιφγσ ηνπ ραξαθηάξα ηεο επηρεέξεζεο. ηε Πξνζζάθε Θ5, ΠαξΪξηεκα Θ 

δέδεηαη πέλαθαο κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο εληφο θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ, εληφο 

δαζψλ, δαζηθψλ εθηΪζεσλ θαη πιεζένλ απηψλ αλΪ Δθνξεέα Αξραηνηάησλ.  

5. Γηεζλείο & Πεξηθεξεηαθνί Οξγαληζκνί, δηκεξείο ζπκθσλίεο θαη λνκνζεζία ηεο Δ.Δ 

5.1 Δλεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ  

Ζ ελεκΫξσζε ηεο Γεληθάο Γ/λζεο ΠεξηβΪιινληνο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο γέλεηαη απφ ηε 

Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (Ϊξζξν 15 & ΠαξΪξηεκα VI). Σν ΤΠΔΥΧΓΔ 

θνηλνπνηεέ ζηε ΓΓΠΠ ηα ζηνηρεέα πνπ παξΫζρε ζηελ ΔΔ, γηα ηε ζπκπιάξσζε απφ απηάλ ηνπ 

«ΦαθΫινπ Καηαζηξνθάο» θαη ηελ ελεκΫξσζε ηεο Γηππνπξγηθάο ΟκΪδαο ΚαηΪξηηζεο ηνπ 

Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ.  

5.2 Δλεκέξσζε όκνξσλ θξαηώλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο κε δηαζπλνξηαθέο 

επηπηώζεηο 

Οη εγθαηαζηΪζεηο πνπ εέλαη δπλαηφ λα πεξηθιεένπλ θηλδχλνπο πξφθιεζεο αηπρεκΪησλ 

κεγΪιεο Ϋθηαζεο κε δηαζπλνξηαθΫο επηπηψζεηο, αλαγλσξέδνληαη θαηΪ ην ζηΪδην αμηνιφγεζεο 

ησλ Μειεηψλ Αζθαιεέαο θαη ζηελ πεξέπησζε φκνξσλ κε ηελ ΔιιΪδα Κξαηψλ-Μειψλ ηεο 

Δ.Δ., πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 13, παξ.4 ηεο ΚΤΑ 

12044/613/2007.  

ην πιαέζην ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ, ζηελ πεξέπησζε πνπ απφ ηα ΝνκαξρηαθΪ, ΠεξηθεξεηαθΪ 

ά ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο εθηηκΪηαη φηη θΪπνην αηχρεκα κπνξεέ λα Ϋρεη 

επηπηψζεηο ζε φκνξν θξΪηνο, ηα φξγαλα απηΪ εηζεγνχληαη ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο 
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Πξνζηαζέαο ηελ ελεκΫξσζε ηνπ φκνξνπ θξΪηνπο ζρεηηθΪ κε ηηο εθηηκψκελεο επηπηψζεηο. Ζ 

Γεληθά Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, κεηΪ απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ηνπ Τπ. ΑλΪπηπμεο, απνζηΫιιεη ηελ εηζάγεζε ζην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

αλαιΪβεη ηελ ελεκΫξσζε ηνπ φκνξνπ θξΪηνπο. Ζ ελεκΫξσζε ησλ φκνξσλ θξαηψλ ζα πξΫπεη 

λα αθνξΪ θξΪηε πνπ θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθά χκβαζε ά ζρεηηθά Κνηλνηηθά Ννκνζεζέα. 

ε πεξέπησζε πξφθιεζεο ά ελδερφκελνπ πξφθιεζεο ξχπαλζεο ηεο ζΪιαζζαο ά ησλ αθηψλ 

ελφο ά πεξηζζνηΫξσλ παξΪθηησλ θξαηψλ, ην ΤΔΝΑΝΠ αλαιακβΪλεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

αξκφδηεο ΔζληθΫο ΑξρΫο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 11/2002, ΦΔΚ 6, η.Α.. 

Αληέγξαθν ηεο ελ ιφγσ αλαθνξΪο θνηλνπνηεέηαη ζηε ΓΓΠΠ γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 

«ΦαθΫινπ Καηαζηξνθάο» θαη ηελ ελ ζπλερεέα ελεκΫξσζε ηεο Γηππνπξγηθάο ΟκΪδαο 

ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ.  

Να ζεκεησζεέ φηη ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξΪ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ζηελ ΔιιΪδα ηεο χκβαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο γηα ηελ Δπξψπε (Ο.Δ.Δ.) ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ (UNECE) γηα ηηο δηαζπλνξηαθΫο 

επηπηψζεηο ησλ βηνκεραληθψλ αηπρεκΪησλ θαηΪ ηελ πεξένδν 2006-2007, ε νπνέα 

θαηαξηέζηεθε κε βΪζε ηα δηαζΫζηκα ζηνηρεέα, ζηελ ΔιιΪδα δελ ππΪξρνπλ εγθαηαζηΪζεηο πνπ 

πεξηθιεένπλ θηλδχλνπο αηπρεκΪησλ κεγΪιεο Ϋθηαζεο κε δηαζπλνξηαθΫο επηπηψζεηο ζε 

γεηηνληθΪ θξΪηε. 

5.3 Δθηίκεζε αλαγθώλ γηα δηεζλή βνήζεηα 

Ζ εθηέκεζε ησλ αλαγθψλ ζε δηεζλά βνάζεηα γέλεηαη απφ ηνπο θνξεέο πνπ ζε θεληξηθφ επέπεδν 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ΣΑΜΔ θαη κπνξεέ λα αθνξνχλ ζε πιηθΪ, κΫζα θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

5.4 Αίηεκα γηα παξνρή βνήζεηαο 

Ζ ΓΓΠΠ κΫζσ ηνπ ΚΔΠΠ ζπγθεληξψλεη ηα αηηάκαηα δηεζλνχο βνάζεηαο θαη ηα δηαβηβΪδεη ζε 

Γηεζλεέο Οξγαληζκνχο ά Ϊιιε ρψξα ζην πιαέζην δηκεξνχο ζπκθσλέαο.  

Σα αηηάκαηα γηα δηεζλά βνάζεηα πνπ ππνβΪιινληαη ζηε ΓΓΠΠ πξΫπεη λα πεξηγξΪθνπλ 

αλαιπηηθΪ ην αηηνχκελν δπλακηθφ θαη κΫζα (ηχπνο, αξηζκφο) θαη ν επηρεηξεζηαθφο ρψξνο 

δξΪζεο ηνπο. 

Σν δπλακηθφ θαη ηα κΫζα πνπ πξνζθΫξνληαη απφ Ϊιιεο ρψξεο, κεηΪ ηελ εέζνδφ ηνπο ζηε 

ρψξα εληΪζζνληαη ζηηο δπλΪκεηο ηνπ θνξΫα πνπ αηηάζεθε ηε ζπλδξνκά. 

ΔηδηθΪ γηα αέηεκα παξνράο βνάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ξχπαλζεο ηεο ζΪιαζζαο ηζρχνπλ 

ηα εμάο: 
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 Ζ εηζάγεζε γέλεηαη απφ ηε Γ/λζε Πξνζηαζέαο ΘαιΪζζηνπ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

ΤΔΝΑΝΠ 

 Ζ αέηεζε ζπλδξνκάο πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΚεθΪιαην 

1 ηνπ ΠΓ 11/2002 (ΦΔΚ6/Α), εέηε κΫζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΚΫληξνπ Άκεζεο 

ΔπΫκβαζεο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ρχπαλζεο ηεο Μεζνγεένπ ΘαιΪζζεο (Regional 

Marine Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea: REMPEC), ζην 

πιαέζην ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηάκαηνο πξνζηαζέαο ηεο Μεζνγεένπ πνπ Ϋρεη 

θαζηεξσζεέ απφ ην Πξφγξακκα ΠεξηβΪιινληνο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ (United 

Nations Environment Programme; UNEP), εέηε κΫζσ ηνπ Σκάκαηνο Δπεέγνπζαο 

ΔπΫκβαζεο γηα Ρχπαλζε (Urgent Pollution Alert Section) Βξπμειιψλ, ζην πιαέζην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο γηα ηε ζπλεξγαζέα ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

ζε πεξηπηψζεηο θαηαπνιΫκεζεο ηεο αηπρεκαηηθάο ξχπαλζεο. 

 Γηα ηελ αέηεζε ζπλδξνκάο, ρξεζηκνπνηεέηαη ν ηχπνο αλαθνξΪο ξχπαλζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ζε αηηάκαηα βνάζεηαο πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ απφ ηνλ ΗΜΟ (International 

Martime Organization) σο ελαξκνληζκΫλν ζχζηεκα αλαθνξΪο (Pollution Reporting 

System- POLREP). (Τπφδεηγκα παξαηέζεηαη ζην ΠαξΪξηεκα 7) 

5.5 Αίηεκα γηα πξνζθνξά βνήζεηαο 

ηελ πεξέπησζε πνπ Ϊιιε ρψξα αηηεζεέ ηε βνάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ΣΑΜΔ, ε ΓΓΠΠ 

αλαιακβΪλεη λα θνηλνπνηάζεη ην αέηεκα ζηνπο θνξεέο πνπ δηαζΫηνπλ ην αηηνχκελν δπλακηθφ 

θαη κΫζα θαη λα ζπληνλέζεη ηελ κεηαθνξΪ ηεο πξνζθεξφκελεο βνάζεηαο ζηελ Ϊιιε ρψξα. 
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Μέξνο IV. Λεηηνπξγία Φνξέα ρεδίαζεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 

1. Αλαγλώξηζε θαη δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο θξίζηκσλ ππνδνκώλ 

Οη θξέζηκεο ππνδνκΫο ζε θεληξηθφ επέπεδν εέλαη: 

 Σειεπηθνηλσλέεο 

 ΚηλεηΪ ΚΫληξα Δπηρεηξάζεσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

2. Αλαγλώξηζε θαη πξνζηαζία θξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

Γελ Ϋρεη εθαξκνγά ζε Κεληξηθφ επέπεδν 

3. Γηνηθεηηθή κέξηκλα εκπιεθνκέλνπ πξνζσπηθνύ 

Ζ δηνηθεηηθά κΫξηκλα ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ αλαιακβΪλεηαη απφ ηνπο θνξεέο ηνπο. 

Ζ δηνηθεηηθά κΫξηκλα εκπεηξνγλσκφλσλ & εζεινληψλ αλαιακβΪλεηαη απφ ηα ΝνκαξρηαθΪ, 

ΠεξηθεξεηαθΪ & ΚεληξηθΪ Όξγαλα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

4. πλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

Γελ Ϋρεη εθαξκνγά ζε θεληξηθφ επέπεδν 
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Μέξνο V. Τπνζηήξημε θαη εμέιημε ζρεδίνπ 

1. Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαέδεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ νκΪδσλ ζε ηαθηηθφ επέπεδν ζρεδηΪδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Γ/λζεηο Δθπαέδεπζεο ηνπ Αξρεγεένπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηνπ Αξρεγεένπ Διιεληθάο 

Αζηπλνκέαο, ηνπ Αξρεγεένπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ ΔΚΑΒ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο 

θηλδχλνπο ζε θΪζε εγθαηΪζηαζε. 

2. Έιεγρνο ζρεδίνπ- αζθήζεηο 

Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ ζρεδένπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθάζεηο απφ ηηο ΝΑ ζχκθσλα κε φζα 

νξέδνληαη ζηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (Ϊξζξν 9, παξ. Γ.2.2 & Ϊξζξν 13, παξ.2.6 θαη 2.7) θαη 

κε βΪζε ηα νξηδφκελα ζην Δγρεηξέδην ρεδηαζκνχ, Γηεμαγσγάο θαη Απνηέκεζεο Αζθάζεσλ 

Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδέσλ πνπ ζπληΪζζνληαη ζε 

εθαξκνγά ηεο Τ.Α 1299/2033 «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» ην νπνέν απεζηΪιε ζε φινπο ηνπο 

επηρεηξεζηαθΪ εκπιεθνκΫλνπο Φνξεέο απφ ηε ΓΓΠΠ κε ην ππ.αξ. 1764/12-03-2009 Ϋγγξαθφ 

ηεο. 

3. Αλαζεώξεζε & Δπηθαηξνπνίεζε ζρεδίνπ 

Σελ επζχλε ηεο αλαζεψξεζεο θαη επηθαηξνπνέεζεο ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ Ϋρεη ε 

Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ε νπνέα εέλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ ρεδένπ. Ζ 

αλαζεψξεζε & επηθαηξνπνέεζε ηνπ Γεληθνχ ΑΣΑΜΔ γέλεηαη θαηφπηλ εηζάγεζεο 

νπνηνπδάπνηε θνξΫα ζπκκεηΫρεη ζηε Γηππνπξγηθά ΟκΪδα ΚαηΪξηηζεο ηνπ Γεληθνχ 

ΑΣΑΜΔ πξνο ηε δηππνπξγηθά νκΪδα ά εΪλ ζπληξΫρεη Ϋλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηε ζει. 69 ηνπ Δγρεηξηδένπ «χληαμεο & Δλαξκφληζεο ρεδέσλ ζε επέπεδν 

Τπνπξγεέσλ». πγθεθξηκΫλα, αλαζεψξεζε ηνπ ρεδένπ γέλεηαη εΪλ ζπληξΫρεη ηνπιΪρηζηνλ 

Ϋλαο απφ ηνπο παξαθΪησ ιφγνπο: 

 λΫεο λνκνζεηηθΫο ξπζκέζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκΫλσλ ζην 

ρΫδην Γ/λζεσλ ηνπ ΦνξΫα ρεδέαζεο ά Ϊιισλ ΦνξΫσλ κε ηνπο νπνένπο απηφο 

ζπλεξγΪδεηαη 

 έδξπζε ΦνξΫσλ πνπ εκπιΫθνληαη ζηελ δηαρεέξηζε ηεο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο 

 λΫεο ζεζκηθΫο εζληθΫο, θνηλνηηθΫο ά δηεζλεέο ππνρξεψζεηο 

 λΫα αλΪιπζε θηλδχλνπ 

 απνηηκάζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνέεο ζπληζηψληαη αιιαγΫο ζην ρΫδην 

 απνηηκάζεηο αζθάζεσλ ζηηο νπνέεο ζπληζηψληαη αιιαγΫο ζην ρΫδην 
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Δλδεηθηηθφο θαηΪινγνο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πξΫπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη εέλαη: 

 ηνηρεέα επηθνηλσλέαο επηρεηξεζηαθΪ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΦνξΫα 

ρεδέαζεο 

 Μλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα νκΪδσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ρΫδην 

 Γηαδηθαζέεο θαη ππνδεέγκαηα εληχπσλ 

 ηνηρεέα δεκηνπξγεζεηζψλ λΫσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη Ϊιισλ). 

Σν Γεληθφ ΑΣΑΜΔ αλαζεσξεέηαη θΪζε ηξέα (3) ρξφληα θαη ζε θΪζε πεξέπησζε νπνηεδάπνηε 

ζπκβεέ ζεκαληηθά αιιαγά ζηα θξηηάξηα κε βΪζε ηα νπνέα απνθαζέδεηαη λα γέλεη αλαζεψξεζε 

ά επηθαηξνπνέεζά ηνπ (βι.παξαπΪλσ) 

. 
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