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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ανάλυση της διοικητικής δομής της πολιτικής 
προστασίας, των λειτουργιών της και των διαδικασιών που διέπουν τις λειτουργίες της 
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι τόσο η διοικητική δομή όσο και οι 
λειτουργίες/ διαδικασίες θα ενταχθούν στο ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, 
λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών και ανθρωπογενών και κοινωνικών κρίσεων που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ. 

Οι πηγές άντλησης των δεδομένων της μελέτης είναι διατάγματα, νόμοι, αποφάσεις, 
εγκύκλιοι, η ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
και πηγές του Internet. 

Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ξεκίνησε με τη συλλογή βιβλιογραφίας σχετικά με 
τη διαχρονική εξέλιξη του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας (διατάγματα, 
νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που αφορούν τη σύσταση αρμόδιων υπηρεσιών 
και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η συλλογή βιβλιογραφίας 
σχετικά με την πολιτική προστασία σε διεθνές επίπεδο, και η αξιολόγηση του συνόλου 
της βιβλιογραφίας. Ακολούθησε η συλλογή των φορέων της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και των στοιχείων επικοινωνίας τους. Σε επόμενο στάδιο έγινε η κατασκευή 
διαγραμμάτων ή/και πινάκων ή/και εικόνων: a) με την ιεράρχηση της δομής της 
πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο της Περιφ. Βορείου Αιγαίου, 
β) με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην πολ. προστασία από το 
εθνικό στο τοπικό επίπεδο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) κατασκευή 
διαγραμμάτων ή/και πινάκων ή/και εικόνων με την ιεράρχηση των πληροφοριών και 
των επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες της πολιτικής προστασίας από το εθνικό 
στο τοπικό επίπεδο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ακολούθησε η αξιολόγηση και 
σύνθεση των δεδομένων, η συγγραφή κειμένων και η κωδικοποίηση δεδομένων 
μελέτης για εισαγωγή στο Ευφυές Σύστημα, και η μελέτη έκλεισε με την τελική σύνθεση 
και τα συμπεράσματα της ομάδας μελέτης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια της Πολιτικής Προστασίας συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού 
περιβάλλοντος από την εκδήλωση καταστροφών προερχόμενων από φυσικούς ή 
ανθρωπογενείς παράγοντες (Θεοδώρου, 2013). 

Ως ολοκληρωμένος κύκλος Πολιτικής Προστασίας ορίζεται διεθνώς ο κύκλος που 
περιλαμβάνει: 

 την Πρόληψη (Prevention), 

 την Προετοιμασία (Preparedness), 

 την Έγκαιρη Προειδοποίηση (Early Warning), 

 την Άμεση Επέμβαση (Rapid Response), 

 τη Διαχείριση των Συνεπειών (Consequences Management), και 

 την Αποκατάσταση (Rehabilitation). 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις και πολιτικές με στόχο (Θεοδώρου, 2013): 

 την αξιολόγηση του κινδύνου σε ενδεχόμενη εκδήλωση ενός περιστατικού με 
καταστροφικές συνέπειες (risk assessment), 

 τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό της πιθανότητaς να συμβεί 
ο κίνδυνος, καθώς και στο μετριασμό των συνεπειών αυτού (risk reduction), 
και 

 την αντιμετώπιση/ διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την 
εκδήλωση φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες (emergency 
management), καθώς και τη λήψη μέτρων που ακολουθούν μια καταστροφή, 
προκειμένου να μετριαστεί άμεσα το βάρος όσων επλήγησαν (disaster 
recovery). 

Επειδή η πολιτική προστασία συνεπάγεται την απειλή ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων, είναι απαραίτητο να υπάρχει εθνική στρατηγική που να ενσωματώνει τρία 
βασικά στοιχεία (Θεοδώρου, 2013). 

 Nα καθορίζει μια γενική προσέγγιση στους μεγάλους κινδύνους που αφορούν 
τη χώρα, με έμφαση στον προσδιορισμό του επιπέδου αποδοχής του 
κινδύνου, στους στόχους της διαχείρισης κινδύνων και στις πολιτικές επιλογές 
για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Nα καθορίζει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες μοιράζονται οι αρμοδιότητες για 
την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών, δηλαδή μεταξύ της Κεντρικής και 
Τοπικής Διοίκησης. 

 Να βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, δια του οποίου αυτές οι 
αρχές δύνανται με συνέπεια να εφαρμοστούν. 

Στην Ελλάδα η έννοια της Πολιτικής Προστασίας καθιερώθηκε θεσμικά το 1995 με την 
ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) στο τότε Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

Πριν το 1995, η συμμετοχή της Κεντρικής Διοίκησης στην αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών συνδέονταν θεσμικά με έννοιες όπως 
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αυτή της Πολιτικής Σχεδίασης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (γνωστής και 
ως ΠΣΕΑ), της Παλλαϊκής Άμυνας, του Δόγματος του Αρχιστράτηγου και άλλων 
συναφών νομοθετημάτων περί πολιτικής επιστράτευσης, που ψηφίστηκαν μετά το 
1974 προκειμένου η Διοίκηση να πλαισιώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες είχαν 
κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από εκδήλωση καταστροφών.  

Με το Νόμο 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) συνδέθηκαν θεσμικά τα ζητήματα 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών με την έννοια της 
Πολιτικής Προστασίας, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναβαθμίστηκε. 

Στο Άρθρο 1 του ανωτέρω Νόμου αναφέρεται ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας 
και συγκεκριμένα: 

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας 
και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), 
τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών 
συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού 
περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.  

2. Για την επίτευξη του στόχου: α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα 
πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας, 
αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης, β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται 
τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και γ. 
υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για 
την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας. 

Με τον ίδιο Νόμο 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) αποδόθηκαν στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ειδικές αρμοδιότητες, όπως: 

 Η προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της 
χώρας, καθώς και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση καταστροφών. 

 Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχει και 
εκπροσωπεί τη χώρα μας στα όργανα και τις δομές πολιτικής προστασίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και προωθεί τις σχέσεις 
της Ελλάδας στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε διμερές επίπεδο. 

 Η αρμοδιότητα για την υποβολή αιτήματος των κρατικών υπηρεσιών για 
συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων τόσο του Εσωτερικού όσο 
και του Εξωτερικού με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κάθε μορφής 
καταστροφές. 

 Η ανάπτυξη του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την 
πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, και τη 
χρηματοδότηση της δράσης των Εθελοντικών Οργανώσεων που εντάσσονται 
στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων που τηρείται από αυτή. 

 Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη χώρα μας, 
γνωστού και ως 112. 
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Στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ανατέθηκε η διαχείριση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης στην οποία περιλαμβάνεται και η κήρυξη μιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Ν. 3013/2002 
(ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) και ειδικότερα: «Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της 
πολιτικής προστασίας αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, 
εφοδίων και μέσων, καθ' υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται 
απολύτως αναγκαίο». 

Το 2009, στα πλαίσια διοικητικών αλλαγών που έγιναν στην Κεντρική Διοίκηση, η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Εσωτερικών 
στο τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  

Το 2012 αποφασίστηκε η υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Μετά την εφαρμογή των Προγραμμάτων «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-
06-2010) και εν συνεχεία «Κλεισθένης I» (Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133Α/19-07-2018), ο 
υφιστάμενος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει σε γενικές γραμμές διαμορφωθεί 
ως εξής: 

 Σε πολιτικό/στρατηγικό επίπεδο, αρμόδια όργανα είναι η Διυπουργική Επιτροπή 
Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο 
Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συνεργάζεται με τα 
αντίστοιχου επιπέδου κέντρα επιχειρήσεων (199/ΣΕΚΥΠΣ, ΕΛ.ΑΣ./ΕΚΕ, ΕΚΕΠΥ, 
κλπ.). 

 Σε τακτικό επίπεδο, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (οι 
Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), οι Περιφερειάρχες και 
Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι, με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες 
Πολιτικής Προστασίας (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας) που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των εμπλεκομένων 
οργανικών μονάδων του φορέα τους για την άμεση και συντονισμένη 
απόκριση. 

Σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, η διαχείριση του κινδύνου προερχόμενου από 
φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες οργανώνεται με βάση τις αρμοδιότητες των 
Υπουργείων και τις διοικητικές διαιρέσεις της χώρας.  

Οι κίνδυνοι αξιολογούνται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων και 
καθένα είναι υπεύθυνο για τη λήψη μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη των 
ατυχημάτων από καταστροφές στον τομέα ευθύνης τους, καθώς και για την 
επεξεργασία ή/και θεσμοθέτηση νόμων και κανονισμών ή Ευρωπαϊκών οδηγιών που 
αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στο μετριασμό τους.  

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή υποδομών 
(φράγματα, σήραγγες αυτοκινητόδρομων, κ.λπ.), ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικές ή 
δημόσιες, είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη από πιθανούς κινδύνους και τη λήψη 
μέτρων προς αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β 
βαθμού αποδίδεται κατά κανόνα η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που 



                                                           

 

                12 

εκδίδονται για τη διαχείριση κινδύνου που προέρχεται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς 
παράγοντες, η συντήρηση των υποδομών και τέλος η διαχείριση τοπικών μικρής 
έκτασης περιστατικών.  

Την αλυσίδα αυτή της διοίκησης, τόσο από θεσμικής όσο και από τεχνικής πλευράς 
συμπληρώνει η συμβολή των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ) και των Ενόπλων 
Δυνάμενων, η οποία, ειδικά για τα Σώματα Ασφάλειας, έχει και ρόλο μονάδων πρώτης 
απόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που οφείλονται στην εκδήλωση 
καταστροφών. 

Είναι σαφές ότι, σε ένα τέτοιο σύστημα οργάνωσης, η συνεργασία, η συνέργεια και η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ εμπλεκομένων φορέων αποτελούν τις κύριες παραμέτρους 
για την εφαρμογή ενός επιτυχημένου Εθνικού Κύκλου Πολιτικής Προστασίας. 

Εν κατακλείδι, ο αρχικός Νόμος 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από: 

 Το ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α/03-06-2004) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας». 

 Το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

Στην Εικόνα 1-1 παρουσιάζεται ο Διεθνής συμβολισμός της Πολιτικής Προστασίας, 
όπου οι παράπλευρες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου συμβολίζουν τις δράσεις 
πρόληψης και επέμβασης αντίστοιχα, ενώ η βάση του τριγώνου συμβολίζει τις 
δράσεις αποκατάστασης και αρωγής στους πληγέντες. 

 

Εικόνα 1-1: Ο Διεθνής συμβολισμός της Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr/el) 
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Με την ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β/10-04-2003) εγκρίθηκε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως αυτό συμπληρώθηκε με 
την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β/28-06-2006) με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Απωλειών». 

Το Γενικό Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί τη βάση σχεδίασης και ενεργειών του 
κρατικού μηχανισμού – σε όλα τα επίπεδα διοίκησης – για τη διαχείριση έκτακτων 
αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως κινδύνων.  

Με το σχέδιο αυτό, ορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και τα 
όργανα που διευθύνουν και συντονίζουν τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας σε όλα 
τα επίπεδα. 

Σκοπός του Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» είναι η διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και ως εκ τούτου, στα 
πλαίσια του δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των 
πολιτών, καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 
Εικόνα 1-2: Γενικό διάγραμμα ροής πληροφοριών Γενικού Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 
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Συγκεκριμένα:  

1) Προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς καθώς και τα όργανα 
που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα.  

2) Παρέχονται ουσιώδη στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτίμηση 
καταστάσεων, την αξιολόγηση κινδύνων, την επισήμανση ευπαθών χώρων και 
ακολούθως την εκπόνηση ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» προς αντιμετώπιση των κατά περίπτωση κινδύνων.  

3) Δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη στρατηγικών και τακτικών, την 
ορθή οργάνωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση 
επιχειρησιακής φιλοσοφίας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη κινητοποίηση, 
δραστηριοποίηση, διεύθυνση και συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και 
μέσων.  

4) Προβλέπεται η δημιουργία διοικητικής μέριμνας για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων τόσο των επιχειρησιακών δυνάμεων όσο και των πληγέντων 
πολιτών.  

5) Προβλέπεται η δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση 
των κρίσεων (Εικόνα 1-2 επάνω). 
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2. ΔΟΜΗ-ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» δημιούργησε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η 
οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 

Η διοικητική διάρθρωση – δομή που προέκυψε για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
ύστερα από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περιλαμβάνει 
(Πίνακας 2-1): 

 Πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες 

1. Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας. 
2. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου. 
3. Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. 
4. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. 
5. Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

 Εννέα (9) Δήμους 

Υπό την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας 
1. Δήμος Ικαρίας που περιλαμβάνει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες 
2. Δήμος Φούρνων – Κορσεών (χωρίς Δημοτικές Ενότητες) 

Υπό την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
3. Δήμος Λέσβου που περιλαμβάνει δεκατρείς (13) Δημοτικές Ενότητες 

Υπό την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
4. Δήμος Αγίου Ευστρατίου (χωρίς Δημοτικές Ενότητες) 
5. Δήμος Λήμνου που περιλαμβάνει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες 

Υπό την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
6. Δήμος Σάμου που περιλαμβάνει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες 

Υπό την Περιφερειακή Ενότητα Χίου 
7. Δήμος Οινουσσών (χωρίς Δημοτικές Ενότητες) 
8. Δήμος Χίου που περιλαμβάνει οχτώ (8) Δημοτικές Ενότητες 
9. Δήμος Ψαρών (χωρίς Δημοτικές Ενότητες) 

Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) 
«Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 
Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για 
τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – 
Ρυθμίσεις για την Αποτελεσματικότερη, Ταχύτερη και Ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις 
Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Άλλες Διατάξεις» δεν άλλαξε την ανωτέρω 
διοικητική διάρθρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των επιμέρους Δήμων. 
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Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Περιφέρεια 
Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Δημοτική Ενότητα 

Αιγαίου 
Βορείου 
Αιγαίου 

Ικαρίας 
Ικαρίας 

Αγίου Κηρύκου 
Εύδηλου 
Ραχών 

Φούρνων – Κορσέων - 

Λέσβου Λέσβου 

Μυτιλήνης 
Αγίας Παρασκευής 
Αγιάσου 
Γέρας 
Ερεσού – Αντίσσης 
Ευεργετούλα 
Καλλονής 
Λουτροπόλεων 
Θέρμης 
Μανταμάδου 
Μήθυμνας 
Πέτρας 
Πλωμαρίου 
Πολιχνίτου 

Λήμνου 
Λήμνου 

Μύρινας 
Ατσίκης 
Μούδρου 
Νέας Κουτάλης 

Αγίου Ευστρατίου - 

Σάμου Σάμου 

Βαθέος 
Καρλοβάσιων 
Μαραθοκάμπου 
Πυθαγορείου 

Χίου 
Χίου 

Χίου 
Αγίου Μηνά 
Αμανής 
Ιωνίας 
Καμποχώρων 
Καρδαμύλων 
Μαστιχοχωρίων 
Ομηρούπολης 

Οινουσσών - 
Ψαρών - 

Πίνακας 2-1: Διοικητική διάρθρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε βαθμό Περιφερειακών 
Ενοτήτων, Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει 
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2.2 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική διάρθρωση και συνεκτιμώντας τους ρόλους και τις 
σχετικές αρμοδιότητες των δομών της Ελλάδας διακρίνονται τα εξής επίπεδα πολιτικής 
προστασίας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο: 

1. Εθνικό επίπεδο, όπου οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες και κεντρικοί φορείς είναι 
αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής 
προστασίας. 

2. Περιφερειακό – Αποκεντρωμένο επίπεδο, όπου οι κρατικές υπηρεσίες του 
αποκεντρωμένου κράτους καλούνται να αποτελέσουν τους μεταφορείς της 
κεντρικής πολιτικής προστασίας και τους βραχίονες προσαρμογής της στην 
ευρύτερη περιοχή χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

3. Τοπικό επίπεδο, όπου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και 
Δήμοι), οι μικρότερες διοικητικές δομές της Ελληνικής κοινωνίας 
ενδυναμώνονται σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα), δράσεις και 
δομές (π.χ. εθελοντικές ομάδες) και είναι περισσότερο ανθεκτικές στους 
επιμέρους κινδύνους καταστροφών. 

2.2.2 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία και Κεντρικοί Φορείς 

Η διοικητική δομή της Ελλάδας εκφράζεται και στην οργάνωση της πολιτικής 
προστασίας. Οι κεντρικές υπηρεσίες που συντονίζουν τις δράσεις πολιτικής 
προστασίας σε εθνικό επίπεδο είναι: 

 H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
 Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
 Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
 Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ) 
 Το Πυροσβεστικό Σώμα 

Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ) ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής 
πολιτικής προστασίας και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ). 

Η οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας βασίζεται στη διαμόρφωση των εξής 
πολιτικών και επιμέρους σχεδιασμών: 

 Η «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών» σχεδιάζεται 
κάθε πέντε (5) χρόνια (Άρθρο 113, Παρ. 1 του Ν. 4249 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). 
Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των 
πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας. Για τη 
διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών 
σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, οριζόντιες και 
τομεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος 
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και την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και 
κατάρτιση και λοιπά, και μετέχουν οι δημόσιοι φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας, 
ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τομέα και λοιποί 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του κινδύνου 
καταστροφών. 

Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών εγκρίνεται από τη 
Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, ενσωματώνεται στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την 
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Ο «Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας» 3ετούς διάρκειας περιλαμβάνει 
το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους 
τομείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την 
προετοιμασία, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση 
του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (Άρθρο 
113, Παρ. 3 του Ν. 4249 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). Η κατάρτιση του Εθνικού 
Σχεδιασμού πραγματοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του 
Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηματοδοτούνται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον 
Εθνικό Σχεδιασμό μετέχουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο «Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας» καταρτίζεται βάσει του 
τριετούς Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από την 
αρμόδια μονάδα της ΓΓΠΠ, η οποία είναι η ΣΑΠΠ, και υποβάλλεται από τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο ΚΣΟΠΠ για έγκριση (Άρθρο 113, 
Παρ. 4 του Ν. 4249 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). 

Τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς της κεντρικής διοίκησης έχουν συγκεκριμένους 
ρόλους και χωρική αρμοδιότητα ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητες και την αποστολή τους αλλά και τις προβλέψεις του «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ». 
Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται η σύσταση 
οργανικής μονάδας πολιτικής προστασίας σε κάθε κεντρική υπηρεσία Υπουργείου και 
Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (Άρθρο 15, Παρ. 4 του Ν. 3013/2002). 

Πέρα από τα Υπουργεία, ως κεντρικές δομές, με τις ανάλογες Υπηρεσίες τους, 
υπάρχουν και οι Εποπτευόμενοι Φορείς και οι Ειδικές Γραμματείες, με άσκηση κεντρικής 
διοίκησης και πολιτικής στο χώρο της πολιτικής προστασίας. Για παράδειγμα, ο 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) αποτελεί τον αρμόδιο 
κρατικό φορέα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της αντισεισμικής πολιτικής 
και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) είναι η αρμόδια Γραμματεία για την κατάρτιση 
προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων και του 
συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά την 
προστασία και διαχείριση των υδάτων. 

Επιχειρησιακοί Φορείς 

Η λειτουργία των επιχειρησιακών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, κ.λπ.) καθορίζεται από αντίστοιχη εξειδικευμένη 
νομοθεσία. Επισημαίνεται, πως η γενική ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για όλες 
τις καταστροφές, εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, ανήκει στο όργανο πολιτικής 
προστασίας (Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχο) στη χωρική αρμοδιότητα του 
οποίου βρίσκεται η καταστροφή και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 

Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια 

Τα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και τα ειδικά τμήματα των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων της Χώρας συμβάλλουν προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, 
ενσωματώνοντας την επιστήμη, την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα σε 
εθνικές πολιτικές πολιτικής προστασίας. 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος και η συνδρομή των ειδικών επιστημόνων, συμβουλευτικά 
ως προς τα όργανα Πολιτικής Προστασίας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον 
υπολογισμό κρίσιμων παραγόντων, όπως η εκτίμηση της επικινδυνότητας (hazards) 
και των εν γένει κινδύνων (risks), της τρωτότητας (vulnerability) του κοινωνικού και 
αστικού ιστού, της έκθεσης (exposure) στοιχείων στον κίνδυνο, κ.λπ., καθώς και τη 
μεταξύ τους σχέση. Ειδικοί επιστήμονες στελεχώνουν τις εθνικές επιτροπές ανά 
κίνδυνο, καθώς και κάθε άλλου είδους ομάδα μελέτης ή επιτροπής που δημιουργείται 
ad hoc. 

2.2.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Η πολιτική προστασία και η διαχείριση κινδύνου καταστροφών και κρίσεων σε 
Περιφερειακό επίπεδο, νυν Αποκεντρωμένων δομών, προσδιορίζεται από την πολιτική 
διαχείρισης (πρόληψη – προετοιμασία, απόκριση και αποκατάσταση) που 
διαμορφώνεται και εφαρμόζεται σε μεγάλες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και 
χαρακτηρίζονται συνήθως από ιδιαιτερότητες και ιδιοτυπίες. Στις περιοχές αυτές 
υπάρχουν κρατικές δομές, αποκεντρωμένες, μέσω των οποίων μεταφέρονται και οι 
κεντρικές δημόσιες πολιτικές. Πρόκειται για τις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβλέπεται Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα 
πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό 
όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της 
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών 
και εν γένει της πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από δύο Οργανικές Μονάδες σε 
επίπεδο Τμήματος, το Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης και το Τμήμα Αντιμετώπισης και 
Αποκατάστασης. 

Η ύπαρξη τέτοιων περιφερειακών, αποκεντρωμένων δομών είναι αναγκαία, διότι 
αποτελούν τους μεταφορείς και βραχίονες των κεντρικών πολιτικών μείωσης του 
κινδύνου καταστροφών, πολιτικών πρόληψης και προετοιμασίας και εν γένει πολιτικής 
προστασίας στο τοπικό επίπεδο. 

Θεωρείται, πως ο ρόλος των περιφερειακών δομών για το χώρο της πολιτικής 
προστασίας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός και ουσιαστικός, καθώς αυτές οι δομές 
μπορούν να εξειδικεύσουν και να προσαρμόσουν οποιαδήποτε άσκηση δημόσιας 
πολιτικής πρόληψης κινδύνων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και 
κυρίως μπορούν να σχεδιάσουν τοπικές πολιτικές μείωσης κινδύνων καταστροφών, 
ενσωματώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά (Γκουντρομίχου, 2015).  

Ο ρόλος τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στην προετοιμασία των οικείων πόρων 
αλλά και στην απόκριση και κινητοποίηση των πόρων αυτών για αμεσότερη 
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αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αλλά και στην αποτελεσματικότερη 
βραχεία αποκατάσταση των συνεπειών της καταστροφής. 

Οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, 
ΕΚΑΒ, κ.λπ.) διαθέτουν και αυτοί περιφερειακές υπηρεσίες. Παρατηρείται όμως, συχνά, 
η μη ταύτιση των χωρικών ορίων αρμοδιοτήτων τους με τα χωρικά όρια των 
διοικητικών δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

2.2.4 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Η ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης κινδύνου καταστροφής, 
ως έκφραση τοπικής πολιτικής, έχει αναδειχθεί από έρευνες στις δεκαετίες 1970 και 
1980, που προσπάθησαν να μεταφέρουν την έμφαση κατά το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών μείωσης των κινδύνων καταστροφών από την ανάλυση 
κινδύνου και τις top-down πολιτικές, στην ανάλυση τρωτότητας μέχρι και το επίπεδο 
της κοινότητας (το μικρότερο διοικητικά επίπεδο). 

 

Εικόνα 2-1: Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων διαχείρισης της πολιτικής προστασίας στην 
Ελλάδα, καθώς και των οργάνων/δομών που την πλαισιώνουν (Γκουντρομίχου, 2015). Τα βέλη 

υποδηλώνουν την κατεύθυνση της ενεργοποίησης και τη ροή της πληροφόρησης. 

Αυτές οι πολιτικές είναι γνωστές ως «Community Based Disaster Risk Reduction – 
CBDRR Policies». Συνίστανται στη χρήση εσωτερικά καλλιεργημένων, πολιτιστικά και 
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κοινωνικά αποδεκτών, οικονομικά και πολιτικά πραγματοποιήσιμων πολιτικών, για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας τοπικής κοινότητας από την ίδια την κοινότητα. 
Ενισχύει τις τοπικές ικανότητες και πόρους μειώνοντας τα τρωτά σημεία της τοπικής 
κοινωνίας, με τρόπο που σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Στην πραγματικότητα, οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων και 
της εφαρμογής τους. Η επιτυχία των πολιτικών αυτών βασίζεται στη συμμετοχικότητα, 
στην ενδυνάμωση της κοινότητας, στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των παρεμβάσεων 
και στην προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών (multi-stakeholder 
approach) (Delica-Willison & Gaillard, 2012). 

Κύριος σκοπός είναι η πρόληψη κινδύνου καταστροφής στις δομές αυτές, ο τοπικός 
σχεδιασμός και η ετοιμότητα, ενσωματώνοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά της 
κοινωνίας, η προετοιμασία τοπικών δομών και πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και 
μέσα), η άμεση απόκριση και αξιοποίηση του τοπικού μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας σε περίπτωση καταστροφής, καθώς και η αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και η αποκατάσταση των επιπτώσεων της καταστροφής. 

Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητή η σπουδαιότητα του ρόλου των δομών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Δήμοι) στην αυτο-οργάνωση, στο συντονισμό και στη 
λειτουργία, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τους κινδύνους καταστροφών. 

Στην Εικόνα 2-1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση των επιπέδων διαχείρισης της 
πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, καθώς και των οργάνων/ δομών που την 
πλαισιώνουν. 
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3. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Στους Νόμους 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές 
Διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) και 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 73Α/24-03-
2014) προβλέπονται τα εξής κεντρικά όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής 
προστασίας: 

 Η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 
 Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

Στο Άρθρο 111 «Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού 
Πολιτικής Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) αναφέρεται: 

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 
στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί: 

α. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος, 

β. Οικονομικών, 

γ. Εθνικής Άμυνας, 

δ. Εσωτερικών, 

ε. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

στ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

ζ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

η. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

θ. Υγείας, 

ι. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ια. Ναυτιλίας και Αιγαίου, και 

ιβ. κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός 
Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας. 

Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και 
άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η 
παρουσία τους. 

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και 
τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. 
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β. Η έγκριση του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας της 
χώρας, μετά από προηγούμενη εισήγηση του Κεντρικού Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Ο 
ανωτέρω σχεδιασμός διακρίνεται σε εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, 
μέτρα και δράσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των 
εποπτευόμενων φορέων, καθώς και σε περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και 
δράσεις των περιφερειών της χώρας. 

Ο ετήσιος εθνικός σχεδιασμός περιέχει, επίσης, τον προϋπολογισμό πολιτικής 
προστασίας για κάθε Υπουργείο, καθώς και για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, και 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 
επόμενου οικονομικού έτους. 

γ. Ο απολογισμός εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης, 
μετά από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.» 

Στο Άρθρο 112 «Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) αναφέρεται: 

«1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

2. Στη σύνθεσή του μετέχουν: 

α. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος, 

β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων: 

δ.1. Οικονομικών, 

δ.2. Εσωτερικών, 

δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

δ.7. Υγείας, 

δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

ε. Ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 

στ. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και 

ζ. Οι Πρόεδροι ΕΝΠΕ και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

η. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών 
στην περιοχή αρμοδιότητάς του. 
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3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή 
τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με 
τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική 
Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει. 

4. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί μέρους προτάσεις για την κατάρτιση 
της εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη 
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Άρθρου 
4 του παρόντος νόμου. Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται πρόταση για τη 
διαμόρφωση του προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, από 
πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των 
Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται 
για τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, 
σχέδια, μέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και 
από τους εποπτευόμενους φορείς. 

γ. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων, 
καθώς και το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών 
μεγάλης έντασης καταστροφών. 

δ. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών 
και παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση 
των καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. 

ε. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις 
ανωτέρω καταστροφές. 

στ. Συντάσσει απολογισμό δράσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις 
ενέργειες αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης 
έντασης καταστροφής. Για το σκοπό αυτό συνεκτιμά και τα στοιχεία που 
περιέχονται στον αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

ζ. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού 
θέματος. 

η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. 

5. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου.» 
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3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) 
Με την ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) εγκρίθηκε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με την 
ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β/28-06-2006) με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Απωλειών». 

Το Σχέδιο «Ξενοκράτης» αποτελεί τη βάση σχεδίασης και ενεργειών του κρατικού 
μηχανισμού – σε όλα τα επίπεδα διοίκησης – για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που 
προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως κινδύνων. Με το σχέδιο αυτό, 
ορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και τα όργανα που 
διευθύνουν και συντονίζουν τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα.  

Σκοπός του Σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του 
δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, 
καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
όλα τα Υπουργεία: 

«1. Καταρτίζουν τα Ειδικά Σχέδια της αρμοδιότητάς τους, που καθορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» και διαβιβάζουν αυτά στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τελική 
έγκριση. 

2. Διαβιβάζουν, μετά την τελική έγκριση, τα καταρτισθέντα σχέδια στις Περιφέρειες 
και τις Νομαρχίες της χώρας, προκειμένου να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια. 

3. Αξιολογούν τους κινδύνους από φυσικές – τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές 
που απειλούν τις περιοχές της χώρας. 

4. Προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς σκοπούς κατά περίπτωση 
επικινδύνων φαινομένων. 

5. Χαράσσουν την απαιτούμενη στρατηγική για την επιτυχία των σκοπών και 
τακτικές για την εφαρμογή της στρατηγικής. 

6. Ενσωματώνουν την πολιτική του Κράτους στα επίπεδα σχεδιασμού, διευθύνσεως 
κρίσεων και εφαρμογής των αποφάσεων και σχεδίων στην περιοχή των 
επιχειρήσεων. 

7. Εξασφαλίζουν τη συνέχιση των Κυβερνητικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των 
κρίσεων με τη δημιουργία συστήματος αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών και 
τη χρησιμοποίηση σεναρίων για την ανεύρεση λύσεων. 

8. Καθορίζουν τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στο όλο σύστημα αντιμετώπισης των 
επικινδύνων φαινομένων σε όλα τα επίπεδα και ιδίως στα: 

α. Επιτελικό, όπου λαμβάνονται πολιτικής φύσεως αποφάσεις. 

β. Διευθύνσεως κρίσεων, απ' όπου διευθύνονται και συντονίζονται οι ενέργειες 
των μονάδων επιχειρήσεων και διαβιβάζονται πληροφορίες στα Επιτελικά 
Όργανα για λήψη αποφάσεων. 
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γ. Εκτελεστικό – Επιχειρησιακό, το οποίο έχει την ευθύνη εφαρμογής των 
αποφάσεων των επιτελικών οργάνων και του σχεδίου στο χώρο των 
επικινδύνων φαινομένων και την ευθύνη συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης 
των πληροφοριών. 

9. Συγκροτούν συντονιστικά όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Καθορίζουν την επιχειρησιακή φιλοσοφία κατά τομείς ευθύνης και δράσης, 
καθώς και τις διοικητικές διαδικασίες. 

11. Οργανώνουν και χρησιμοποιούν τους διευθύνοντες τις κρίσεις κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, με προϋποθέσεις εναλλακτικών λύσεων, κατά την 
αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων. 

12. Επισημαίνουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία των επιχειρησιακών διαδικασιών 
των Υπηρεσιών, της οργανωτικής τους διαρθρώσεως, της χρησιμοποιήσεως των 
μέσων που διαθέτουν και των μεταξύ τους επικοινωνιών. 

13. Διατυπώνουν τα σχέδιά τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζουν τις γενικές 
αρχές διαχειρίσεως κρίσεων και να παρέχουν λεπτομερή μνημόνια ενεργειών των 
μονάδων επιχειρήσεων. 

14. Αναλύουν: 

α. Τις βασικές απαιτήσεις σχεδίασης του παρόντος σχεδίου, κατά το μέτρο που 
τους αφορούν, και εκδίδουν ειδικές, όπου απαιτείται, απαιτήσεις σχεδίασης προς 
τα υφιστάμενά τους κλιμάκια. 

β. Τις ενδεικτικά αναφερόμενες στην αρμοδιότητά τους αποστολές, προς 
διευκόλυνση των υφιστάμενων κλιμακίων στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής 
τους φιλοσοφίας. Είναι αυτονόητο ότι για την καλύτερη σχεδίαση και ενέργεια 
των εκτελεστικών κλιμακίων απαιτούνται λεπτομερέστερες οδηγίες. 

15. Τα συγκροτούντα τη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Υπουργεία 
(Άρθρο 4, Ν. 3013/2002) εγκρίνουν τον ετήσιο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας 
της χώρας. 

16. Εισηγούνται ρυθμίσει στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης/ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
δυσχερειών και προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν είτε κατά την αρχική 
σχεδίαση, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. 

17. Εκδίδουν όταν απαιτείται, διοικητικές πράξεις προκειμένου να επιλυθούν 
προβλήματα εφαρμογής των σχεδίων τους. 

18. Συνεργάζονται, όπου από τις περιστάσεις απαιτείται, μεταξύ τους για την 
ευστοχότερη σχεδίαση και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων. 

19. Διαχειρίζονται κατά λόγο αρμοδιότητας και ανάγκης τους υδατικούς πόρους 
της χώρας, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, αναλόγως αρμοδιότητας των 
Υπουργείων στη χρήση των υδατικών πόρων. 

20. Τηρούν ενημερωμένα στοιχεία του δυναμικού τους (προσωπικό και μέσα) και 
μεριμνούν για την ετοιμότητα και καταλληλότητα αυτών για αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση.» 
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3.2.1 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003), 
το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: 

«1. Διαθέτει, με βάση τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού, τις 
απαιτούμενες πιστώσεις και σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής 
προστασίας, στα εμπλεκόμενα Υπουργεία για την αντιμετώπιση καταστροφικών 
φαινομένων και αρμόδια κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση ζημιών και 
παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

2. Μεριμνά για την ύπαρξη αποθεματικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό, για 
διάθεση στα Υπουργεία σε περιπτώσεις εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεών 
τους για το ίδιο θέμα. 

3. Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των 
τελωνειακών και άλλων υπηρεσιών του για τη διευκόλυνση εκτελωνισμού 
αναγκαίων υλικών και μέσων ή παροχής άλλων υπηρεσιών. 

4. Παρέχει δια των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους επιστημονική 
υποστήριξη στις αρμόδιες κρατικές αρχές και ενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους 
αρμοδιότητάς του με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών, του 
περιβάλλοντος και των συμφερόντων του. 

5. Παρέχει κάθε άλλη αναγκαία συνδρομή που θα ζητηθεί και απορρέει από τις 
υποχρεώσεις του.» 

3.2.2 ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) το 
Υπουργείο Εξωτερικών: 

«1. Επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με την παροχή βοήθειας σε ξένες χώρες για 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή ζήτηση βοήθειας για τη χώρα μας για τον ίδιο 
σκοπό στο πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτικής και σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
συμφωνίες και τη διεθνή πρακτική. 

2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου είδους έκτακτης ανάγκης σε παραμεθόρια 
περιοχή της χώρας ενεργεί ό,τι απαιτείται για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή δράση 
των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και εφ' όσον από τις περιστάσεις επιβάλλεται 
σχετική παρέμβαση. 

3. Συνεργάζεται με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Επιστημών, Δημοσίας Τάξεως, 
Γεωργίας και Μακεδονίας Θράκης για τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας του 
Αγίου Όρους από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και τη διάσωση των εκεί 
υπαρχόντων αρχαιολογικών θησαυρών και εκκλησιαστικών κειμηλίων. 

4. Ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), σε περίπτωση που συμβαίνουν σε 
γειτονικές χώρες φυσικές, τεχνολογικές κ.λπ. καταστροφές. Σε περίπτωση 
υπάρξεως ιδίων φαινομένων στη χώρα μας ενημερώνει τις γειτονικές χώρες, εφ' 
όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

5. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο απορρέει από τις υποχρεώσεις του.» 
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3.2.3 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 

«1. Συντάσσει τα σχέδιά του και καθορίζει τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής, 
(διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων και προώθησή τους στις 
πληγείσες περιοχές), των Γενικών Επιτελείων και Διακλαδικών Στρατηγείων, στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. 

2. Θέτει σε ετοιμότητα τα Γενικά Επιτελεία και Διακλαδικά Στρατηγεία για την 
εφαρμογή των σχεδίων, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και την παροχή κάθε 
δυνατής βοήθειας στην πληγείσα περιοχή. 

3. Συνδράμει στο έργο ανάπτυξης υποδομών (χώροι διαμονής κλπ.) για την 
υποδοχή και προσωρινή εγκατάσταση των πληγέντων από καταστροφικά 
φαινόμενα. Προωθεί και διανέμει στον πληγέντα πληθυσμό, ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα, είδη πρώτης ανάγκης. 

4. Θέτει σε ετοιμότητα και κινητοποιεί τις ειδικές μονάδες αμέσου επεμβάσεως που 
διαθέτει, σε περίπτωση Πυρηνικού, Ραδιολογικού, Βιολογικού ή Χημικού συμβάντος, 
μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την παροχή 
κάθε δυνατής συνδρομής. 

5. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την εκκένωση περιοχών όταν αποφασισθεί η 
εφαρμογή του μέτρου αυτού. 

6. Διαθέτει, όπου υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία το απαιτούμενο 
προσωπικό για τη συγκρότηση των προβλεπόμενων οργάνων. 

7. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο απορρέει από τις υποχρεώσεις του.» 

3.2.4 ΥΠ. ΕΣ/ΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠ/ΣΗΣ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 

«1. Εγκρίνει το γενικό σχέδιο αντιμετωπίσεως εκτάκτων αναγκών, που 
δημιουργούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, το οποίο 
σχέδιο εκπονείται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

2. Συγκαλεί τη διυπουργική επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, με 
σκοπό την έγκριση του ετήσιου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας και 
του απολογισμού εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης, μετά 
από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές. 

3. Συγκαλεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, σε 
περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών 
μεγάλης εντάσεως καταστροφών, προκειμένου να ενεργήσει για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων. 

4. Χαρακτηρίζει, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, 
μια καταστροφή σαν γενική και εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση για την κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
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5. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών κινητοποιεί όλες τις κεντρικές και 
περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν, για την έγκαιρη και 
αποτελεσματική παροχή κάθε είδους δυνατής αρωγής και σε περίπτωση ανάγκης 
συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη ζήτηση εξωτερικής βοήθειας.» 

3.2.5 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Ανάπτυξης: 

«1. Συντάσσει σχέδια για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση καταστροφικών 
φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του 
παρόντος σχεδίου. 

2. Διαβιβάζει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημοσίας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για 
έγκριση. 

3. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των τεχνολογικών 
καταστροφών όπως αναφέρονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α', λόγω 
των δυνατοτήτων που έχει σε ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και 
μέσα και λόγω των δυνατοτήτων που έχουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που 
εποπτεύει. 

4. Εφαρμόζει το σχέδιο κινητοποιώντας τις κεντρικές και αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες, καθώς και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς για την 
αντιμετώπιση των τεχνολογικών καταστροφών, την περιστολή των βλαπτικών 
συνεπειών, την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή αρωγής στους 
πληγέντες. 

5. Ενημερώνει τον πληθυσμό για πυρηνικό ατύχημα και ραδιενεργό, χημική ή άλλη 
ρύπανση. Δίδει οδηγίες για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας των πολιτών και 
λαμβάνει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του τα αναγκαία μέτρα αντιμετωπίσεως 
της καταστάσεως. 

6. Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες. 

7. Ενεργεί ό,τι επιβάλλεται προκειμένου οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς (Δημόσια 
επιχείρηση φυσικού αερίου, ελληνικά πετρέλαια, Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού 
κλπ.) να συντάξουν σχέδια Εσωτερικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους, για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

8. Ενημερώνει (δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που χορηγούν τις άδειες εγκαταστάσεως 
και λειτουργίας μονάδων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες), για κάθε 
επικίνδυνη κατάσταση που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις αυτές, τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και τα αμέσως 
εμπλεκόμενα Υπουργεία και υπηρεσίες. Στην ενημέρωση αυτή πέραν των άλλων θα 
περιλαμβάνεται το είδος της επικίνδυνης ουσίας και κάθε άλλο στοιχείο που 
συμβάλλει στην εκτίμηση και την ορθή αντιμετώπιση της καταστάσεως και την 
αποφυγή εμφανίσεως του φαινομένου της διασυνδέσεως των κινδύνων (ντόμινο). 
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9. Αποστέλλει αντίγραφο της μελέτης ασφαλείας εγκαταστάσεων ή μονάδων, στις 
οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση 
του ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και στην υπηρεσία Περιβάλλοντος της 
Νομαρχίας προκειμένου να ενεργήσει για την πληροφόρηση του κοινού. 

10. Παρέχει κατάλληλες σχετικές πληροφορίες στις εγκαταστάσεις που χορηγεί 
άδεια και υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να γίνεται ορθή εκτίμηση της 
φύσης και της έκτασης του κινδύνου μεγάλου ατυχήματος και να σχεδιάζονται 
ασφαλή μέτρα πρόληψης και επιτυχείς μελέτες ασφάλειας. 

11. Απαγορεύει τη λειτουργία εγκατάστασης ή μονάδας εάν δεν έχουν ληφθεί τα 
επιβαλλόμενα μέτρα για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων μεγάλου 
ατυχήματος. 

12. Ελέγχει τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους που 
υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι 
ασφαλείας. 

13. Εξετάζει το ενδεχόμενο υποχρεώσεως των υπευθύνων εγκαταστάσεως με 
επικίνδυνες ουσίες να εγκαταστήσουν ειδικά συστήματα μετρήσεως της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος από της ουσίες αυτές. 

14. Σε περίπτωση τεχνολογικών καταστροφών μεγάλης έκτασης και εφ' όσον 
υπάρχει αμετακίνητη ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης συνεργάζεται με 
αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών. 

15. Ενεργεί και οτιδήποτε άλλο προκύπτει από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και 
την αποστολή των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτό υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων.» 

3.2.6 ΥΠ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων: 

«1. Σχεδιάζει, με βάση το παρόν σχέδιο και τις αρμοδιότητές του, μέτρα για την 
αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, την αποκατάσταση των ζημιών και την 
παροχή αρωγής στους πληγέντες, στη σφαίρα της δικαιοδοσίας του. Κατά τη 
σχεδίαση να ληφθούν υπόψη τυχόν ατυχήματα ή δολιοφθορές που ενδέχεται να 
συμβούν στο ΜΕΤΡΟ ή άλλες εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα τρομοκρατικά 
φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο. 

2. Αποστέλλει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για 
έγκριση.  

3. Έχει βασικό ρόλο για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών από 
φυσικές και λοιπές καταστροφές, όπως αναφέρονται στην προσθήκη 1 του 
Παραρτήματος Α', λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτει σε ειδικευμένο 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μέσα και της σπουδαιότητας των 
οργανισμών που εποπτεύει. 
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4. Κινητοποιεί όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τους 
εποπτευόμενους απ' αυτό οργανισμούς για την αντιμετώπιση των καταστροφών 
και την παροχή αρωγής στους πληγέντες. 

5. Διαθέτει και προωθεί το αναγκαίο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, 
μηχανήματα και υλικά στην πληγείσα περιοχή για την αντιμετώπιση της 
καταστροφής και τον περιορισμό των συνεπειών αυτής. 

6. Μεριμνά στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του για την αποκατάσταση ζημιών σε 
έργα υποδομής, οδικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις. 

7. Συγκροτεί κλιμάκια ειδικών για την διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, 
την επισήμανση κινδύνων, εκτίμηση ζημιών, καταλληλότητα κτιρίων και υποδομών 
και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 

8. Συγκροτεί επιτροπή εκτίμησης σεισμικών κινδύνων. 

9. Μεριμνά για την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ) 
για την αντιμετώπιση ατυχήματος μεγάλης έκτασης από δραστηριότητες σχετικές με 
επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, 
Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς. 

10. Ενεργεί ό,τι εκ των υποχρεώσεών του και των αναγκών υπαγορεύεται για την 
προσωρινή στέγαση των πληγέντων και την παροχή κάθε άλλης δυνατής 
βοήθειας. 

11. Στη σχεδίαση να ληφθεί μέριμνα αντιμετωπίσεως περιπτώσεων τρομοκρατικών 
ενεργειών ή ατυχημάτων στο ΜΕΤΡΟ στις σήραγγες αρμοδιότητάς του και σε 
άλλους σχετικούς χώρους με ιδιαιτερότητες ευπάθειας. 

12. Μεριμνά για την μετεγκατάσταση των κατοίκων οικισμών, των οποίων η 
μεταφορά αποφασίζεται λόγω κατολισθήσεων ή άλλων κινδύνων. 

13. Προβλέπει και λαμβάνει κάθε μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο κατά 
την περίοδο της ηρεμίας, όσο και σε περίπτωση δολιοφθοράς ή εκτεταμένης 
ρύπανσης λόγω ατυχήματος. 

14. Ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την ορθή πληροφόρηση του πληθυσμού σε 
θέματα σεισμικών φαινομένων και την εκπαίδευσή του για την αυτοπροστασία του 
από σχετικούς κινδύνους. 

15. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο προκύπτει από τη σχετική με την αντιμετώπιση των 
καταστροφικών φαινομένων νομοθεσία και την εν γένει αποστολή και δικαιοδοσία 
του.» 

3.2.7 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: 

«1. Μεριμνά, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την ενημέρωση και εκπαίδευση 
των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους 
καταστροφικών φαινομένων. 
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2. Ενεργεί ό,τι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από 
καταστροφικά φαινόμενα. 

3. Καταρτίζει μνημόνιο ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του 
σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από 
καταστροφικά φαινόμενα. 

4. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο που από την αποστολή του επιβάλλεται για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα.» 

3.2.8 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

«1. Ενεργεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ό,τι εκ των πραγμάτων επιβάλλεται 
για την παροχή αρωγής στους εργαζόμενους που επλήγησαν από καταστροφικά 
φαινόμενα. 

2. Συνδράμει, εφ' όσον του ζητηθεί, τους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών. 

3. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο υποχρεούται ή δύναται, για την αντιμετώπιση 
καταστροφικών φαινομένων.» 

3.2.9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας: 

«1. Συντάσσει, με βάση το παρόν σχέδιο και στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του 
σχέδια αντιμετωπίσεως εκτάκτων αναγκών και παροχής αρωγής στους πληγέντες. 
Στα συντασσόμενα σχέδια να γίνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για αντιμετώπιση κινδύνων 
που προκαλούνται από ΠΡΒΧ απειλές. 

2. Τα συνταχθέντα απ' αυτό σχέδια τα αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) 
για έγκριση. 

3. Μεριμνά για την ύπαρξη και σε περίπτωση ανάγκης την διάθεση και προώθηση 
στον τόπο των καταστροφών των αναγκαίων ποσοτήτων φαρμάκων, σκηνών, 
κλινοσκεπασμάτων και άλλων αναγκαίων εφοδίων. 

4. Κινητοποιεί τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τα εποπτευόμενα απ' 
αυτό ιδρύματα και οργανισμούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων ως 
και την παροχή αρωγής στους πληγέντες, τόσον στους χώρους των 
καταστροφών, όσο και στους χώρους νοσηλείας. 

5. Υποδεικνύει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να 
προκύψουν στην υγεία του πληθυσμού από φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές. 
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6. Διαθέτει και προωθεί στον τόπο της καταστροφής το αναγκαίο επιστημονικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό. 

7. Συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του στην αντιμετώπιση των 
καταστροφών και καθορίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικού ελέγχου στους 
χώρους προσωρινής διαμονής πληγέντων. 

8. Συγκροτεί ειδικές ομάδες αντιμετώπισης ΠΡΒΧ απειλών και μεριμνά για την 
εκπαίδευση των ατόμων που τις αποτελούν και τον εξοπλισμό τους με τα αναγκαία 
μέσα και εφόδια, ώστε να είναι ικανές να εκτελούν το έργο τους σε περίπτωση ΠΡΒΧ 
απειλών. 

9. Εκπαιδεύει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό του, μεριμνά για την προμήθεια των 
απαιτούμενων εμβολίων, φαρμάκων και άλλου υγειονομικού υλικού και λαμβάνει 
κάθε άλλο ενδεικνυόμενο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσει κινδύνους 
προερχομένους από τη βιοτρομοκρατία. 

10. Λαμβάνει και υποδεικνύει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή εισόδου στη 
χώρα λοιμωδών νόσων ή καταπολεμήσεως και αντιμετωπίσεως αυτών. 

11. Μεριμνά για την αυξημένη και επαρκή λειτουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
(εφημερία) όταν αυτό επιβάλλουν καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. 

12. Προβλέπει εναλλακτικές θέσεις και τρόπους λειτουργίας των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων σε περίπτωση απειλής ή βλάβης από φυσικές ή άλλες καταστροφές. 

13. Δημιουργεί τις αναγκαίες κατά την κρίση του υποδομές για τον συντονισμό του 
δικτύου παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής στήριξης, καθώς και την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που περιέρχονται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

14. Αντιμετωπίζει δια των υπηρεσιών του συμβάντα που αφορούν τη δημόσια υγεία 
ευπαθών πληθυσμών, μεταναστών και προσφύγων που σχετίζονται με 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. 

15. Ενεργεί και κάθε άλλο που από την αποστολή του επιβάλλεται, καθώς και από 
τους προβληματισμούς που προκύπτουν στην παγκόσμια κοινωνία από τα 
περιστατικά της βιοτρομοκρατίας.» 

3.2.10 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Γεωργίας: 

«1. Σχεδιάζει για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων, 
στα πλαίσια των υποχρεώσεών του και των σχετικών ενδείξεων που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Α του παρόντος σχεδίου. 

2. Κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες του και τους εποπτευόμενους απ' αυτό 
οργανισμούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και 
την παροχή αρωγής στους πληγέντες στην σφαίρα της δικαιοδοσίας του.  

3. Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και 
συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις στοιχεία. 
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4. Εξετάζει, καταγράφει και εκτιμά ζημιές που προκαλούνται στη 
γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στο φυσικό και ζωικό περιβάλλον από φυσικές 
καταστροφές και μεριμνά για την παροχή αρωγής στους πληγέντες. 

5. Εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες λήψης προληπτικών μέτρων σε περίπτωση 
μόλυνσης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από ΠΡΒΧ ουσίες. 

6. Ενεργεί και ό,τι άλλο επιβάλλεται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και την 
αποστολή του.» 

3.2.11 ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης: 

«1. Σχεδιάζει και μεριμνά για την μεταφορά των κρατουμένων σε ασφαλές μέρος σε 
περίπτωση βλαβών των σωφρονιστικών καταστημάτων από φυσικές ή άλλες 
καταστροφές. 

2. Μεριμνά για τη διάσωση και διαφύλαξη των δικογραφιών και των αρχείων των 
δικαστηρίων σε περίπτωση καταστροφών των δικαστικών μεγάρων λόγω εκτάκτων 
αναγκών. 

3. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο που από την αποστολή του προκύπτει.» 

3.2.12 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών: 

«1. Σχεδιάζει στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του και με βάση το παρόν σχέδιο μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων. 

2. Κινητοποιεί και συντονίζει τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωση 
αρχαιολογικών μνημείων, μουσείων, κειμηλίων και λοιπών πολυτίμων θησαυρών 
και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν. 

3. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και 
υπαγορεύεται από τα πραγματικά περιστατικά, την ισχύουσα νομοθεσία και την 
αποστολή του Υπουργείου.» 

3.2.13 ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών: 

«1. Σχεδιάζει, στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και με βάση το παρόν σχέδιο, 
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και μεγάλων 
ατυχημάτων και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες. 
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2. Κινητοποιεί τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τους υπαγόμενους 
σ' αυτό οργανισμούς και φορείς για την εξασφάλιση των επικοινωνιών, των 
εγκαταστάσεων, των μέσων και την αποκατάσταση των ζημιών - βλαβών που 
υπέστησαν. 

3. Μεριμνά με ιδιαίτερη προβλεπτικότητα για τη σχεδίαση μέτρων αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών σε σήραγγες ή σε άλλους χώρους αρμοδιότητάς του με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδίως σε περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών ή 
χρήσης ΠΡΒΧ ουσιών. 

4. Εκδίδει δια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οδηγίες προς τις αεροπορικές 
εταιρείες σχετικές με τον εντοπισμό και την αναγγελία καταστροφών (πυρκαγιών, 
ρύπανσης κλπ.). 

5. Εκτελεί και οποιοδήποτε άλλο έργο, που επιβάλλεται από τις κρατούσες 
συνθήκες, την ισχύουσα νομοθεσία και την αποστολή του Υπουργείου.» 

3.2.14 ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως: 

«1. Συντάσσει δια των αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, με βάση το παρόν  

σχέδιο και στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης 
φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και παροχής κάθε δυνατής 
αρωγής στους πληγέντες. 

2. Αποστέλλει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για 
έγκριση. 

3. Διαδραματίζει, βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και 
λοιπών καταστροφών, λόγω του ότι διαθέτει τις κύριες δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας, με οργάνωση, εξειδίκευση, εξοπλισμό και μέσα. 

4. Κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας της ζωής της υγείας και της 
περιουσίας των πολιτών καθώς και μέτρα διάσωσης περίθαλψης και παροχής 
αρωγής στους πληγέντες. 

5. Προβλέπει και σχεδιάζει μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και την καταστολή 
πυρκαγιών. Οργανώνει για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεσματικούς και 
ευέλικτους προληπτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς με πλήρη και επαρκή 
εξοπλισμό. 

6. Δραστηριοποιείται σε περίπτωση εκδηλώσεως οποιουδήποτε καταστροφικού 
φαινομένου ή μεγάλου ατυχήματος για τη διάσωση ατόμων, περιουσιών και του 
περιβάλλοντος. 

7. Σχεδιάζει και υλοποιεί αντιπυρικά μέτρα κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία και επέμβαση. Οργανώνει και συντονίζει όλες τις 
δυνάμεις που διατίθενται για την κατάσβεση των πυρκαγιών. 
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8. Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες για την εκκένωση περιοχών, όταν 
αποφασιστεί το μέτρο αυτό και λαμβάνει όλα τα μέτρα αρμοδιότητάς του για την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πληγέντων, τόσο στους χώρους 
καταστροφής, όσο και στους χώρους εγκαταστάσεως αυτών. 

9. Αναπτύσσει τα δίκτυα πληροφοριών σε όλους τους τομείς δράσεως για τη 
συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση πληροφοριών σχετικών με τα κατά 
περίπτωση καταστροφικά φαινόμενα και ιδίως όταν πρόκειται για τρομοκρατικές 
κάθε μορφής ενέργειες, προκειμένου να εκτιμηθεί το είδος, η έκταση και η ένταση 
του κινδύνου και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα προληπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα. 

10. Συγκροτεί ειδικές ομάδες αντιμετώπισης ΠΡΒΧ απειλών και μεριμνά για την 
επαρκή εκπαίδευση των ατόμων που τις αποτελούν και τον εξοπλισμό τους με τα 
αναγκαία μέσα και εφόδια, ώστε να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν ΠΡΒΧ απειλές σε 
όλες τις ζώνες ( καυτή, θερμή και ψυχρή). 

11. Μεριμνά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας, σε συνεργασία με 
τον ασκούντα την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες 
ουσίες, για την εφαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού τους στα εσωτερικά 
σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

12. Συντονίζει και αναλαμβάνει στα πλαίσια των παρεχόμενων δυνατοτήτων θέματα 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσωπικού βιομηχανιών, βιοτεχνιών, ιδρυμάτων, 
σχολείων κλπ., στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

13. Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση και ΠΡΒΧ 
απειλών. 

14. Ενεργεί, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, ότι επιβάλλεται για την ενημέρωση 
των πληγέντων και την εμψύχωση αυτών για την αποφυγή πανικού, σε συνεργασία 
με τα συναρμόδια Υπουργεία. 

15. Παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο των εμπλεκομένων για την παροχή 
κάθε είδους αρωγής στους πληγέντες. 

16. Διαθέτει το απαιτούμενο και προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία, 
προσωπικό του για τη συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικών οργάνων 
πολιτικής προστασίας όταν αυτό απαιτηθεί. 

17. Εκδίδει οδηγίες προς τις ανά την χώρα υπηρεσίες του για τη συλλογή 
πληροφοριών ή εντοπισμό φαινομένων, σχετικών με την εκδήλωση 
καταστροφικών φαινομένων και πέραν των άλλων, άμεση ενημέρωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Κέντρο Επιχειρήσεων). 

18. Ενεργεί οτιδήποτε άλλο που η σοβαρότητα των εκτάκτων αναγκών επιβάλλει ή 
προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και την αποστολή των Υπουργείων.» 

3.2.15 ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: 

«1. Σχεδιάζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με βάση το παρόν σχέδιο μέτρα 
αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 
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2. Αποστέλλει το συνταχθέν απ' αυτό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για 
έγκριση. 

3. Κινητοποιεί τις κεντρικές και τις περιφερειακές υπηρεσίες του και διαθέτει τα 
αναγκαία μέσα για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων και λοιπών καταστροφών καθώς και τη διενέργεια 
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης του. 

4. Συνεργάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ΠΡΒΧ απειλών 
στον τομέα ευθύνης του. 

5. Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, όταν αυτό απαιτηθεί λόγω εκτάκτων 
αναγκών, για τη μεταφορά προσωπικού μέσων και εφοδίων. 

6. Ενεργεί ό,τι άλλο από τις περιστάσεις, την αποστολή του και την ισχύουσα 
νομοθεσία επιβάλλεται.» 

3.2.16 ΥΠ. ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Τύπου & μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: 

«1. Ενημερώνει το κοινό με έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για την εμφάνιση, 
εξέλιξη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραπληροφόρησης, ανησυχίας και 
πανικού. 

2. Πληροφορεί τα μέσα ενημέρωσης για την εξέλιξη, τις συνέπειες και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων. 

3. Μεριμνά ώστε οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί να 
μεταδίδουν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης 
καταστροφής, οδηγίες προς τους πολίτες που προέρχονται από το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο ή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

4. Λαμβάνει και κάθε άλλο ενδεικνυόμενο μέτρο που επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις και την αποστολή του.» 

3.2.17 ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης «Δραστηριοποιείται στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και 
τις Νομαρχίες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και 
λοιπών καταστροφών και την παροχή αρωγής στους πληγέντες.» 

3.2.18 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Στρατηγική και Τακτική Οργανώσεως – Επιχειρησιακή 
Φιλοσοφία Εμπλεκόμενων Φορέων» του Σχεδίου «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423B/10-04-2003) 
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το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης «Ενεργεί στη σφαίρα ευθύνης του οτιδήποτε 
απορρέει από την αποστολή του, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις 
περιφερειακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και την 
παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.» 
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3.3 ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας συστήθηκε με την Παρ. 1 του Άρθρου 4 του Ν. 2344/1995 
(ΦΕΚ 212Α/11-10-1995), και αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. 

Στο άρθρο 104 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) αναφέρεται πως «Η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την 
οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την 
πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και 
λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των 
δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την 
ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το 
Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το 
οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 105 «Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – 
Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-
03-2014): 

«1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής: 

Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την ακόλουθη συγκρότηση: 

1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περιλαμβάνει: 

α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών. 

β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών. 

γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και 

δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών. 

2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει: 

α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 

β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού. 

γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης. 

δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων. 

3. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων. 

4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. 

5. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 

Δ. Πυροσβεστικό Σώμα. 

2. α. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Συντονιστική Αρχή 
Πολιτικής Προστασίας μεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση 
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Συντονισμού του Άρθρου 5 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α/03-06-2004) και τις 
υπαγόμενες σε αυτή οργανικές μονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το 
προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας. 

β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής 
Πολιτικής Προστασίας με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ως Γενικός 
Συντονιστής ορίζεται, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και τοπικών 
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως 
άνω υπηρεσιών για τουλάχιστον 3 χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού τουλάχιστον Β' ενός από τους κλάδους του 
άρθρου 26 παράγραφος 2)α του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α/03-06-2004, ή τους κλάδους 
που προβλέπονται στον οργανισμό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με επαρκή γνώση τουλάχιστον της 
αγγλικής γλώσσας είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό 
τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμου της 
αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιμώνται. 

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής 
Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που 
αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέμα. 

Στις Διευθύνσεις της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐστανται 
υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2)α του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 
107Α/03-06-2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία της 
Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Με τον οργανισμό της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας 
καθορίζονται οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη 
θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την 
ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 

γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας 
πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και 
χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 106 «Αποστολή – Αρμοδιότητες – Οργανισμός Συντονιστικής 
Αρχής Πολιτικής Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014): 

«1. α. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή το συντονισμό 
των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής 
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προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω 
σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη 
λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και 
αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό 
των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των 
ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο 
αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω καταστροφών, και 
άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους 
διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της 
Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής 
προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας 
των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη 
συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. 

β. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 
του νόμου 3013/2002, όπως τροποποιείται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Επίσης, είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το σχεδιασμό, την 
εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής 
προστασίας της Χώρας και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Κέντρου 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εντάσσεται με το άρθρο 68 του 
παρόντος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 

γ. Ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν 
στην υπό (α) αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τις υπό (β) 
αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Οργανισμός της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως η οργάνωση γενικά της 
υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες, ο τίτλος και η αρμοδιότητα των 
οργανικών μονάδων, οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού, οι ειδικότητες και ο αριθμός 
των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού, τα τυχόν ειδικά 
προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις κάθε κλάδου, ανάλογα με την 
ειδικότητα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από 
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης 
της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης 
και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των 
καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονάδων ή 
κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνθεση, τη 
λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των εξόδων 
μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή 
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απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φορείς ή υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων και να 
ρυθμίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήματα που 
προκύπτουν από την υπαγωγή αυτή.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας: 

1. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και 
συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη 
Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω 
πολιτικής στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα: 

 Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και δομών κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής μείωσης 
του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο. 

 Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωμένων, 
περιφερειακών και τοπικών δημόσιων υπηρεσιών και φορέων στα 
θέματα πολιτικής προστασίας. 

 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού για τη συγκέντρωση, 
επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής δράσεων 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου. 

 Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, με τους φορείς οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της 
Χώρας, για την ενσωμάτωση στον εν λόγω σχεδιασμό της εγκεκριμένης 
Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών. 

2. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού 
Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική για τη 
Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, 
εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού 
Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, 
εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Χώρας για 
χρηματοδότηση. 

3. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας, σύμφωνα με τον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, 
η οποία υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο 
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Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για έγκριση. Μεριμνά, σε 
συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για τη δέσμευση πόρων χρηματοδότησης 
του ως άνω σχεδιασμού. 

4. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού της Χώρας στην υποβολή προτάσεων για την 
κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

5. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 

6. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την 
κατανομή πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. 

7. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο 
πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που 
είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο 
Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. 

8. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισμού δράσεων. 

9. Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που 
αφορούν την πολιτική προστασία της Χώρας στους τομείς της εκτίμησης του 
κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης ανάκαμψης και 
αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Συνεργάζεται με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και 
δημόσιους φορείς για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση προϊόντων 
εφαρμοσμένης έρευνας στο σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου 
καταστροφών. 

 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και φορέων 
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας για το σκοπό αυτόν. 

 Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του 
κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία 
κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 

 Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη 
και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την 
υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση 
του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή 
μελέτες για την πολιτική προστασία της Χώρας. 

10. Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, 
περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται 
τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου 
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σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των 
φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο 
εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων 
φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση 
αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση 
απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Ετήσιο Εθνικό 
Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση 
της έκτασης και έντασης της καταστροφής και το εκτιμώμενο κόστος 
αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη 
συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος 
για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας 
των σχετικών διαδικασιών. 

11. Είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των δράσεων εκτίμησης του κινδύνου, 
πρόληψης, προετοιμασίας, κινητοποίησης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης των καταστροφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 
φορέων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, με κύριο επιχειρησιακό 
βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και 
επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και 
διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού 
Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις 
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής 
προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών, 
στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία 
κινδύνου. 

 Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την 
κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της 
Χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό 
αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης 
της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων 
φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη 
κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για 
την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για 
την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. 

 Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. 

 Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών κατά 
την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των 
προκαλούμενων ζημιών. Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις 
περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής 
καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους 
εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης. 

 Μεριμνά, δια του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ασφάλεια και 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, 
του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας 
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από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών 
καταστροφών. 

 Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία 
περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από 
εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για 
την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά 
τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. 
Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει 
πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο 
Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο 
Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του 
νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση 
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής 
εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και 
Δημάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των 
φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των 
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

 Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε μόνιμη 
βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στο Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του άρθρου 68 του παρόντος. Στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευμένα 
στελέχη Πολιτικής Προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των 
ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

12. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής 
ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

13. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της 
Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μητρώου 
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσει σε 
αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και 
Ειδικευμένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτεί ενταγμένες 
στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

14. Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες με αντικείμενο την κατάρτιση 
των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, 
εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους. 



                                                           

 

                46 

15. Είναι αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών 
πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των δυνάμεων πολιτικής 
προστασίας, των εθελοντών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής 
προστασίας. Για το σκοπό αυτόν: 

 Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής 
Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την εκπόνηση και εκτέλεση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και 
μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών 
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και 
των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής 
Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών 
δυνάμεων πολιτικής προστασίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. 

16. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής 
προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής 
βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές 
και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών 
υπηρεσιών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 
3013/2002, όπως ισχύει, για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής 
καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

17. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
νομοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία μέτρα, για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, καθώς και για την 
εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 109 «Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας» του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-
2014): 

1. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής 
Προστασίας έχει ως αποστολή την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του 
σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωμάτωση των 
σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις 
διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών με στόχο τη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό: 

1.1. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι 
αρμόδιο για: 

 την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες 
αποκατάστασης, 
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 το σχεδιασμό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το 
συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στον ως 
άνω σχεδιασμό, 

 το συντονισμό του σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών, 

 το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων αποκατάστασης, 

 τη σύνταξη σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και 
προδιαγραφών. 

1.2. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι αρμόδιο για: 

 την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό των 
δράσεων προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, 

 το σχεδιασμό των δράσεων προετοιμασίας, 

 το σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, 

 το συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών που μετέχουν στις 
ως άνω διαδικασίες σχεδιασμού κατά λόγο αρμοδιότητας και 
κατηγορίας κινδύνου, 

 το συντονισμό της προετοιμασίας του δυναμικού και των 
μέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
σχετικού σχεδιασμού, 

 την υποστήριξη του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας στο συντονισμό του έργου της αντιμετώπισης 
καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, 

 το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων 
πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με λοιπούς φορείς και 
υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας, 

 την εισήγηση σχετικών με τα ανωτέρω κανονισμών και 
προδιαγραφών, 

 τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών, 

 την εισήγηση σχετικά με την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών 
και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως 
άνω σχεδιασμού. 

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες ανά 
κατηγορία κινδύνου. 

1.3. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για την έρευνα, 
μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου 
καταστροφών ανάλογα με το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρμόδιο 
ιδίως για: 

 Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση διαδικασιών 
διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. 
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 Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία 
στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με τις 
φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων για τη συναγωγή συμπερασμάτων και την 
πρόταση στα αρμόδια Τμήματα Πρόληψης και Αποκατάστασης 
Καταστροφών και Αντιμετώπισης Καταστροφών για τη λήψη 
μέτρων και τη βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

 Την προώθηση και το συντονισμό των δράσεων ανάλυσης και 
χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με 
τους καθ' ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, 
καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου 
ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 

 Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, 
περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή. 

 Την ενημέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδομένων για τις κάθε 
είδους φυσικές καταστροφές. 

 Τη σύνταξη, με βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε 
καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 Τη συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη 
δημιουργία μονάδας τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής 
προστασίας. 

 Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση 
της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της 
επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία 
στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, 
προετοιμασίας, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και 
αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την 
αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και 
τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. 

 Τη δημιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής 
προστασίας σε συνεργασία με τα ως άνω ιδρύματα, φορείς και 
υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδομένα 
πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού 
πολιτικής προστασίας. 

 Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Συντονιστικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με τη 
διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας 
και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη χρήση της 
ανωτέρω πληροφορίας από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και 
Εφαρμογών της οικείας Διεύθυνσης. 
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 Τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικασιών για την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων κατά κατηγορία κινδύνου 
και δεδομένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών 
φαινομένων, σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς 
φορείς και αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και 
των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση 
απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την 
ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες 
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης. 

 Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε 
όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες, για κάθε τομέα σχεδιασμού 
οργανικές μονάδες της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, για 
την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης 
έρευνας ή μελετών για την πολιτική προστασία. 

1.4. Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: 

 Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, 
καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά 
κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: 

 την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας 
σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου 
καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές 
μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, 

 την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου 
καταστροφών και  

 την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς 
τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών. 

 Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Συντονιστικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων μέσω των ανωτέρω εφαρμογών. 

 Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης 
διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες 
πολιτικής προστασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
Α' και Β' βαθμού. 

 Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συμβατότητά 
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τους με τα υπόλοιπα συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής 
Προστασίας και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και τη μέριμνα για τη δημιουργία και διαχείριση του 
δικτύου Η/Υ της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. 

 Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την υποστήριξη της 
εφαρμογής τους. 

 Τη μέριμνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης 
πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των 
αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

 Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ 
Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρματη) και 
των περιφερειακών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. 

 Τη μέριμνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών 
(Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών 
μέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, 
κεραίες), φαξ κ.λπ. 

 Τη λειτουργία συστημάτων συναγερμού και συστήματος 
πυρασφάλειας. 

2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των 
δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο 
πλαίσιο αυτό: 

2.1. Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο 
για: 

 Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαμόρφωσης της 
Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του 
Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. 

 Στον ανωτέρω σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός 
πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών 
και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των 
εποπτευόμενων φορέων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς και εισήγηση του Τμήματος για την 
προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων για την 
αντιμετώπιση καταστροφών. 
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 Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού 
Πολιτικής Προστασίας. 

 Την κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιους δημόσιους 
φορείς, του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των 
μέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική 
προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό 
Πολιτικής Προστασίας. 

2.2. Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για: 

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής 
Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού 
Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από τους αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες. 

 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο της 
εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου 
Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του 
Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν. 

 Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων υλικών και 
μέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων κατά την αντιμετώπιση καταστροφών και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
σχεδιασμού. 

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του 
ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μέσων και 
υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της 
Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισμού δράσεων. 

2.3. Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: 

 Την κατάρτιση και το συντονισμό του έργου της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης 
όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. 

 Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 
και Πυροσβεστικού Σώματος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση 
και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής 
προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση 
των ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 
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 Την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν το συντονισμό, τη 
χρηματοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδημία της 
εκπόνησης και εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών 
της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
των αιρετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' 
βαθμού και το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων 
πολιτικής προστασίας και των μελών τους, τα οποία 
υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. 

 Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

 Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα 
μέσα και το δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Την ενεργοποίηση των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων 
και των Ειδικευμένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης 
πολιτικής προστασίας. 

 Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία με τις ενταγμένες 
εθελοντικές ομάδες και τους ειδικευμένους εθελοντές, την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας και του 
προγραμματισμού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και 
τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισμού. 

 Το σχεδιασμό δράσεων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
για τη διάδοση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής 
προστασίας. 

 Την εισήγηση επί προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και άλλων 
προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε 
ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για θέματα 
πολιτικής προστασίας. 

 Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το 
συντονισμό, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του έργου της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης 
όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. 

 Την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών, τεχνικών και 
επιστημονικών ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας (βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά 
φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (CD-Rom), κ.λπ. 
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 Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό 
υλικό, που αναφέρεται σε θέματα πολιτικής προστασίας, την 
τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού 
της βιβλιοθήκης. 

 Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου 
ερευνητή με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό βιβλίων και 
λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του 
εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη μέριμνα για την πρόσβαση σε 
εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες μέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη 
βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών 
πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και την τήρηση και 
ενημέρωση καταλόγου των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης. 

 Την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

2.4. Το Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

 Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την 
κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη 
παρακολούθησης της εκτέλεσής του. 

 Καταρτίζει πρόταση για την κατανομή των πιστώσεων, στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. 

 Μεριμνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των 
αποδοχών και λοιπών αμοιβών, καθώς και κάθε είδους 
αποζημιώσεων του προσωπικού της Συντονιστικής Αρχής 
Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας. 

 Μεριμνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση 
μισθωμάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισμού 
στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Μεριμνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Προβαίνει στην προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού 
ή εφοδίου και μεριμνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή 
μελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Μεριμνά για τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή 
αναλώσιμου, καθώς και για την αξιοποίηση, προμήθεια ή 
εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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 Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και μεριμνά για την 
ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία. 

 Παραλαμβάνει από τις μόνιμες ή ευκαιριακές επιτροπές 
παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίμων 
και μη και τα διαθέτει στις επιμέρους οργανικές μονάδες. 

 Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά την κίνηση, διάθεση και 
έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της 
Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. 

 Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας μέσω Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή από ιδιωτικές εταιρείες. 

 Τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων πολιτικής προστασίας 
που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. 
Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες προγραμματισμού, 
ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και 
πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής 
διαχείρισης έργου. 

3. Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραμμάτων έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας 
με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς 
πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή 
επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την αξιοποίηση της 
βοήθειας αυτής. 

 Εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό 
δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και 
υλοποίηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών. 

 Συνεργάζεται με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με άλλους φορείς για 
την εισήγηση και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ημερίδων. 

 Εισηγείται την πραγματοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο εξωτερικό για επίσημες 
επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές. 

 Παρακολουθεί τις δράσεις αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών 
Οργανισμών και υποβάλλει για έγκριση και χρηματοδότηση 
αντίστοιχα προγράμματα. 

 Συμμετέχει στην επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, 
συστάσεων και μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου 
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της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών σε αντικείμενα της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραμμάτων 
σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Συντονιστικής 
Αρχής Πολιτικής Προστασίας κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρμόζει τα διεθνή και 
ευρωπαϊκά προγράμματα αποστολής της Συντονιστικής Αρχής 
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας 
συναφούς πράξης. 

4. Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης 
Ανάγκης 112 είναι αρμόδιο: 

 Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ενωσιακής και Εθνικής 
νομοθεσίας για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, καθώς και την 
κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε 
σχετικής με τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων 
Έκτακτης Ανάγκης 112 Σύμβασης. 

 Για την παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, τη 
συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση 
θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, 
την ενημέρωση του κοινού για το 112 και για τη δυνατότητα 
εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους 
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς φορείς κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν το 112, την 
παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του 112 σε 
εθνικούς και διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη του 112 και την 
παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το 112 θέματος. 

5. Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρμόδιο για: 

 Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του 
μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του 
προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και όλων 
των θεμάτων αποσπάσεων, μετατάξεων και κάθε είδους 
υπηρεσιακών μεταβολών. 

 Το χειρισμό των θεμάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

 Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου 
εργασίας των υπαλλήλων. 

 Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. 

 Τη μέριμνα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 
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 Τον προγραμματισμό και την ανίχνευση αναγκών της Συντονιστικής 
Αρχής Πολιτικής Προστασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

 Την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και την 
επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε μεταβολές του 
προσωπικού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. 

 Την οργάνωση των υπηρεσιών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής 
Προστασίας και την υποβολή προτάσεων για την οργανωτική 
αναδιάρθρωσή της σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές 
μονάδες. 

 Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών 
συμβουλίων. 

 Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων 
αξιολόγησης του προσωπικού. 

 Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών, την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
καθώς και τον ανασχεδιασμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων στο 
πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. 

 Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του 
υπηρετούντος προσωπικού. 

 Τη μέριμνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας 
μέχρι τη δημοσίευσή τους, των νομοθετικών και άλλων κειμένων που 
καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισμού των δράσεων 
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας του προηγούμενου 
έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. 

 Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης 
αλληλογραφίας. 

 Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την 
αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητημάτων 
περαιτέρω χρήσης δημόσιας πληροφορίας. 

 Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή 
φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών. 

 Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

Στο άρθρο 115 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) προβλέπονται οι αρμοδιότητες 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εκτός από τις προβλεπόμενες 
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας: 

 Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση, κάθε μορφής, καταστροφών. 

 Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το 
χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης 
απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
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 Με απόφασή του προβαίνει στο χαρακτηρισμό των καταστροφών, κατά τις 
διακρίσεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3β, 3γ, 3δ και 3ε του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102Α/01-05-2002). 

 Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής 
προστασίας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις 
περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής 
έντασης. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να 
εξουσιοδοτεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον οικείο Νομάρχη για 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

 Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη 
διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και 
των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και 
δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση 
σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω 
έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου 
προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των 
υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων. 

 Εκδίδει την απόφαση της παραγράφου 2α του άρθρου 110 του παρόντος 
νόμου και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των 
τεχνικών μέσων, καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, 
για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Συντονίζει, επίσης, τη διαδικασία 
κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης των Ειδικευμένων 
Στελεχών Πολιτικής Προστασίας. 

 Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, 
αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και 
μέσων, καθ' υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται 
απολύτως αναγκαίο. 

 Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί, με απόφασή του, 
να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την 
εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει 
και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος 
αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
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3.4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η Ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα ο Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), επάνω στον οποίο έχει 
αναπτυχθεί η πολιτική προστασία της χώρας, αναφέρεται σε διοικητικές δομές (πρώην 
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι και Κοινότητες), οι οποίες 
δεν υφίστανται πλέον, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α/07-06-2010). 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στην πρώην Περιφέρεια, 
τη διοικητική δομή της οποίας αντικατέστησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και στις 
θεσμικές της αρμοδιότητές της σχετικά με την πολιτική προστασία. 

Ως Περιφέρεια, νοούνταν (εκτός του γεωγραφικού συνόλου με συγκεκριμένα όρια, 
εδαφική έκταση, πληθυσμό και έδρα) η διοικητική μονάδα που αποτελούνταν από 
όργανα και υπηρεσίες. Των υπηρεσιών της Περιφέρειας προΐστατο ο Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας, ο οποίος ήταν μετακλητός, μη εκλεγμένος από το 
εκλογικό συμβούλιο και διορίζονταν από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είχε τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Ν. 
3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
102Α/01-05-2002): 

 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών και 
ειδικότερα το συντονισμό της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων. 

 Την ευθύνη εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 
σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις της οικείας Περιφέρειας. 

 Την κατάρτιση προτάσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας σε 
σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις της οικείας Περιφέρειας. 

 Την υποβολή προτάσεων στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
κατάρτιση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. 

 Την εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για έκδοση 
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές. 

 Τη λήψη απόφασης (μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας) για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 
τοπικές καταστροφές μικρής έντασης και την ένταξη πολιτών με ειδικές γνώσεις 
και εμπειρία και μέσων στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας. 

Επιπλέον, συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, 
η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 
με την Παρ. 2 του Άρθρου 11 του Ν. 3013/2012 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), η οποία έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: 

 Το σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και 
αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 Το συντονισμό του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του 
δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση ετοιμότητας, 
την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. 
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Τα σχέδια των Περιφερειών ακολουθούν και εξειδικεύουν τις απαιτήσεις και τις οδηγίες 
του Γενικού Σχεδίου «Ξενοκράτης» και των σχεδίων των Υπουργείων (κατά το μέτρο που 
τους αφορούν). Τα σχέδια αναπτύσσονται ανά κατηγορία κινδύνου και περιγράφουν 
τις διαδικασίες που ακολουθεί ο φορέας στις φάσεις της συνήθους ετοιμότητας, 
αυξημένης ετοιμότητας, άμεσης κινητοποίησης και αποκατάστασης. Επίσης, 
περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ της Περιφέρειας και των 
υπόλοιπων φορέων, επιχειρησιακών και μη. 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, πέρασαν 
αυτούσιες στις αντίστοιχες νέες δομές της διοίκησης με αντικατάσταση στο ρόλο του 
πρώην Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, το νυν Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 

Επιπρόσθετα, ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) προβλέπει συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες στις διοικητικές δομές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στον τομέα της 
Πολιτικής Προστασίας με την παρατήρηση, ότι οι αρμοδιότητες αυτές αναφέρονται 
αποκλειστικά σε θέματα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 
280 αναφέρεται «27. Η συγκρότηση, στελέχωση, και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα 
και εφόδια και η λειτουργία του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρκαγιών 
(ΣΚΔ) σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών (ΚΣΚΔ). Ο 
έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Περιφέρειας, η συντήρηση 
και η επισκευή του σε συνεργασία με το ΚΣΚΔ. Η συνεργασία με το ΚΣΚΔ για την 
επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων και τη συνδρομή αυτών σε επιχειρήσεις 
εκτός Περιφέρειας.» 

Στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβλέπεται Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποτελείται από δύο Οργανικές Μονάδες σε επίπεδο 
Τμήματος, το Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης και το Τμήμα Αντιμετώπισης και 
Αποκατάστασης. 

Στο Άρθρο 1 του υπ. αριθ. 143/2010 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236Α/27-12-2010) παρουσιάζεται η βασική 
διάρθρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία έχει ως εξής: 

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα. 

β) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. 

γ) Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

δ) Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 

ε) Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

στ) Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ. 

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης. 

η) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στο Άρθρο 3 «Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας» του ανωτέρω Προεδρικού 
Διατάγματος (ΦΕΚ 236Α/27-12-2010) αναφέρεται: 

«1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την 
οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών 
ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για 
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το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την 
αποκατάσταση των ζημιών. 

2. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει έδρα τον Πειραιά και απαρτίζεται από τα 
ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τον Πειραιά: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα 
κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα 
και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του 
ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. 

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την 
αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το 
συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του 
δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των 
ζημιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.» 

Στο Άρθρο 4 «Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας – ΠΣΕΑ» του ανωτέρω Προεδρικού 
Διατάγματος (ΦΕΚ 236Α/27-12-2010) αναφέρεται: «Το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) 
− Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο 
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τον Πειραιά και είναι 
αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την 
ενεργοποίηση της ΠΑΜ − ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα 
εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον 
έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.» 

Επισημαίνεται, πως οι δομές πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
θεωρούνται ιδιαιτέρως ουσιαστικές και κρίσιμες, καθώς μπορούν να προσαρμόσουν, 
αφομοιώσουν και εξειδικεύσουν οποιαδήποτε άσκηση δημόσιας πολιτικής πρόληψης 
κινδύνων και πολιτικής προστασίας, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 
και επιπλέον, μπορούν να σχεδιάσουν τοπικές πολιτικές μείωσης κινδύνων 
καταστροφών, ενσωματώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο ρόλος τους αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και στην προετοιμασία των οικείων πόρων αλλά και στην απόκριση 
και κινητοποίηση των πόρων αυτών για αμεσότερη αντιμετώπιση των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης αλλά και αποτελεσματικότερη βραχεία αποκατάσταση των 
συνεπειών της καταστροφής. 
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3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), επάνω στον οποίο έχει 
αναπτυχθεί η πολιτική προστασία της χώρας, αναφέρεται σε διοικητικές δομές (πρώην 
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι και Κοινότητες), οι οποίες 
δεν υφίστανται πλέον, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α/07-06-2010). 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στην πρώην Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση (Νομαρχία παλαιότερα), διοικητική δομή την οποία αντικατέστησε η 
Περιφερειακή Ενότητα, και στις θεσμικές της αρμοδιότητες σχετικά με την πολιτική 
προστασία. 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ήταν αυτοδιοικούμενα ΝΠΔΔ που διέθεταν όργανα και 
υπηρεσίες των οποίων προΐστατο ο Νομάρχης, ο οποίος ήταν αιρετός, εκλεγμένος με 
μυστική ψηφοφορία από το εκλογικό σώμα. 

Ο Νομάρχης είχε τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002): 

 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, εντός 
των ορίων του Νομού. 

 Την ευθύνη εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις της οικείας 
Περιφέρειας, τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο Νομού. 

 Την εισήγηση για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Νομού στο Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας. 

 Την εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για έκδοση 
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές 
καταστροφές. 

 Τη λήψη απόφασης (μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας) για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 
τοπικές καταστροφές μικρής έντασης. 

 Την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών του Νομού. 

 Την προεδρία του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ). 

Επιπλέον, συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος, ως Οργανική Μονάδα, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το 
οποίο υπάγεται απευθείας στο Νομάρχη, σύμφωνα με την Παρ. 2α του Άρθρου 12 
του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Το σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και 
αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 Το συντονισμό του συνόλου των υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και του 
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δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση ετοιμότητας, 
την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), στην 
έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
συνιστάται Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ), το οποίο αποτελείται από τους: 

 Νομάρχη, ως Πρόεδρο. 

 Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ίδιου 
Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία. 

 Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων. 

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και 
Προϊστάμενο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

 Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του, Διευθυντή της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, Λιμενάρχη, σε όσους νομούς υφίσταται 
Λιμενική Αρχή, και Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού. 

 Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας, Προϊστάμενο Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Υγείας – Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον οριζόμενο 
εκπρόσωπο του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 Εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 

Οι υπό στοιχεία iv έως vi μετέχοντες εισηγούνται, στο ανωτέρω όργανο, τα αναγκαία 
μέτρα προς υποβοήθηση του έργου του Νομάρχη. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν 
μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι δήμων ή κοινοτήτων των πληττόμενων 
περιοχών, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων του 
νομού, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 
αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη 
βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους 
μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου Οργάνου 
μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης. 

Το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα 
συλλογικό όργανο που λειτουργούσε σε 24-ωρη βάση κατά την εξέλιξη ή και μετά από 
μια καταστροφή, προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης απόφασης του 
Νομάρχη. 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως ορίζονται από 
την ελληνική νομοθεσία, πέρασαν στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών και 
στους Δήμους, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010). 

Στους Οργανισμούς των Περιφερειών προβλέπεται Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας, η οποία ανήκει στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και Οργανικές Μονάδες 
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σε επίπεδο Τμήματος σε κάθε οικεία Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες ανήκουν στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες. 

Στο Άρθρο 1 του υπ. αριθ. 137/2010 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230Α/27-12-2010) αναφέρονται τα εξής σχετικά με 
τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 

«1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαρθρώνονται σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής 
ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

3. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαρθρώνεται ως κατωτέρω: 

α. Γραφείο Περιφερειάρχη. 

β. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. 

γ. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών. 

δ. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. 

ε. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

στ. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

ζ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

η. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λειτουργούν επίσης και οι 
παρακάτω Υπηρεσίες: 

α. Νομική Υπηρεσία. 

β. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

γ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

δ. Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 
(ΠΑΜ – ΠΣΕΑ). 

ε. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.» 

Στο Άρθρο 29 «Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας» του ανωτέρω 
Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 230Α/27-12-2010) αναφέρεται: 

«1. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που 
ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: 

α. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός 
των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας. 

β. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις 
εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας. 
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γ. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της 
περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον 
ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή. 

δ. Η υποβολή εισήγησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 
στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών. 

ε. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για 
τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3013/2002. 

στ. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και 
αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η 
διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

ζ. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου 
και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την 
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. 

η. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και 
κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του Ν.3536/2007 
(ΦΕΚ 42Α/23-02-2007). 

θ. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών 
εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και 
καταστολή τους. 

ι. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών 
πυρκαγιών. 

ια. Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων 
μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη 
δασοπυρόσβεση. 

2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με έδρα τη 
Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου. 

β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με έδρα τη Σάμο 
και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας. 

γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με έδρα τη Χίο και 
τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.» 

Στο Άρθρο 31 «Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων 
Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ)» του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 230Α/27-12-
2010) αναφέρεται: 

«1. Το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ − ΠΣΕΑ κατά το μέρος που αφορά στη διαμόρφωση, τη 
λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά ειδικές 
διατάξεις. 

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται ιδίως: 
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α. Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, 
προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον 
πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών 
στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της 
Πολιτικής Άμυνας. 

β. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της 
πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 

γ. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 

δ. Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή 
αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας για τη μελέτη και τον προγραμματισμό 
διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, 
σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης. 

ε. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. 

2. Συστήνεται Γραφείο ΠΑΜ – ΠΣΕΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Χίου. Στα 
Γραφεία αυτά θα ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 
Τμήματος ΠΑΜ − ΠΣΕΑ.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 160 «Αντιπεριφερειάρχες» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-
2018), οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

 Συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν 
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας. 

 Μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Περιφερειάρχη, του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν την 
Περιφερειακή Ενότητα, όπου είναι κατά τόπον αρμόδιοι. 

 Ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης. 

 Διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό 
μέτρων πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας. 

 Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφερειακή 
Ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο 
Περιφερειάρχης. 

 Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της 
Περιφερειακής Ενότητας. 

 Συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της 
περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ' άλλο 
νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργηθείσας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 «Αποστολή» της υπ. αριθ. 7575/2016 Απόφασης 
(ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016): 
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«1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) έχει ως αποστολή την 
υποβοήθηση του έργου του αρμόδιου άμεσα εκλεγόμενου Αντιπεριφερειάρχη για την 
διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην 
Περιφερειακή Ενότητά του, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται, σύμφωνα με 
τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα με την 
παρ. 3, του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 

2. Ο συντονιστικός ρόλος των ΣΟΠΠ συνδέεται αποκλειστικά α) με την ιεράρχηση και 
δρομολόγηση από τον Αντιπεριφερειάρχη, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων 
αρμοδιότητας Περιφέρειας με βάση τη διαθεσιμότητα πόρων των μελών του ΣΟΠΠ με 
τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του, καθώς και β) με τη διευκόλυνση 
παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών του ΣΟΠΠ για την υλοποίηση 
δράσεων αρμοδιότητας τους. Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός ρόλος των ΣΟΠΠ 
δε συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς ψήφιση από τα μέλη του ΣΟΠΠ, 
καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο ΣΟΠΠ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητας του. Με τον ανωτέρω συντονισμό 
αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα 
όσο και για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.» 

Στο Άρθρο 3 «Αντικείμενο» της υπ. αριθ. 7575/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3591Β/04-11-
2016) αναφέρεται, πως: 

«Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) για την εκπλήρωση της 
αποστολής του έχει ως αντικείμενο: 

1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν 
στο ΣΟΠΠ στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα 
εμπειρία. 

2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του ΣΟΠΠ για την ετοιμότητα στη λήψη 
μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και 
εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών – κατευθυντήριων 
οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και 
αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3013/2002, όπως ισχύει. 

3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν 
οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και 
δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

4. Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την 
έκταση και ένταση (μέγεθος απωλειών ή ζημιών και επιπτώσεις), εν εξελίξει 
καταστροφών κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

5. Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ φορείς, 
κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων 
αρμοδιότητάς τους. 
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6. Την παροχή άμεσης συνδρομής κατόπιν σχετικού αιτήματος, όπου αυτό είναι 
δυνατό, κατά λόγο αρμοδιότητας στο έργο και τις δράσεις άλλων φορέων που 
μετέχουν στο ΣΟΠΠ. 

7. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και 
προτάσεων για την υλοποίησή τους. 

8. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σ' αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων 
πολιτικής προστασίας. 

9. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή 
τεχνικά ζητήματα. 

10. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, για 
την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας. 

11. Την επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών.» 

Στο Άρθρο 4 «Μέλη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)» της υπ. 
αριθ. 7575/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016) αναφέρεται, πως: 

«1. Ως Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας μετέχουν οι: 

I. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρος. 

II. Δυο (2) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ιδίου 
Συμβουλίου, έκτων οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία. 

III. Ο Πρόεδρος ή οριζόμενος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(ΠΕΔ). 

IV. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

V. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. 

VI. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας. 

VII. Ο Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής ή εκπρόσωπός του. 

VIII. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας. 

IX. Ο Λιμενάρχης, σε όσες Περιφερειακές Ενότητες υφίσταται Λιμενική Αρχή. 

X. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. 

XI. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

XII. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. 

XIII. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας. 

XIV. Οριζόμενος εκπρόσωπος του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

XV. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 
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2. Ο άμεσα εκλεγόμενος Αντιπεριφερειάρχης προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 3 
εδ. στ' του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

3. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ παίρνουν 
μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι Δήμων των πληττόμενων περιοχών, 
εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων της 
Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την 
κατάρτιση της πρόσκλησης, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπησή τους. 

4. Τα μέλη υπ’ αρ. II και III εκπροσωπούν στο ΣΟΠΠ τα όργανα στα οποία ανήκουν, 
λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ' αυτά πληροφόρηση για τις 
δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του 
ΣΟΠΠ. 

5. Τα μέλη υπ’ αρ. IV έως XIV, εκπροσωπούν στο ΣΟΠΠ τους φορείς και τις υπηρεσίες 
από τους οποίους προέρχονται και εισηγούνται στο ανωτέρω όργανο, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 παρ. 3γ. του ν. 3013/2002, όπως ισχύει, τα αναγκαία μέτρα για την 
υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη. Η εισήγηση αυτή συνίσταται στην 
ενημέρωση και παροχή στο ΣΟΠΠ όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων 
επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το 
μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη. 

6. Τα μέλη υπ’ αρ. XV, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 
προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα. Η συμμετοχή των 
εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο ΣΟΠΠ καθορίζεται ανάλογα με 
τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών 
Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της 
καταστροφής.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Καθήκοντα Προέδρου και Μελών του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)» της υπ. αριθ. 7575/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 
3591Β/04-11-2016): 

«Α. Ο Πρόεδρος: 

1. Καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να 
συμμετάσχουν με πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη. 

2. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και 
φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συντονιστικού 
οργάνου καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

3. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις 
που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συντονιστικού οργάνου. 

4. Κατά την κρίση του, μπορεί να προσδιορίζει ήδη με την πρόσκληση των μελών του 
ΣΟΠΠ αν στη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ θα μετέχουν μόνο τα μέλη που προβλέπονται 
ρητά από το νόμο ή αν δύνανται να την παρακολουθούν και παρατηρητές. 

5. Μπορεί να προσκαλεί, εκπροσώπους Δήμων ή Κοινοτήτων των πληττόμενων 
περιοχών, εκπρόσωπους λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων 
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της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και άλλους εκπροσώπους υπηρεσιών στις 
συνεδριάσεις ΣΟΠΠ, οι οποίοι παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση. 

6. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για τη συμμετοχή 
αρμόδιων εκπροσώπων τους. 

7. Ενημερώνει τα μέλη του ΣΟΠΠ για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας. 

8. Διευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που μετέχουν 
στο ΣΟΠΠ, για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς. 

9. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διάθεση και το συντονισμό δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα του και κατά το μέρος που 
τον αφορά και εμπλέκεται, λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις των μελών του ΣΟΠΠ 
για την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων αναφορικά με δράσεις πολιτικής 
προστασίας. 

Β. Τα Μέλη του ΣΟΠΠ: 

1. Μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του ΣΟΠΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασής του. 

2. Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του ΣΟΠΠ. 

3. Εκπροσωπούν νόμιμα στο ΣΟΠΠ τους φορείς από τους οποίους προέρχονται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στο άρθρο 4. 

4. Προσδιορίζουν τις δράσεις που δρομολογούνται από το φορέα από τον οποίο 
προέρχονται βάσει του θεσμικού τους ρόλου καθώς και τους αντίστοιχους πόρους 
που διαθέτουν για την υλοποίησή τους. 

5. Εξετάζουν αιτήματα συνδρομής φορέων που μετέχουν στο ΣΟΠΠ. 

6. Ενημερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση 
μέτρων, για τα οποία είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι. 

7. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων πολιτικής 
προστασίας, οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των μελών του ΣΟΠΠ δεσμεύουν τους 
φορείς από τους οποίους προέρχονται. 

8. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που μετέχουν 
στο ΣΟΠΠ και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, 
κατόπιν των εισηγήσεων των αναγκαίων μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας 
από τα μέλη IV έως XIV του ΣΟΠΠ, ενημερώνουν το ΣΟΠΠ για τη δυνατότητα να 
συμβάλουν με τη διάθεση προσωπικού προσδιορίζοντας το χώρο δράσης τους, τις 
δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν και τους πόρους που μπορούν να 
διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας υπό την 
οργάνωση και το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη.» 
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3.6 ΔΗΜΟΙ 
Η Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), επάνω στον οποίο έχει 
αναπτυχθεί η πολιτική προστασία της χώρας, αναφέρεται σε διοικητικές δομές (πρώην 
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι και Κοινότητες), οι οποίες 
δεν υφίστανται πλέον, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α/07-06-2010). 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στους πρώην Δήμους 
και Κοινότητες, διοικητικές δομές τις οποίες αντικατέστησαν οι διευρυμένοι Δήμοι, και 
στις θεσμικές τους αρμοδιότητες σχετικά με την πολιτική προστασία. 

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ήταν αυτοδιοικούμενα ΝΠΔΔ που διέθεταν όργανα και 
υπηρεσίες των οποίων προΐστατο ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος αντίστοιχα, οι οποίοι 
ήταν αιρετοί, εκλεγμένοι με μυστική ψηφοφορία από το εκλογικό σώμα. 

Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι είχαν τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002): 

 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, εντός 
των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Την ευθύνη εφαρμογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις της οικείας 
Περιφέρειας, τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Την εισήγηση για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

 Την εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για έκδοση 
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές. 

 Την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Την προεδρία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.). 

Επιπλέον, σε όλους τους Δήμους λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής 
διάρθρωσης, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου 
συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς 
λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας. 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, πέρασαν 
αυτούσιες στις αντίστοιχες νέες δομές της διοίκησης, διευρυμένοι Δήμοι, καθώς και 
μεγάλο τμήμα των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 
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Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των διευρυμένων Δήμων προβλέπεται η 
υποχρεωτική ύπαρξη υπηρεσιακής μονάδας Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, 
σύμφωνα με το Άρθρο 97 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 

Στους διευρυμένους Δήμους με περισσότερους από ένα Αντιδήμαρχο συνιστάται 
Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Στις 
αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνεται η εισήγηση σχεδίων 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα 
αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
σύμφωνα με το Άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 

Όπως προβλέπεται στην Παρ. 3 του Άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) «Στην έδρα κάθε 
δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Αποστολή» του υπ. αριθ. 9032/14-12-2016 εγγράφου της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 

«1. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) έχει ως αποστολή 
την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό δράσης 
του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Δήμου, 
κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται. 

2. Ο συντονιστικός ρόλος των Σ.Τ.Ο. συνδέεται αποκλειστικά α) με την ιεράρχηση και 
δρομολόγηση από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων αρμοδιότητας 
Δήμου με βάση τη διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους οποίους 
μπορούν να συνδράμουν το έργο του, καθώς και β) με τη διευκόλυνση παροχής 
αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών του Σ.Τ.Ο. για την υλοποίηση δράσεων 
αρμοδιότητάς τους. Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός ρόλος των Σ.Τ.Ο. δε 
συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς ψήφιση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο., 
καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς του. Με τον ανωτέρω συντονισμό 
αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Δήμου, 
γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων πολιτικής 
προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα όσο και για την άμεση 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Αντικείμενο» του υπ. αριθ. 9032/14-12-2016 Εγγράφου της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 

«Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) για την εκπλήρωση της 
αποστολής του έχει ως αντικείμενο: 

1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν 
στο Σ.Τ.Ο., στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα 
εμπειρία. 

2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για την ετοιμότητα στη λήψη 
μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και 
εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών – κατευθυντήριων 
οδηγιών που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που 
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αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο του άρθρου 6 
παρ. 1 του ν. 3013/2002, όπως ισχύει. 

3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν 
οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και 
δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

4. Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την 
έκταση και ένταση (μέγεθος απωλειών ή ζημιών και επιπτώσεις) εν εξελίξει 
καταστροφών κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.  

5. Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, 
κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων 
αρμοδιότητάς τους. 

6. Την παροχή άμεσης συνδρομής κατόπιν σχετικού αιτήματος, όπου είναι δυνατό, 
κατά λόγω αρμοδιότητας στο έργο και στις δράσεις άλλων φορέων που συμμετέχουν 
στο Σ.Τ.Ο. 

7. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και 
προτάσεων για την υλοποίησή τους. 

8. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων 
πολιτικής προστασίας. 

9. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
συμμετεχόντων φορέων, καθώς και την παροχή διευκρινήσεων για εξειδικευμένα ή 
τεχνικά ζητήματα. 

10. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για 
την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας. 

11. Την επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών.» 

Στο Άρθρο 4 «Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)» 
του υπ. αριθ. 9032/14-12-2016 Εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας αναφέρεται: 

«1. Ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) 
μετέχουν: 

 Ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου, ως Πρόεδρος. 

 Δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. 

 Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 
της Περιφερειακής Ενότητας. 

 Ο Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής ή εκπρόσωπός του. 

 Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου. 

 Ο Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον 
έχει συσταθεί στην έδρα του Δήμου. 

 Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο Δήμο. 
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 Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή 
εκπρόσωπος της αντίστοιχης της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. 

 Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων του Δήμου. 

 Ο Προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Δήμαρχος προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με το Άρθρο 13 Παρ. 1 και 3 του Ν. 3013/2002, 
όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως ισχύει. 

3. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαμβάνουν 
μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης , λαμβάνονται υπόψη 
οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η εκπροσώπησή τους. 

4. Τα μέλη υπ. αρ. ii εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, 
λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σε αυτό πληροφόρηση για τις 
δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του 
Σ.Τ.Ο. 

5. Τα μέλη υπ. αρ. iii έως x εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από 
τους οποίους προέρχονται και η συμμετοχή τους συνίσταται στην ενημέρωση και 
παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που 
αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη, προκειμένου για την υποβοήθηση του έργου 
του Δημάρχου. 

6. Τα μέλη υπ. αρ. xi εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας 
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων 
πολιτικής προστασίας στο Σ.Τ.Ο. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσης αυτών, 
όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και 
Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.» 

Στο άρθρο 6 «Καθήκοντα Προέδρου και Μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)» του υπ. αριθ. 9032/14-12-2016 Εγγράφου της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται: 

«Α. Ο Πρόεδρος: 

1. Καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να 
συμμετάσχουν με πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη. 

2. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και 
φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

3. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις 
που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του Συντονιστικού Οργάνου. 
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4. Κατά την κρίση του, μπορεί να προσδιορίζει ήδη με την πρόσκληση των μελών του 
Σ.Τ.Ο., αν στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. θα μετέχουν μόνο τα μέλη που προβλέπονται 
ρητά από το νόμο ή αν δύνανται να την παρακολουθούν και παρατηρητές. 

5. Μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, 
καθώς και άλλους εκπροσώπους υπηρεσιών. 

6. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για τη συμμετοχή 
αρμόδιων εκπροσώπων τους. 

7. Ενημερώνει τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 
Δήμου. 

8. Διευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που μετέχουν 
στο Σ.Τ.Ο., για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς. 

9. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διάθεση και συντονισμό δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση καταστροφών στο Δήμο του και κατά το μέρος που τον αφορά και 
εμπλέκεται, λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις των μελών του ΣΤΟ για τη διάθεση 
ανθρώπινου δυναμικού και μέσων αναφορικά με δράσεις πολιτικής προστασίας. 

Β. Τα Μέλη του Σ.Τ.Ο.: 

1. Μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Σ.Τ.Ο., καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασής του. 

2. Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Σ.Τ.Ο. 

3. Εκπροσωπούν νόμιμα στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στο Άρθρο 4. 

4. Προσδιορίζουν τις δράσεις που δρομολογούνται από το φορέα από τον οποίο 
προέρχονται βάσει του θεσμικού τους ρόλου, καθώς και τους αντίστοιχους πόρους 
που διαθέτουν για την υλοποίησή τους. 

5. Εξετάζουν αιτήματα συνδρομής φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. 

6. Ενημερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση 
μέτρων για τα οποία είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι. 

7. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων πολιτικής 
προστασίας, οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των μελών του Σ.Τ.Ο. δεσμεύουν τους 
φορείς από τους οποίους προέρχονται. 

8. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που μετέχουν 
στο Σ.Τ.Ο. και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου, κατόπιν της 
ενημέρωσης και παροχής από τα μέλη υπ. αριθ. ii έως x στο Σ.Τ.Ο. όλων των 
αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και 
δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται, 
ενημερώνουν το Σ.Τ.Ο. για τη δυνατότητα να συμβάλουν με τη διάθεση προσωπικού 
προσδιορίζοντας το χώρο δράσης τους, τις δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν 
και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων 
πολιτικής προστασίας υπό την οργάνωση και το συντονισμό του Δημάρχου.» 
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3.7 ΡΟΛΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

3.7.1 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 
καταστροφών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική 
λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Α) και δύναται να προκαλέσουν: 

 Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή 
τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και 
εγκαταστάσεις της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς 
και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει. 

 Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων. 

Οι δασικές πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση 
κεραυνών) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της 
χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο 
ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157Α/09-07-1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 
25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29-12-1979). Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται σε χάρτη 
στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ www.civilprotection.gr στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες 
Σχεδίων ΠΠ». 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 
3752/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών» στο οποίο αναφέρονται 
διεξοδικά, εκτός των άλλων, οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις τόσο των 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
Περιφερειών και Δήμων. 

3.7.1.1 Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Κεντρικές Υπηρεσίες 

Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς με καταστροφικές 
συνέπειες και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 141/2017 – ΦΕΚ 180Α/23-11-
2017) είναι κυρίως αρμόδιο για την επιχορήγηση των Δήμων και Περιφερειών της 
χώρας στο πλαίσιο του έργου Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών 
που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055 – Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/07-03-2017 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και 17939/30-05-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ). 

Η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως αυτή προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ 149Α/19-07-1973), ως προς το σκέλος της χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία 
θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών (οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, αντικατάσταση οικοσκευής, κλπ.), από 01-01-
2018 ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 57 του 
Ν. 4472/2017, ΦΕΚ 74Α/19-05-2017). 
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Θέματα που αφορούν τα αρμόδια όργανα και τις διαδικασίες χορήγησης της 
ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, 
καθορίζονται με την ΚΥΑ 5808/2018 (ΦΕΚ 772Β/02-03-2018). 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 
πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 
3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση σχεδίου δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον 
έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής 
του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 
423B/10-04-2003) και των νεότερων διοικητικών αλλαγών που έχουν επέλθει 
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των φορέων που 
εμπλέκονται. 

 Έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική 
περίοδο, με ευθύνη της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση του μέτρου της 
οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service / 
Mapping της ΕΕ, για την άμεση χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής. 

 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
ΣΤΟ των Δήμων. 

 Κατάρτιση και συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο 
σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών 
οδηγιών αυτοπροστασίας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

 Ένταξη και αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και 
ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΣΟΠΠ) για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Συμμετοχή κατά την αντιπυρική περίοδο σε τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις 
με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ERCC), στην οποία συμμετέχουν οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής 
Προστασίας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της 
Κροατίας, καθώς και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕ (JRC), σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση των δασικών πυρκαγιών στις χώρες της ΕΕ, τα 
διαθέσιμα εθνικά εναέρια μέσα, την εκτίμηση για τον κίνδυνο των δασικών 
πυρκαγιών, καθώς και την εκτίμηση για πιθανή ενεργοποίηση του Μηχανισμού 
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Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από τα συμμετέχοντα Κ-Μ για συνδρομή στον 
έλεγχο και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 

 Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)1. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής 
προστασίας. 

 Συντονισμό φορέων πολιτικής προστασίας στην διεξαγωγή και αποτίμηση 
διυπηρεσιακών ασκήσεων πολιτικής προστασίας. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των 
στελεχών όλων των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας, των εθελοντών, καθώς και ενημέρωση των πολιτών, σε θέματα 
πολιτικής προστασίας. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο 
είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 
σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται με ευθύνη της 
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι 
κυρίως αρμόδια για: 

 Έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προκειμένου να τεθούν οι φορείς 
σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 
παρ.4α του Ν. 3013/2002, για τις περιοχές, που βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς ο κίνδυνος για το επόμενο 24-ωρο εκτιμάται από πολύ 
υψηλός (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5). 

 Έκδοση προειδοποιητικών ανακοινώσεων με κατάλληλες οδηγίες, για 
ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την 
αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

 Έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη επιπλέον 
πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές που, βάσει του 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος 
και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-
ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά. 

3. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω 
δασικών πυρκαγιών. 

 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση-βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ2 για την άμεση αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των 

                                                      

1 Με το Άρθρο 68 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2004), το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η 
οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/2014 (ΦΕΚ 
1869Β/27-06-2014). 
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πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης λόγω δασικών 
πυρκαγιών μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη 
των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24-ωρα, από 
τις διαθέσιμες για το σκοπό αυτό πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από 
άλλες χώρες, όταν το δυναμικό και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών – Ενεργοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, παροχή βοήθειας από 
άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών. 

 Εντολή στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για 
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management 
Service / Mapping της ΕΕ. 

 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και 
την παροχή οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς 
αντιμετώπιση των καταστροφών. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – 
ΚΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, όταν τούτο κριθεί 
αναγκαίο. 

 Εντολή στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ για την έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη 
επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές που, 
βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ 
υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να 
επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση 
πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά  

4. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 

 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. 

 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο 
έργο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας 
διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Έκδοση ιδιαίτερου προειδοποιητικού εγγράφου για τη λήψη επιπλέον 
πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές που, βάσει του 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ υψηλός 
κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα 
επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία 
συμπεριφορά. 

                                                                                                                                                       

2 Σύμφωνα με την ΥΑ 9192/2015 (ΦΕΚ 2884Β/28-12-2015). 
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 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus 
Emergency Management Service / Mapping της ΕΕ, ως Εθνικό Σημείο 
Επαφής (National Focal Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος 
χρήστης για την ενεργοποίηση του. 

 Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική 
περίοδο με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της 
ΕΕ (ERCC) για θέματα σχετικά με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών στη 
χώρα και αποστολή σχετικής εβδομαδιαίας αναφοράς. 

 Επιστημονική υποστήριξη του ΕΣΚΕ και ιδίως, του ΣΚΕ.Δ και του ΚΕΠΠ, στη 
διαχείριση των συμβάντων πολιτικής προστασίας και παροχή της 
αναγκαίας τεχνογνωσίας και επιστημονικής πληροφόρησης. 

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στελέχη της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να μεταβαίνουν 
στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του ή να συνδράμουν 
στο έργο των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Δήμων και των 
Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων 
πολιτικής προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. 

5. Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού - Εκπαίδευσης & Εκδόσεων της ΓΓΠΠ 

 Υποστήριξη του έργου του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα 
ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή 
άλλων διεθνών οργανισμών και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για 
την παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών. 

 Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική 
περίοδο με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της 
ΕΕ (ERCC), για θέματα λήψης ή αποστολής συνδρομής λόγω δασικών 
πυρκαγιών μέσω του Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών της ΕΕ (ERCC). 

6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(Ν. 4249/2014), το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει κατά κύριο λόγο στα 
ακόλουθα: 

 Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΣ αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 
(έγκαιρος εντοπισμός, αναγγελία και επέμβαση). 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών και τη σύνταξη τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων για την άμεση 
αναγγελία (οργάνωση συστήματος αναγγελίας) και την καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών. 

 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 
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 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ενιαίου 
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΣΚΕ, το οποίο αποτελείται από το 199 
ΣΕΚΥΠΣ – το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ΚΕΠΠ – και το 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης ΣΚΕ.Δ. 

 Εξασφάλιση εφοδιασμού του ΠΣ με κάθε είδους υλικό, οχήματα και 
μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και εποπτεία για την 
καλή λειτουργία και χρήση τους. 

 Διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την οργάνωση και την 
αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (ΕΜΑΚ). 

 Συμμετοχή με πυροσβεστικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων 
περιπόλων. 

 Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού του 
ΠΣ. 

 Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες τηλεδιασκέψεις κατά την αντιπυρική 
περίοδο με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της ΕΕ 
(ERCC), για θέματα που αφορούν την κατάσταση των δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα (τυχόν εν εξελίξει επεισόδια και στατιστικά στοιχεία), καθώς και για 
θέματα που αφορούν την διαθεσιμότητα του μηχανισμού κατάσβεσης 
δασικών πυρκαγιών. 

 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων για 
την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών. 

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα 
με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως 
αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες 
μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας για τον άμεσο έλεγχο και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, το Πυροσβεστικό Σώμα και βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την αναγγελία και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την 
εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς (φορέας αρχικής ειδοποίησης). 

 Την ανάπτυξη δυνάμεων για τον έλεγχο και καταστολή δασικών πυρκαγιών. 

 Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται 
σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από τις δασικές πυρκαγιές. 

 Την εισήγηση προς τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης) για την λήψη του μέτρου της 
οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών από την περιοχή που 
τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη 
καταστροφή. 
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 Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε από πυρκαγιές μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή 
τους κατόχους τους. 

 Τη συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές του ΠΣ σχετικά με τα 
αίτια εκδήλωσής της. 

 Την ενημέρωση των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την καταγραφή των 
καμένων εκτάσεων. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και 
τα σχέδια επέμβασής τους. 

7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(Ν. 4249/2014), το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα 
ακόλουθα: 

 Εκπόνηση σχεδίου για τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων 
λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες για 
την υλοποίηση του σχεδίου. 

 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων . 

 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του ΕΣΚΕΔΙ.Κ. 

 Διασύνδεση και συνεργασία κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων 
των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της 
Χώρας. 

 Εξασφάλιση του επιχειρησιακού συντονισμού και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
διαβίβαση σ' αυτές των εντολών της Ηγεσίας. 

 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πιστώσεων, για την υλοποίηση του σχεδίου 
και διάθεση αυτών. 

 Συμμετοχή με αστυνομικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων 
περιπόλων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 

 Τήρηση ενημερωμένων στοιχείων του προσωπικού και του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και μέσων.  

 Έκδοση διαταγών για την ενημέρωση και εκπαίδευση του αστυνομικού και 
πολιτικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων για 
την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών. 

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα 
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με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως 
αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες 
μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας με στόχο την άμεση 
κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιών 
στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. 
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014) είναι κυρίως αρμόδια για:  

 Λήψη μέτρων τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών 
οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ, 
κλπ.) που εμπλέκονται στην καταστολή. 

 Λήψη μέτρων τροχαίας. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο 
στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των 
λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς 
και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα 
περιοχή. 

 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή. 

 Συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας. 

 Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε από δασικές πυρκαγιές, μέχρι την παράδοσή της στους κατόχους. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους. 

3.7.1.2 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

1. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές 
πυρκαγιές και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 
του Ν. 4150/2013, ΠΔ 13/2018), το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση διαταγών και κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του και τις 
τοπικές Λιμενικές Αρχές για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας και 
τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. 

 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Κέντρου 
Επιχειρήσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των πόρων (προσωπικού και 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού – μέσων) και μέριμνα για την ετοιμότητα και 
καταλληλόλητα αυτών. 

 Διάθεση μέσων, μετά από συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, για εναέρια 
επιτήρηση. 

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τις περιοχές που το 
επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών 
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πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η 
ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την 
κρίση του έκδοση σχετικών διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες του για την 
εξασφάλιση μέγιστης ετοιμότητας, προκειμένου να συνδράμουν στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους, στην αντιμετώπιση τυχόν δασικών πυρκαγιών στις ανωτέρω 
περιοχές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 
(ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν. 4150/2013, ΠΔ 
13/2018) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Τη λήψη μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, σε 
περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ετοιμότητας 
πλωτών μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη εφόσον 
απαιτηθεί. 

 Την ενημέρωση από τα περιπολικά σκάφη και οχήματα προς το θάλαμο 
επιχειρήσεων σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. 

 Τη διευκόλυνση της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ, ΠΣ, 
ΕΚΑΒ, κλπ.) λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και υλικών και μέσων για την 
περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών – 
θαλάσσιων μέσων, σκαφών κλπ. και δημιουργία διόδων/ζωνών, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν από φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών. 

 Τη λήψη μέτρων για διασφάλιση τάξης, τροχαίας κίνησης, οδικής ασφάλειας 
στους χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Τη συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών από θαλάσσης λόγω δασικών πυρκαγιών, όταν αυτή ληφθεί από τα 
αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας. 

 Τη συμμετοχή στον απεγκλωβισμό ατόμων δια θαλάσσης, λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές 
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

3.7.1.3 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του 
ΓΕΕΘΑ προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Σύνταξη του σχεδίου του κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1299/07-04-2003, 
καθορίζοντας τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής (διάθεση προσωπικού, 
μέσων, υλικών, εφοδίων) των ΓΕ, με τις υφιστάμενες Μείζονες Διοικήσεις, 
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Σχηματισμούς, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ στην αντιμετώπιση των συνεπειών των 
πυρκαγιών και την προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές. (Σχέδιο 
«Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «1», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών Λόγω Δασικών Πυρκαγιών»). 

 Εξασφάλιση της λειτουργίας του ΕΘΚΕΠΙΧ. 

 Επαρκής υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του σχεδίου – Σχέδιο «Ξενοκράτης / 
ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «1», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
Λόγω Δασικών Πυρκαγιών» (δημιουργία απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών 
και εφοδίων, έξοδα μεταφοράς, τροφοδοσία πληγέντων κλπ.). 

 Εξασφάλιση εκπαίδευσης και εξοπλισμού των «τμημάτων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

 Εξασφάλιση επικοινωνίας με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών 
φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προκύπτουν από δασικές πυρκαγιές.  

 Συγκρότηση και λειτουργία στο ΕΘΚΕΠΙΧ, στα ΚΕΠΙΧ των ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ, των 
ΜΕΣ και της 13ης ΔΕΕ Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών, για συντονισμό ενεργειών 
και ενημέρωση της Ιεραρχίας («Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών»). 

 Μείωση κατά το δυνατό των εκτελούμενων βολών ή ασκήσεων, με αποφυγή 
χρησιμοποιήσεως πυρομαχικών (εμπρηστικών, καπνογόνων, φωτιστικών 
κλπ.), που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο 
και σε συνεργασία με το ΕΣΚΕ/ΣΚΕ.Δ την αναβολή τους κατά τις επικίνδυνες 
ημέρες. 

 Διάθεση Αξιωματικών για τη στελέχωση του ΕΣΚΕ/ΣΚΕ.Δ κατά την αντιπυρική 
περίοδο. 

 Έγκαιρη αποψίλωση της βλάστησης μέσα και γύρω από τις στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, με ιδιαίτερη σχολαστικότητα σε αυτές που γειτνιάζουν με δάση, 
δασύλλια κλπ. 

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι 
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με 
το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την κρίση του έκδοση σχετικών 
διαταγών προς τις υφιστάμενες μονάδες του για την εξασφάλιση μέγιστης 
ετοιμότητας, προκειμένου να συνδράμουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, στην 
αντιμετώπιση τυχόν δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αναβολή εκτέλεσης βολών 
ή ασκήσεων, με αποφυγή χρησιμοποιήσεως πυρομαχικών (εμπρηστικών, 
καπνογόνων, φωτιστικών κλπ.), που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιές στις 
ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/ Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» του ΓΕΕΘΑ 
στην περιοχή που τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της 
καταστροφής. 
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 Τον συντονισμό των ΓΕ, του Β΄ΣΣ και της 13ης ΔΕΕ, σε ότι αφορά τη συμβολή 
τους στην αντιμετώπιση της καταστροφής. 

 Τον καθορισμό του τρόπου και του μεγέθους συμβολής (διάθεση 
προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων) των ΓΕ, με τις υφιστάμενες Μείζονες 
Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών των πυρκαγιών και την προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές, 
όπου αυτό απαιτείται. 

 Τη διάθεση, διασπορά και ετοιμότητα των εναέριων και επίγειων μέσων των ΕΔ, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, που συμφωνείται να εκτελεστεί από τις ΕΔ για τις 
ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. 

 Τη διάθεση ελικοπτέρων για τον συντονισμό του έργου της κατάσβεσης σε 
σοβαρές δασικές πυρκαγιές και την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης. 

 Τη συμμετοχή με μέσα και προσωπικό των ΕΔ, στην οργάνωση και λειτουργία 
των μικτών εποχούμενων περιπόλων. 

 Τη διάθεση κατάλληλου πλοίου για μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων και 
προσωπικού σε νησιά, προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε 
περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς. 

 Τη διάθεση Ε/Π ή Α/Φ ή πλοία του ΠΝ, όταν απαιτείται για τη μεταφορά 
σωστικών συνεργείων ή άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στον 
τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και όπως θα 
αποφασίζεται κάθε φορά από το ΓΕΕΘ.Α. 

 Τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις 
πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και των 
τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘ.Α / «Ξενοκράτης») 
όπου αυτό απαιτείται. 

 Τη διάθεση μέσω του ΓΕΣ (ΓΥΣ) των απαιτούμενων χαρτών, αεροφωτογραφιών 
κλπ. στους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 Τη συμμετοχή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τούτο απαιτείται. 

3.7.1.4 Υπουργείο Υγείας 

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αποστολής του αναπτύσσει δράσεις για την 
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και 
την περίθαλψη των πληγέντων. 

Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις 
των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών. 

1. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
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(ΠΔ 121/2017 – ΦΕΚ 148Α/09-10-2017, Ν. 3370/2005), το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση κατά τη κρίση του κατευθυντήριων οδηγιών για τον προληπτικό 
καθαρισμό της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις 
του Υπουργείου Υγείας που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις, για την 
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την προστασία των χώρων και των 
εγκαταστάσεών τους. 

 Εκπόνηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥ.ΔΥ), 
τις Γενικές Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 
Υγείας, των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. (Σχέδιο 
Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ»). 

 Οργάνωση των Νοσοκομείων, καθώς και των επικοινωνιών και της διαχείρισης 
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και των υπόλοιπων Κέντρων 
Επιχειρήσεων. 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) για τις περιοχές που το επόμενο 24-
ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών 
σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι κυρίως αρμόδιο για την κατά την κρίση του 
ενημέρωση των μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.) στις ανωτέρω 
περιοχές, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα αντιμετώπισης περιστατικών 
υγείας λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά τους σχεδία 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 
121/2017 – ΦΕΚ 148Α/09-10-2017, Ν. 3370/2005) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Το συντονισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και κρίσεων στη δημόσια υγεία. 

 Την παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του 
αντίστοιχου σχεδιασμού, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών 
μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων 
αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας, κλπ. 

 Την ενημέρωση των πολιτών για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους 
λόγω δασικών πυρκαγιών (επίδραση των παράγωγων καύσης στην υγεία, 
κλπ.). 

 Την ενημέρωση για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στον πληθυσμό 
(αριθμός ασθενών/τραυματιών, θανόντων κ.λπ.). 

2. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(Ν. 1579/1985, ΠΔ 376/1988 & ΠΔ 348/1996), το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Εξασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 
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 Εξασφάλιση των επικοινωνιών του συντονιστικού κέντρου ΕΚΑΒ με τα άλλα 
κέντρα επιχειρήσεων. 

 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΑΒ (ασθενοφόρα, κινητές 
ιατρικές μονάδες, κλπ.). 

 Λειτουργία του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ). 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Εθνικό 
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 
1579/1985, ΠΔ 376/1988 & ΠΔ 348/1996) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της 
καταστροφής. 

 Την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν ασθενών/τραυματιών από την έκθεσή 
τους σε παράγωγα καύσης ή από τραυματισμούς κατά την εξέλιξη του 
καταστροφικού φαινομένου και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.  

 Την ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) με εντολή του 
προέδρου ΕΚΑΒ και κατά την κρίση του, η οποία συντονίζει επιτελικά και 
επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ 
(παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, 
κλπ.). 

3.7.1.5 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

1. Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(ΠΔ 121/2017 – ΦΕΚ 148Α/09-10-2017, Ν. 3370/2005), η Γενική Δ/νση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προβαίνει κατά 
κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Χρηματοδότηση προγραμμάτων και έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς 
τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη 
συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων επιφυλακής κατά τις μη εργάσιμες 
ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες με σκοπό την προστασία δασών κατά τη 
θερινή περίοδο.  

 Διάθεση, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκπροσώπων της στο 
199 ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ (Άρθ. 5, ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999), καθώς και στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 
υποστήριξη του έργου του. 

 Εξασφάλιση της στελέχωσης και λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου 
Δασοπροστασίας που υποστηρίζει το έργο της προστασίας δασών 
παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση στις αρμόδιες Δασικές 
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για 
τη λήψη μέτρων προστασίας μετά από δασική πυρκαγιά (αποτύπωση της 
καμένης περιοχής σε τοπογραφικό διάγραμμα, έκδοση απόφασης κήρυξης 
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της έκτασης ως αναδασωτέας, αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων και 
επιτηρήσεων των καμένων εκτάσεων, κλπ.) και για ενέργειες αποκατάστασης 
(κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων, όπως κορμοδέματα, 
κλαδοπλέγματα, κλαδοδέματα, ξυλοφράγματα κλπ.) στις καμένες δασικές 
εκτάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

2. Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές 
πυρκαγιές και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι 
εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, 
ΑΔΜΗΕ, κλπ.) προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση κατά την κρίση τους κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες τους για δράσεις: α) καθαρισμού της βλάστησης για την 
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και την προστασία των χώρων και των 
εγκαταστάσεών τους, β) προληπτικής διακοπής δικτύων για την ασφάλεια 
του προσωπικού καταστολής των δασικών πυρκαγιών και γ) 
αποκατάστασης της διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών. 

 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση δράσεων που 
αφορούν την άμεση αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών στα δίκτυα και υποδομές αρμοδιότητάς τους. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του 
Κράτους και ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179Α/22-08-2011). 

Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα 
εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι κυρίως 
αρμόδιοι για να θέσουν κατά την κρίση τους σε ετοιμότητα το προσωπικό τους για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από την εκδήλωση 
πυρκαγιών στις ανωτέρω περιοχές. 

Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους 
είναι κυρίως αρμόδιοι για: 

 Την προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού 
καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους. 

 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση τους (δελτία τύπου, ανακοινώσεις 
στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.), σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν 
κίνδυνο για τους πολίτες (ειδικές οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως τη μη 
προσέγγιση αγωγών του δικτύου αρμοδιότητάς τους που έχουν υποστεί 
βλάβες εξαιτίας φυσικών καταστροφών, κλπ.). 
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3.7.1.6 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

1. Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και για τις δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, για τις 
οποίες απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια και 
απαιτείται η σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, εκδίδει οδηγίες προς τις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας 
των Περιφερειών για τη σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους 
λειτουργίας των κατασκηνώσεων - «Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης 
κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» (Δ27/οικ.24397/989/16-07-2014 
έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). 

2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκαγιών και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
(ΠΔ 22/2006), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) προβαίνει κατά κύριο 
λόγο στα ακόλουθα: 

 Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας 
Επέμβασης, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και 
βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και 
κοινοτικό επίπεδο, όταν απαιτηθεί μετά από δασική πυρκαγιά. 

 Εξασφάλιση λειτουργίας κινητής μονάδας η οποία λειτουργεί ως επιτελικό 
επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΚΑ. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 
22/2006, 4017/05-06-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την αποστολή των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΚΑ για παροχή 
άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής 
υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί λόγω 
δασικών πυρκαγιών. Η ανωτέρω δράση θα πρέπει να υλοποιείται σε 
συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), για λόγους 
συντονισμού και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. 

 Την αποστολή της κινητής μονάδας του ΕΚΚΑ στις πληγείσες περιοχές η 
οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο. 

3.7.1.7 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές 
πυρκαγιές, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, 
ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171Α/28-08-2014), το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 
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 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία των μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων (εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της 
βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων, κλπ.) 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την οργανωμένη απομάκρυνση 
επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής 
πυρκαγιάς. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
προληπτικών μέτρων από τους υπευθύνους λειτουργίας αρχαιολογικών 
χώρων που βρίσκονται εντός ή συνορεύουν με δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με 
την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτή προσδιορίζεται με το Χάρτη 
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και βάσει της 
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 
171Α/28-08-2014), είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από μνημεία, μουσεία, κλπ. μετά 
από σχετική ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους από τα αρμάδα 
όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αναμενόμενη πορεία 
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου. 

 Την ενίσχυση φύλαξης αρχαιολογικών χώρων που έχουν υποστεί ζημιές από 
δασική πυρκαγιά. 

 Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών στους χώρους που έχουν υποστεί 
ζημιές, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

3.7.1.8 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δια της 
Διεύθυνσης Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων, βάσει της αποστολής 
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθ. 33 του ΠΔ 82/2017 – ΦΕΚ 117Α/10-08-
2017), είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Το σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από 
φυσικές καταστροφές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, σε συνεργασία με τις 
λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 

 Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, 
όπως οι δασικές πυρκαγιές. 

 Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπων, στοιχείων και 
ενημερώσεων. 

 Τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασία, ΚΣΟΠΠ κα). 

 Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και 
στην αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του 
συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 
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3.7.1.9 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είναι 
κατά κύριο λόγο αρμόδιο για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που 
προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές (άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 – ΦΕΚ 25Α/09-02-
1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014 – ΦΕΚ 
261Α/17-12-2014). Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, 
διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων και κάθε σχετικό 
θέμα ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Υποδομών & Μεταφορών. 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς με ζημιές σε κτήρια, η Γενική Διεύθυνση και οι 
Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ και 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, ΔΕ και ΒΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, είναι αρμόδιες για την 
οριοθέτηση περιοχών ως πληγείσες από δασικές πυρκαγιές (πυρόπληκτες) και τη 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο) για 
την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων λόγω δασικών πυρκαγιών (Ν. 
1190/1981 – ΦΕΚ 203Α/30-07-1981, Ν. 867/1979 – ΦΕΚ 24Α/07-02-1979, Ν. 2576/1998 – 
ΦΕΚ 25Α/09-02-1998, Ν. 4313/2014, άρθρο 84 – ΦΕΚ 261Α/17-12-2014). 

Επίσης, η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
στο πλαίσιο εφαρμογής της Παρ. 7 του Άρθρ. 8 της ΚΥΑ 12030/Φ109.1/1999, είναι 
αρμόδια για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εκτέλεση έργων και 
εργασιών καθαρισμού βλάστησης κατά μήκος των οδικών αξόνων που έχουν 
αποδοθεί με συμβάσεις παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και 
συντήρησης, όπως επίσης για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών κατά μήκος του 
οδικού δικτύου που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της (ΕΥΔΕ, κλπ.). 

3.7.1.10 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Τα προληπτικά έργα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δια των αρμόδιων Δασικών 
Υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης των δασικών 
πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένων και έργων που 
εξυπηρετούν στοχευόμενα τις ανάγκες καταστολής (προκατασταλτικά έργα), όπως 
βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, προσδιορίζονται θεματικά στις 
παρακάτω ενότητες: 

 Υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας (συντήρηση 
αντιπυρικών ζωνών, κλπ.) και οδοποιίας (βελτίωση – συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου, κλπ.) σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται σε αυτές. 

 Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας τρέχοντος έτους. 

 Υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική 
Προστασία των Δασών τρέχοντος έτους, το οποίο εμπεριέχει εργασίες για την 
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση 
καμένων εκτάσεων (πχ καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, 
κλπ.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας (Άρθ. 11 του Ν. 3013/2002, Άρθ. 283 του Ν. 3852/2010), καθώς και τις 
αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 
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280 του Ν. 3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας / 
ετοιμότητας για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών: 

 Συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα των οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας 
ενημέρωσης και συνεργασίας. 

 Συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην 
ενημέρωση των Δήμων για ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που εκδίδονται από την ΓΓΠΠ. 

 Συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και των 
μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως Αποκεντρωμένα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή 
τους, μετά την ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και τους 
αρμόδιους Δημάρχους για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς εντός των διοικητικών 
τους ορίων: 

 Κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συμβάλουν 
με το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 
για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, εφόσον τούτο 
κριθεί απαραίτητο. 

 Ενημερώνουν το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις επιπτώσεις 
από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

Επίσης, σε περιπτώσεις που συγκληθούν τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα 
Σ.Τ.Ο. των Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμμετέχει με τα 
ορισμένα μέλη σε αυτά. 

3.7.1.11 Περιφέρεια 

1. Προληπτικά – Προκατασταλτικά Έργα Περιφερειών 

Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, 
συμπεριλαμβανομένων και έργων που εξυπηρετούν στοχευόμενα τις ανάγκες 
καταστολής (προκατασταλτικά έργα), όπως συμβολή στη βελτίωση και συντήρηση 
του δασικού οδικού δικτύου, δρομολογούνται με εντολή Περιφερειαρχών ή των 
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αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες και προσδιορίζονται θεματικά 
στις παρακάτω ενότητες: 

 Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη 
μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ.) 
αρμοδιότητάς τους. 

 Αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες 
νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης τους. 

2. Προπαρασκευαστικές Δράσεις Περιφερειών 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι 
Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, δρομολογούνται με εντολή 
Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, προσδιορίζονται 
θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 
καταστολή τους, από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 
και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο 
και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 
του παρόντος. 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 
Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.2.3 
του παρόντος. 

 Έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, 
δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης 
τους. 



                                                           

 

                94 

 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων 
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος 2009). Η Δ/νση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον 
σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
(παράγραφος 4.11 του παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες 
με απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων 
που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και 
συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017), θα 
καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από 
φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24-ωρη ή 12-ωρη βάση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 
29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017). 

3. Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων 

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και 
επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη πρόληψη και ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με 
την εποπτεία του Περιφερειάρχη να συγκληθούν από τους αρμόδιους 
Αντιπεριφερειάρχες, το συντομότερο δυνατό από τη λήψη του παρόντος, αν δεν έχουν 
ήδη συγκληθεί για το σκοπό αυτό, τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων  

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:  

 Tην υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, καθώς και σε εγκαταστάσεις/υποδομές 
αρμοδιότητάς τους εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται. 

 Tην ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα 
πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 

 Tα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας 
βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά 
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. 
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 Tη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. 

 Tο συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, 
στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 

 Tην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 
263Α/23-11-2007) και του άρθ. 108 του Ν. 4249/2014), σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (2934/06-05-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ). 

 Tην αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών 
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

 Tη συμβολή και συνεργασία των ΟΤΑ στη συντήρηση και βελτίωση του 
δασικού οδικού δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 Καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν τυχόν 
συνέργειες μεταξύ τους καθώς και ο χρόνος υλοποίησης έργων πρόληψης και 
ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Βασικός στόχος των συνεδριάσεων 
θα είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και 
δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα 
στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.  

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά τη σύγκληση 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, θα κοινοποιήσουν άμεσα στην οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας τα πρακτικά της συνεδρίασης.  

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μετά τη λήψη των πρακτικών των 
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των έργων και δράσεων που 
αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα και θα αποστείλει άμεσα στον 
Περιφερειάρχη συγκεντρωτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι 
προτάσεις έργων και δράσεων της Περιφέρειας. 

Μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Περιφερειάρχη, η Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού 
Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων 
που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του. 
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Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί και στο 
γραφείο του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης3, στην Περιφερειακή 
Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση έργων και 
εργασιών αντιπυρικής προστασίας, θα προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων 
σχετικών με το σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που 
προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα 
λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ εξέδωσε το 8332/21-11-2016 Έγγραφό 
της, με το οποίο καλούσε τους Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις 
αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους 
κανονισμούς λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 
Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κ.λπ.). 

4. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας των Περιφερειών για τις Περιοχές που το 
Επόμενο 24-ωρο είναι Μεγάλη η Επικινδυνότητα Εκδήλωσης και Εξάπλωσης 
Δασικών Πυρκαγιών 

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου 
ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν. 3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το 
επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών 
πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, 
η αυξημένη ετοιμότητα των Περιφερειών αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω 
δράσεις: 

 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Περιφερειών προκειμένου να 
υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή 
δασικών πυρκαγιών. 

 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Περιφερειών για την άμεση 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

 Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και 

                                                      

3 Άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-04-2014) 
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«ευπαθείς» περιοχές, όπως αυτό καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των 
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών. 

 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές 
που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως 
κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που 
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

 Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και 
μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές 
ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από 
αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο. 

5. Δράσεις Περιφερειών στην Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών 
μετά την Εκδήλωσή τους 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, ως 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού τους 
ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας και αναλόγως της εξέλιξής της δρομολογούν 
δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και 
την καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Δημάρχους, 
στα διοικητικά όρια του οποίου ή των οποίων εξελίσσεται η πυρκαγιά. 

Ειδικότερα, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες κινητοποιούν δια των 
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που 
συνδέονται με: 

 Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση 
και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας σε 
επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, του ΠΣ και ΕΚΑΒ. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από 
το ΠΣ, με την διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ., 
εφόσον τούτο απαιτηθεί. Νοείται ότι αιτήματα του ΠΣ για υποστήριξη του έργου 
του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με 
την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

 Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, σε συνεργασία με τους Δήμους (σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του 
παρόντος). 

 Την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς 
ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
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διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών όταν η συνδρομή αφορά 
κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο 
Υγείας, κλπ.). 

 Την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας για την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση 
κατοίκων, όταν η καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 
του Ν. 4249/2014), κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 
ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. 

 Τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του 
έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 
του παρόντος. 

 Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που 
δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις δράσεις 
πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Η εν συνεχεία άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με 
δράσεις που αφορούν: 

 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών 
που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 
γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες 
τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή, σε συνεννόηση 
με τους οικείους Δήμους. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της 
Περιφέρειας. 

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 Τη συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της 
πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
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αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη 
δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται 
για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους  

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, 
τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών 
(οδικό δίκτυο, κλπ.), δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και 
κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

3.7.1.12 Δήμοι 

1. Προληπτικά – Προκατασταλτικά Έργα Δήμων 

Τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των συνεπειών τους, 
συμπεριλαμβανομένων και έργων που εξυπηρετούν στοχευόμενα τις ανάγκες 
καταστολής (προκατασταλτικά έργα) όπως συμβολή στη βελτίωση και συντήρηση 
του δασικού οδικού δικτύου κλπ., δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και 
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη 
μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, 
κατασκηνώσεις, κλπ.) αρμοδιότητάς τους. 

 Αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες 
νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης τους. 

 Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται 
για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και 
οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν. 3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός 
των διοικητικών τους ορίων. 

 Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από 
τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες 
Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για 
λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων. 

 Συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του 
δασικού οδικού δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Νοείται ότι τα έργα συντήρησης του δασικού 
οδικού δικτύου εκτελούνται κατά κανόνα μετά το πέρας των εαρινών 
βροχοπτώσεων. 

 Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση 
πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων. 
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 Λήψη μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην 
ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών 
απορριμμάτων. 

2. Προπαρασκευαστικές Δράσεις Δήμων 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, 
δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω 
ενότητες: 

 Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

 Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, από τα 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 
του παρόντος. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 
και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο 
και την καταστολή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του παρόντος. 

 Καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από τους Προέδρους 
Τοπικών Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της 
Τοπικής Κοινότητας και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 82 του Ν. 3852/2010. 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης 
συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοιακό επίδομα). 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των 
Δημάρχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.3 του 
παρόντος. 

 Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση 
ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών. 
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 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος 2009) (παράγραφος 4.11 του παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή 
τους. 

3. Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων 
(Σ.Τ.Ο.) 

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και 
επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη πρόληψη, τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, καθώς και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από 
την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, να συγκληθούν το συντομότερο δυνατό από τη 
λήψη του παρόντος, αν δεν έχουν ήδη συγκληθεί για το σκοπό αυτό, τα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ).  

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 

 Την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη 
μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, 
κατασκηνώσεις, κλπ.) αρμοδιότητάς τους. 

 Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται 
για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και 
οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν. 3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός 
των διοικητικών τους ορίων. 

 Την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από 
τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές 
Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους 
αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων. 

 Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα 
πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 

 Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας 
βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. 

 Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 
οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. 

 Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα 
πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 
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 Την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263Α/23-11-2007) και του άρθ. 108 του Ν. 4249/2014), σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (2934/06-05-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ). 

 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που 
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη 
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. 

 Καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.  

Στα Σ.Τ.Ο. να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την 
εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς 
τους. 

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται, ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 
διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων 
πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, 
συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (ΣΤΟ), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών 
Οργάνων των Δήμων. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο 
καλούσε τους Δημάρχους, όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων 
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣTO, καθώς και τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κ.λπ.). 

4. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας των Δήμων για τις Περιοχές που το Επόμενο 24-
ωρο είναι Μεγάλη η Επικινδυνότητα Εκδήλωσης και Εξάπλωσης Δασικών 
Πυρκαγιών 

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου 
ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν. 3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το 
επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών 
πυρκαγιών σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, 
η αυξημένη ετοιμότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις: 
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 Υποστήριξη στο έργο του ΠΣ για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε 
δάση και δασικές εκτάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. 

 Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές 
που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως 
κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που 
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. 

 Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. 

 Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και 
μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές 
ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη του Δημάρχου, προς αποφυγή 
ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην 
ύπαιθρο. 

 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων προκειμένου να 
υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή 
δασικών πυρκαγιών. 

 Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών. 

5. Δράσεις των Δήμων στην Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών μετά 
την Εκδήλωσή τους 

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του 
θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς 
από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και 
αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε 
συνεργασία με τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά 
όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.  

Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που 
συνδέονται με: 

 Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κ.λπ.). 

 Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του 
καταστροφικού φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β. 

 Την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που 
διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος 
(υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.). Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. 
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για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα 
πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

 Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο 
πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής 
του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών 
των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε 
ασφαλή χώρο. 

 Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον 
έλεγχο και την καταστολή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του 
παρόντος. 

 Την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους. 

 Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής 
αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Υγείας, κλπ.) αυτό δρομολογείται δια του Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε. 

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που 
δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας. 

 Τη σύγκληση του Σ.Τ.Ο., εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του 
έργου του Δημάρχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 του παρόντος. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 
Δήμου. 

Η εν συνεχεία άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με 
δράσεις που αφορούν: 

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 
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γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες 
τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή. 

 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών 
που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών. 

 Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 
κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές 
ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας 
οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής. 

 Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Νοείται, ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, 
τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από 
ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

3.7.1.13 Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους 
προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 
παρέχονται στο υπ. αριθ. πρωτ. 2934/06-05-2015 Έγγραφο της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

Επισημαίνεται, πως σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-
2014): 

 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών 
αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό 
του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε 
τοπικό επίπεδο. 

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από 
ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. 

 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 
περιπτώσεις β', γ' και δ' του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), όπως ισχύει, 
η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους 
Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 
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 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά 
περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 
καταστροφής. 

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση στις περιπτώσεις των 
δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού 
έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 
καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς 
τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση την 
αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.  

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο 
συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι 
επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής 
Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια 
αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η 
συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 
συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου 
δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική 
απόφαση για απομάκρυνση. 

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που 
εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα 
εξής: 

 Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα 
δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό 
των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους 
λόγους (παραθεριστές, κλπ.). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, 
ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών 
(άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ.). 

 Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων 
που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που 
θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η 
έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο 
στη λήψη της απόφασης4. Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να 
εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους 
μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος 
της κυκλοφορίας. 

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να 
γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη 
συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τα 
οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο. 

                                                      

4 Είναι απαραίτητο να αναφερθεί, ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την διαδικασία της επίταξης, δεν είναι 
άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-2007). Δηλαδή απαιτείται απόφαση Πρωθυπουργού μετά από σχετική εισήγηση 
του αρμόδιου Υπουργού (παρ.3 αρθ.41 Ν. 3536/2007). Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5, 18, 19, 22 και 23 
του ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236Α/02-09-1974) δεν εφαρμόζονται εφεξής, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι 
αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αρθ. 41 του Ν. 3536/2007. 
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Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να 
γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα 
που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας 
τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, 
όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής 
τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. 

Στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η 
χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά 
τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν. 4150/2013, 
ΦΕΚ 102Α/29-04-2013 και ΠΔ 242/1999, ΦΕΚ 201Α/30-09-1999). Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα 
διάθεσης πλωτών μέσων. 

 Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την 
εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των 
ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον 
τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ.). 

 Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα 
εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια 
Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και 
την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο 
ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη 
και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών 
οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που σπεύδουν να ενισχύσουν 
το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, 
ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ.). 

 Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, 
καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της 
πυρκαγιάς. 

 Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους 
ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (πχ 
για 6 ώρες) μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο 
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απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν 
μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.  

 Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και 
διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή. 

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά 
περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι 
εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να 
συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του 
έργου τους5. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο 
λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης 
για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. 

Νοείται, ότι οι προαναφερθείσες κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν κατ’ αναλογία, όταν 
η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών λαμβάνεται από τον 
αρμόδιο Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη) και το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ή τον 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης) και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

5 Ομοίως, στις περιπτώσεις που την ευθύνη της εκτέλεσης της απόφασης έχουν οι Αντιπεριφερειάρχες, 
μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας προς υποβοήθηση του έργου τους. 
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3.7.2 ΣΕΙΣΜΟΙ 
Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών σύμφωνα με το 
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423B/10-04-
2003) και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και 
να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας. 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 
2018/09-03-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Σεισμών» στο οποίο αναφέρονται 
διεξοδικά, εκτός των άλλων, οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις τόσο των 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
Περιφερειών και Δήμων. 

3.7.2.1 Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Κεντρικές Υπηρεσίες 

Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εκδήλωση σεισμού και βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 141/2017 – ΦΕΚ 180Α/23-11-2017) είναι κυρίως αρμόδιο για την 
επιχορήγηση των Δήμων και Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο του έργου της 
Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από 
Θεομηνίες (ΣΑΕ 055 – Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/07-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με 
ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8 και 17939/30-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με ΑΔΑ: 
7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ). 

Επίσης, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ 149Α/19-07-1973), ως προς το σκέλος της χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία 
θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών (οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, αντικατάσταση οικοσκευής, κλπ.), από 
01-01-2018 ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 
57 του Ν. 4472/2017, ΦΕΚ 74Α/19-05-2017). 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβαίνει 
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, στα 
πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 
(ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423B/10-04-2003) και τις νεότερες διοικητικές αλλαγές που 
έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 
των φορέων που εμπλέκονται. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη και εναρμόνιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης ανά καταστροφή τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
όσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής 
προστασίας. 

 Συντονισμό φορέων πολιτικής προστασίας στην διεξαγωγή και αποτίμηση δι-
υπηρεσιακών ασκήσεων πολιτικής προστασίας. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των 
στελεχών όλων των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας, των εθελοντών, καθώς και ενημέρωση των πολιτών, σε θέματα 
πολιτικής προστασίας. 

 Κατάρτιση και συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο 
σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών 
οδηγιών αυτοπροστασίας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής 
ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

 Ένταξη και αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και 
ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΣΟΠΠ) για ζητήματα που αφορούν το συντονισμό της Διοίκησης στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται 
να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμών 

 Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)6. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι 
κυρίως αρμόδια για: 

3. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την 
εκδήλωση σεισμών. 

 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση-βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών. 

 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ7 για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που 
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης σεισμών μέσω 
των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων 
αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24-ωρα, από τις διαθέσιμες 
για το σκοπό αυτό πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

                                                      

6 Με το άρθρο 68 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2004), το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η 
οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/2014 (ΦΕΚ 
1869Β/27-06-2014). 
7 Σύμφωνα με την ΥΑ 9192/2015 (ΦΕΚ 2884Β/28-12-2015). 
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 Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από 
άλλες χώρες, όταν το δυναμικό και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση σεισμών – Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας. 

 Λήψη απόφασης, μετά από σχετικό αίτημα των ΟΤΑ, για την ενεργοποίηση 
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος 
ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας 
(κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις) ως επαγόμενου 
φαινομένου του σεισμού. 

 Εντολή στην Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service 
/ Mapping της ΕΕ. 

 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την 
παροχή οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση 
των καταστροφών. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – 
ΚΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών 
από την εκδήλωση σεισμών, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

4. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 

 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισμών.  

 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο 
της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών. 

 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus Emergency 
Management Service / Mapping της ΕΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National 
Focal Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος χρήστης για την 
ενεργοποίηση του. 

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στελέχη της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. μεταβαίνουν στην 
πληγείσα περιοχή προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του ή να συνδράμουν στο 
έργο των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πολιτικής 
προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. 
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5. Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων της ΓΓΠΠ 

Υποστήριξη του έργου του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα ενεργοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή άλλων διεθνών οργανισμών και 
διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από 
την εκδήλωση σεισμών. 

6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, 21145 
Φ.702.1/26-05-2014 έγγραφο του ΑΠΣ), το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Ενιαίου 
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε., το οποίο αποτελείται από το 199 
ΣΕΚΥΠΣ – το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Π.Π. – και το 
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης Σ.ΚΕ.Δ. 

 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες. 

 Επιχειρησιακός σχεδιασμός του Π.Σ. 

 Εξασφάλιση εφοδιασμού του Π.Σ. με κάθε είδους υλικό, οχήματα και 
μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και εποπτεία για την 
καλή λειτουργία και χρήση τους. 

 Διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την οργάνωση και την 
αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). 

 Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού του 
Π.Σ. 

 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Πυροσβεστικό Σώμα και βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, 21145 Φ.702.1/26-05-2014 έγγραφο του ΑΠΣ) είναι 
κυρίως αρμόδιο για: 

 Την αστική έρευνα και διάσωση στην πληγείσα περιοχή. 

 Την κατάσβεση πυρκαγιών στην πληγείσα περιοχή. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και 
τα σχέδια επέμβασής τους. 

7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, 
5301/4/16-ρν΄/28-08-2013 και 5301/4/14ρνε΄/25-11-2014 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.), 
το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 
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 Εκπόνηση σχεδίου για τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας και τη λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού. 

 Έκδοση διαταγών, κανονισμών και οδηγιών προς τις υφιστάμενες μονάδες 
για την υλοποίηση του σχεδίου. 

 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πιστώσεων, για την υλοποίηση του 
σχεδίου και διάθεση αυτών. 

 Τήρηση ενημερωμένων στοιχείων του προσωπικού και του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και μέσων. 

 Έκδοση διαταγών για την ενημέρωση και εκπαίδευση του αστυνομικού και 
πολιτικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Εξασφάλιση του επιχειρησιακού συντονισμού και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
και διαβίβαση σ' αυτές των εντολών της Ηγεσίας. 

 Διασφάλιση λειτουργίας ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του ΕΣΚΕΔΙ.Κ. 

 Διασύνδεση και συνεργασία κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων 
των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της 
Χώρας. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, 5301/4/16-ρν΄/28-08-2013 και 5301/4/14ρνε΄/25-11-
2014 έγγραφα Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ) είναι κυρίως αρμόδια για: 

 Συλλογή πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση και την 
επηρεαζόμενη περιοχή σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο 
σεισμός και ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων. 

 Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης στην πληγείσα περιοχή. 

 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους. 

3.7.2.2 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μετά την εκδήλωση καταστροφών συνεπεία 
σεισμού, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κατευθύνει το έργο της 
αποκατάστασης με τον προγραμματισμό της σειράς προτεραιότητας των εργασιών 
κατά κατηγορίας Δημοσίων, Κοινωφελών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και 
ιδιωτικών κτιρίων. Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών συντονίζει τις 
ενέργειες όλων των φορέων που ασχολούνται με το αντικείμενο της στέγασης και 
αποκατάστασης των σεισμόπληκτων, καθώς και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 
μετά από κάθε σεισμικό συμβάν, για τον προσδιορισμό της έκτασης και του μεγέθους 
των ζημιών σε εθνικό επίπεδο. (άρθρο 17 της από 28-07-1978 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Ν. 867/1979, Κανονιστικό Διάταγμα 6/20-09-1941, και ΔΑΕΦΚ/οικ 
1262 /Α42/31-12-2014 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ). 
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Το ανωτέρω έργο του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών υποστηρίζει ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών, ο οποίος προΐσταται και συντονίζει τις υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών (Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, κλπ.) σχετικά με την 
αποκατάσταση των σεισμόπληκτων, των κτιρίων και των υποδομών της χώρας. 

Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις 
των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από 
την εκδήλωση σεισμών. 

1. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(ΓΔΑΕΦΚ) Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

Βάσει του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151Α/12-10-2017), συστάθηκε Γενική Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές μονάδες: 

 Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής 
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ) (Δ26). 

 Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής 
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΔΕ) (Δ27). 

 Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου 
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΒΕ) (Δ28). 

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 123/2017, οι αρμοδιότητες του 
άρθρου 53 του ΠΔ 109/2014 (ΦΕΚ 176Α/29-08-2014), όπως ισχύει, οι οποίες 
ασκούνταν από τη ΔΑΕΦΚ ασκούνται από τη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει των αρμοδιοτήτων της και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 123/2017, 
ΔΑΕΦΚ/153/Α42/28-11-2014 & ΔΑΕΦΚ/οικ1262/Α42/31-12-2014 Αποφάσεις Υπουργού 
ΥΜΕΔΙ και 5819/ΣΤ9.1./23-06-2014 έγγραφο της ΥΑΣ), η Γενική Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών και οι Διευθύνσεις προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα 
ακόλουθα: 

 Προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την ετοιμότητα της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 
περίπτωση συμβάντος. 

 Τήρηση ενημερωμένων καταλόγων του έμπειρου προσωπικού, που υπηρετεί 
τόσο στη Γενική Γραμματεία Υποδομών όσο και στους Τομείς 
Αποκατάστασης και την ΥΑΣΒΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο 
μπορεί να κινητοποιηθεί για το μετασεισμικό έλεγχο, ανάλογα με τον τόπο και 
το μέγεθος του συμβάντος. 

 Τήρηση ενημερωμένων καταλόγων συνδέσμων – υπευθύνων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. 
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 Σύνταξη κοινού σχεδίου δράσης της Γενικής Διεύθυνσης και όλων των 
Διευθύνσεων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και 
σχεδίου δράσης κάθε Διεύθυνσης ξεχωριστά. 

 Σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων μετά από φυσικές καταστροφές για 
τη διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών. 

 Τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων καταγραφής των κατασκευών που 
έχουν πληγεί και στοιχείων αποκατάστασης αυτών. 

 Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας 
του προσωπικού που προβαίνει σε μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων. 

 Έκδοση οδηγιών που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με την επισκευή 
κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμό. 

 Διενέργεια ημερίδων για την εκπαίδευση των μηχανικών σε θέματα 
διενέργειας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων. 

 Έκδοση τευχών οδηγιών για την διαδικασία διενέργειας πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων ελέγχων. 

 Παροχή οδηγιών τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως προς τους Τομείς 
Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων σχετικά με το έργο της αποκατάστασης των 
ζημιών από σεισμούς. 

 Σύνταξη ή αναπροσαρμογή πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για την 
επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων και λοιπών έργων που υπέστησαν βλάβες 
από σεισμούς. 

 Προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων 
τύπου container που έχουν διατεθεί ή δύνανται να διατεθούν, για την κάλυψη 
αναγκών προσωρινής στέγασης και μέριμνα για τη δυνατότητα μεταφοράς 
τους στον τόπο του συμβάντος. 

 Εισήγηση και θεσμοθέτηση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για την 
επισκευή/ ανακατασκευή πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές. 

 Προγραμματισμό, προμήθεια, συντήρηση και διαχείριση του εξοπλισμού που 
αφορά τη προσωρινή στέγαση. 

 Σχεδιασμό για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από 
σεισμό, είτε με άμεσες παρεμβάσεις είτε με χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων 
αποκατάστασης, όπως επίσης και συνδρομή σε προγράμματα προληπτικού 
σεισμικού ελέγχου των κτιρίων. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Γενική Διεύθυνση και οι Διευθύνσεις Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, Δ.Ε. και ΒΕ) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΔΑΕΦΚ/153/Α42/28-
11-2014, 5819/ΣΤ9.1./23-06-2014 έγγραφο της ΥΑΣ, ΔΑΕΦΚ/οικ 1262/Α/Α42/31-12-2014, 
ΠΔ 123/2017) είναι κυρίως αρμόδιες, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 123/2017 
για: 

 Τον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων (διενέργεια πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το σεισμό, εντοπισμό επικινδυνοτήτων 
και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, καταγραφή Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπων Κτιρίων και σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων). 
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 Την πρώτη εκτίμηση των ζημιών στην πληγείσα περιοχή, ενημέρωση της 
Πολιτικής Ηγεσίας και εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών για να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους κατ’ εφαρμογή 
του προγράμματος διαλειτουργικότητας. 

 Την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ως σεισμόπληκτης. 

 Τη διάθεση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container για την κάλυψη 
αναγκών προσωρινής στέγασης. 

 Τη μέριμνα προσωρινής στέγασης σε οργανωμένες εγκαταστάσεις. 

 Την υλοποίηση του έργου της επιδότησης ενοικίου για την κάλυψη αναγκών 
προσωρινής στέγασης των πληγέντων. 

 Την προώθηση μέτρων και διαδικασιών αποκατάστασης και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής. 

 Την εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων μόνιμης στέγασης πληγέντων 
από φυσικές καταστροφές. 

2. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) βάσει της 
αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 1349/1983, ΠΔ 485/1988), 
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση δράσεων εφαρμογής της 
αντισεισμικής πολιτικής σε κάθε επίπεδο διοίκησης. 

 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων. 

 Επεξεργασία των δελτίων προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων και 
κοινωφελούς χρήσης κτιρίων, όπως αυτά αποστέλλονται και 
συγκεντρώνονται στον ΟΑΣΠ. 

 Σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με 
την ετοιμότητα, όπως ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων, κλπ. 

 Σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πληθυσμού (διαφόρων ομάδων στόχων, 
όπως εθελοντές, μαθητές, ΑμεΑ, τουρίστες, κα) και στελεχών (δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων), σε θέματα αντισεισμικής προστασίας. 

 Τήρηση και ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικό με την 
παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας. 

 Εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόκρισης του ΟΑΣΠ, 
σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του. 

 Ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντήρηση του εθνικού δικτύου 
επιταχυνσιογράφων καταγράφοντας και αναλύοντας ισχυρές εδαφικές 
επιταχύνσεις. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ), βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 485/1988), είναι 
κυρίως αρμόδιος για: 

 Την πρώτη εκτίμηση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού 
(Πληροφοριακό Δελτίο Σεισμού) και ενημέρωση του Υπουργού Υποδομών & 
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Μεταφορών, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). 

 Την αποστολή Ειδικών Επιστημονικών Κλιμακίων τα οποία έχουν ως έργο την 
παρακολούθηση της σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων 
(σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη περιοχή. 

 Την αποστολή Κλιμακίων Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή 
για επιτόπιες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού. 

 Τη σύγκληση της «Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπή Εκτίμησης 
Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας» και ενημέρωση του Υπουργού 
Υποδομών & Μεταφορών, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις – πορίσματά της. 

3. Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
σεισμούς και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 132 
του Ν. 4199/2013 – ΦΕΚ 216Α/11-10-2013, ΚΥΑ Δ16γ/05/438/Γ/2013 – ΦΕΚ 2856Β/11-11-
2013, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-
12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ ΑΕ), η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ προβαίνει κατά κύριο λόγο 
στα ακόλουθα: 

 Σύνταξη και υλοποίηση προγραμμάτων προσεισμικού ελέγχου κτιρίων και 
εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας της χώρας. 

 Εξασφάλιση ετοιμότητας του προσωπικού της ΚτΥπ ΑΕ για την υλοποίηση επί 
μέρους δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση 
σεισμικού συμβάντος (αποστολή μηχανικών στην πληγείσα περιοχή για 
διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, 
δικαιοσύνης και παιδείας, συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο 
κτιρίων, αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή 
μεταστέγαση σχολικών μονάδων, κλπ.). 

 Προμήθεια και διάθεση μονάδων ελαφράς προκατασκευής (κατάλληλες 
προκατασκευασμένες αίθουσες) για προσωρινή μεταστέγαση σχολικών 
μονάδων. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και βάσει του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 – ΦΕΚ 216Α/11-10-2013, ΚΥΑ 
Δ16γ/05/438/Γ/2013 – ΦΕΚ 2856Β/11-11-2013, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ ΑΕ) είναι κυρίως 
αρμόδια για: 

 Τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, 
δικαιοσύνης και παιδείας. 

 Τη συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων. 

 Την αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή 
μεταστέγαση σχολικών μονάδων. 

 Την μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομών Υγείας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. 



                                                           

 

                118

4. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών 

Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 
μετά την εκδήλωση σεισμού, δύναται σε εφαρμογή του άρθρου 100 του Νόμου 
3842/2010 (ΦΕΚ 87Α/23-04-2010) και των άρθρων 32-34,38 & 40 του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 
151Α/12-10-2017) να παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης 
(σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) της αποκατάστασης των οδικών, λιμενικών έργων 
και έργων αεροδρομίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων ή επιπέδων 
διοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι, κτλ.), ύστερα από προγραμματική συμφωνία 
συνεργασίας. 

5. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)/ Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) 

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμό στους αερολιμένες και βάσει της αποστολής και 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες υπό μορφή 
κανονισμού λειτουργίας προς τους υπεύθυνους λειτουργιάς των αερολιμένων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4427/2016 εκκρεμούν κανονιστικές πράξεις σχετικές 
με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση της ΑΠΑ. Μέχρι την έκδοση των 
προβλεπόμενων πράξεων οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στην ΑΠΑ ασκούνται από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Για τα αεροδρόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί με σύμβαση παραχώρησης, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από σεισμό, 
εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Ανάγκης. 

Ειδικότερα, με την από 14-12-15 σύμβαση, η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο δυνάμει του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α/27-05-2016), παραχωρήθηκαν στην 
εταιρία FRAPORT τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια κλάσης Α (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, 
Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Άκτιου/Πρέβεζας, Χανίων) και κλάσης Β 
(Σκιάθου, Ρόδου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης, Κω). 

Στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης, στα ανωτέρω 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Ανάγκης, συμφώνα με τις διατάξεις των εθνικών και διεθνών νόμων και 
κανονισμών: 

 Κανονισμός Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
Αερολιμένων (απόφαση Διοικητή ΥΠΑ Δ3/Γ/37160/8112 (ΦΕΚ 1452Β/06-10-
2003). 

 Κανονισμός EASA, ΕΕ 139/2014 AMC-GM AR, OR & OPS. 

Ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης νοούνται οι καταστάσεις: 

 Στις οποίες εμπλέκονται αεροσκάφη, όπως ατυχήματα εντός και εκτός 
αεροδρομίου, απειλή για εκρηκτικό μηχανισμό. 

 Στις οποίες δεν εμπλέκονται αεροσκάφη όπως πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, 
φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, σεισμός). 

Ομοίως, για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης Αερολιμένα 
(ΣΑΚΑΑ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και ισχύει. 
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Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι διοικήσεις τόσο των αερολιμένων που έχουν αποδοθεί 
με σύμβαση παραχώρησης, όσο και των αερολιμένων που τελούν υπό κρατική 
εκμετάλλευση (ΥΠΑ), είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή των 
προβλεπόμενων στα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης. 

6. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΥΑ 
Δ16γ/694/7/117/Γ/2009, ΦΕΚ 552Β/26-03-2009), η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση κατά την κρίση της κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες της για δράσεις: α) προληπτικής διακοπής δικτύων για την 
ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης καθώς και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών και 
β) αποκατάστασης της διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση 
σεισμικών φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων (κατολισθήσεις κτλ.). 

 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των μέτρων 
που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας των δικτύων, 
που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων ή και 
επαγόμενων φαινομένων (εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων 
αποθεμάτων υλικών και εφοδίων, όπως υλικών, εργαλείων & εξοπλισμού 
άρσης βλαβών, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.). 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία της (ΥΑ Δ16γ/694/7/117/Γ/2009, ΦΕΚ 552Β/26-03-2009) είναι 
κυρίως αρμόδια για: 

 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς της. 

 Τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυό της. 

 Τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και 
διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύου για την ασφάλεια του 
προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ.). 

 Την χορήγηση, με απόφαση του ΔΣ, παροχών ύδρευσης προσωρινού 
χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών 
ομάδων. 

 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση της (δελτία τύπου, ανακοινώσεις 
στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.), σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν 
κίνδυνο για τους πολίτες. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ, Ν. 2651/1998 – ΦΕΚ 248Α/03-11-1998, Ν. 2937/2001 – 
ΦΕΚ 169A/26-07-2001), η οποία τελεί υπό την εποπτεία των υπουργείων Οικονομίας & 
Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
δρομολογεί ανάλογες δράσεις με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στο δίκτυο αρμοδιότητάς της. 
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3.7.2.3 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

1. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (113.4/14/2555/19-06-
2014, 511.30.1/2014/2013/19-05-2014 έγγραφα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), το Αρχηγείο 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προβαίνει κατά κύριο λόγο στα 
ακόλουθα: 

 Έκδοση διαταγών και κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του και τις 
τοπικές Λιμενικές Αρχές για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας και 
τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών λόγω σεισμών. 

 Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση του Κέντρου 
Επιχειρήσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων των πόρων (προσωπικού και 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού – μέσων) και μέριμνα για την ετοιμότητα και 
καταλληλότητα αυτών. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ), 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (113.4/14/2555/19-06-2014, 
511.30.1/2014/2013/19-05-2014 έγγραφα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι κυρίως 
αρμόδιο για: 

 Τη λήψη μέτρων για διασφάλιση τάξης, τροχαίας κίνησης, οδικής ασφάλειας 
στους χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Τη διευκόλυνση της από θαλάσσης μεταφοράς με πλωτά μέσα του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ, ΠΣ, 
ΕΚΑΒ, κλπ.) από την εκδήλωση σεισμού, καθώς και υλικών και μέσων για την 
περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Τον αποκλεισμό χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, απομάκρυνση πολιτών – 
θαλάσσιων μέσων, σκαφών κλπ. και δημιουργία διόδων/ζωνών, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων, μετά από σχετική ειδοποίηση, που συνδέονται με 
την απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές ενόψει απειλούμενου 
κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που 
παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του 
Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και του προσωπικού και των 
μέσων που διαθέτει σε τοπικό επίπεδο. 

 Την εξασφάλιση αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. 

Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές 
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους. 
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2. Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά 
Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, κλπ.) 

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Δήμοι, Ιδιώτες, Εταιρείες Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, 
κλπ.) μετά την εκδήλωση σεισμού και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 2932/2001, ΠΔ 103/2014, τους εγκεκριμένους Κανονισμούς 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων) είναι κυρίως 
αρμόδιοι για την εξασφάλιση του ελέγχου των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς 
τους και την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών (σπηλαιώσεις, 
ζημιές σε κρηπιδώματα, καθιζήσεις, θωράκιση-προστασία εξωτερικών λιμενικών 
έργων, πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού κλπ.) που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών, σε συνεργασία 
με τις κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές αρχές όταν τούτο απαιτείται. 

3.7.2.4 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
σεισμούς και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595/231238/Σ.779/22-05-2014 έγγραφα του 
ΓΕΕΘΑ/ Δνση Α6), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ προβαίνει κατά κύριο 
λόγο στα ακόλουθα: 

 Σύνταξη του σχεδίου του κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1299/07-04-2003, 
καθορίζοντας τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής (διάθεση προσωπικού, 
μέσων, υλικών εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές), των ΓΕ 
με τους υφιστάμενους Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και της 13ης 
ΔΕΕ στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο 
«Ξενοκράτης/ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «2», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών Λόγω Σεισμού»). 

 Εξασφάλιση της λειτουργίας του ΕΘΚΕΠΙΧ. 

 Επαρκής υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του σχεδίου – Σχέδιο «Ξενοκράτης / 
ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «2», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
Λόγω Σεισμού» (δημιουργία απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών και εφοδίων, 
έξοδα μεταφοράς, τροφοδοσία πληγέντων κλπ.). 

 Εξασφάλιση εκπαίδευσης και εξοπλισμού των «τμημάτων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών λόγω 
σεισμών. 

 Εξασφάλιση επικοινωνίας με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών 
φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προκύπτουν από σεισμούς. 

 Συγκρότηση και λειτουργία στο ΕΘΚΕΠΙΧ, στα ΚΕΠΙΧ των ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ, των 
ΜΕΣ και της 13ης ΔΕΕ Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών, για συντονισμό ενεργειών 
και ενημέρωση της Ιεραρχίας («Ξενοκράτης/ΓΕΕΘΑ, Παρ. Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών Λόγω Σεισμού»). 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΓΕΕΘΑ, βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/ Απρ2016/ ΓΕΕΘΑ/ Α6, Φ.595/ 
231238/Σ.779/22-05-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ/Δνση Α6) είναι κυρίως αρμόδιο για: 
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 Την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ» του ΓΕΕΘΑ στην περιοχή 
που τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της καταστροφής. 

 Τον συντονισμό των ΓΕ, του Β΄ΣΣ και της 13ης ΔΕΕ, σε ότι αφορά τη συμβολή 
τους στην αντιμετώπιση της καταστροφής. 

 Τον καθορισμό του τρόπου και του μεγέθους συμβολής των ΕΔ στη διάθεση 
μέσων, υλικών και εφοδίων και στην προώθησή τους στις πληγείσες 
περιοχές, όπου αυτό απαιτείται. Ειδικότερα, ανάλογα με την ένταση της 
καταστροφής, το ΓΕΕΘΑ κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες, τις Μονάδες 
Μηχανικού, τις Μονάδες Εφοδιασμού – Μεταφορών των ΓΕ και υφισταμένων 
Επιχειρησιακών Σχηματισμών τους, ώστε να συνδράμει αποτελεσματικά σε 
συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες στην παροχή βοήθειας στους 
πληγέντες. 

 Τη διάθεση Ε/Π ή Α/Φ ή πλοία του ΠΝ, όταν απαιτείται για τη μεταφορά 
σωστικών συνεργείων ή άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στον 
τόπο της καταστροφής, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και όπως θα 
αποφασίζεται κάθε φορά από το ΓΕΕΘΑ. 

 Να συμβάλει με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και 
προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο 
σχέδιο ΓΕΕΘΑ/«Ξενοκράτης»), όπου αυτό απαιτείται. 

 Τη διάθεση μέσω του ΓΕΣ (ΓΥΣ) των απαιτούμενων χαρτών, 
αεροφωτογραφιών κλπ. στους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

3.7.2.5 Υπουργείο Υγείας 

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της αποστολής του αναπτύσσει δράσεις για την 
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, καθώς και 
την περίθαλψη των πληγέντων. 

Ακολούθως αναφέρονται οι κύριες αρμοδιότητες και οι προπαρασκευαστικές δράσεις 
των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση 
σεισμών. 

1. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 – ΦΕΚ 
148Α/09-10-2017, Ν. 3370/2005), το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) 
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Εκπόνηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥ.ΔΥ), 
τις Γενικές Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 
Υγείας, των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο 
Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ», «Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκκένωσης 
Νοσοκομείου σε Περίπτωση Σεισμού»). 

 Οργάνωση των Νοσοκομείων, καθώς και των επικοινωνιών και της 
διαχείρισης πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και των υπόλοιπων 
Κέντρων Επιχειρήσεων. 
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Μετά την εκδήλωση σεισμού το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), βάσει 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/2017 – ΦΕΚ 148Α/09-10-2017, Ν. 3370/2005) 
είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Το συντονισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και κρίσεων στην δημόσια υγεία. 

 Την παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του 
αντίστοιχου σχεδιασμού, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών 
μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων 
αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας, κλπ. 

 Την ενημέρωση των πολιτών για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους 
λόγω σεισμών. 

 Την ενημέρωση για τις επιπτώσεις του σεισμού στον πληθυσμό (αριθμός 
τραυματιών, θανόντων, κλπ.). 

2. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 1579/1985, ΠΔ 
376/1988 & ΠΔ 348/1996), το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) προβαίνει κατά 
κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Εξασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 

 Εξασφάλιση των επικοινωνιών του συντονιστικού κέντρου ΕΚΑΒ με τα άλλα 
κέντρα επιχειρήσεων. 

 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΑΒ (ασθενοφόρα, κινητές 
ιατρικές μονάδες, κ.λπ.)  

 Λειτουργία του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ). 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 1579/1985, ΠΔ 376/1988 & ΠΔ 348/1996) είναι κυρίως 
αρμόδιο για: 

 Την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων στον τόπο της 
καταστροφής. 

 Την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα 
νοσοκομεία. 

 Την ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) με εντολή του 
προέδρου ΕΚΑΒ και κατά την κρίση του, η οποία συντονίζει επιτελικά και 
επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ 
(παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του 
ΕΚΑΒ, κλπ.). 

3. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 

Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας βάσει της αποστολής και του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 121/ 2017 – ΦΕΚ 148Α/ 09-10-2017, Δ1δ/ 
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ΓΠοικ.85651/ 16-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), 
είναι κυρίως αρμόδια για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής 
πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος. 

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Περιφερειών και των Δήμων για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών («Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας 
Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-
2017 – ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4). 

3.7.2.6 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Σε περίπτωση που εξαιτίας του σεισμικού φαινομένου προκληθεί δευτερογενές 
ατύχημα (πυρκαγιά, έκρηξη ή/και διαρροή τοξικών αερίων) σε εγκατάσταση με 
επικίνδυνες ουσίες που υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-
2016) (εγκατάσταση SEVESO), τότε, για την περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης 
βαθμίδας, ενεργοποιείται το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ, το οποίο εκδίδεται με ευθύνη της ΓΓΠΠ. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτό, σε περίπτωση συμβάντος στις ανωτέρω 
εγκαταστάσεις, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ενημερώνει, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας και ειδικότερα τις εξής οργανικές του μονάδες: 

 Το τοπικό αρμόδιο Τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠ.ΔΕΜ) και το Συντονιστικό Γραφείο 
Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥ.ΓΑΠΕ.Ζ) (σε περίπτωση 
περιστατικού με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις). 

 Την αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, εφόσον αυτή αποτελεί οργανική 
μονάδα του ΥΠΕΝ (Δ/νση Υδρογονανθράκων, Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας & Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρ. 21 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, προκειμένου, εφόσον απαιτείται, 
να ενημερώσει τις αρμόδιες υπαγόμενες σε αυτήν οργανικές μονάδες και 
συγκεκριμένα, τη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
(ΚΑΠΑ), τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και τη Δ/νση Διαχείρισης 
Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων. 

1. Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εποπτευόμενοι 
φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ 
κ.λπ.) προβαίνουν κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση κατά την κρίση τους κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες τους για δράσεις: α) προληπτικής διακοπής δικτύων για την 
ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης καθώς και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών και 
β) αποκατάστασης της διακοπής δικτύων λόγω βλαβών από την εκδήλωση 
σεισμικών φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων (κατολισθήσεις κτλ.). 
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 Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των μέτρων 
που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λειτουργίας των 
δικτύων, που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμικών 
φαινομένων ή και επαγόμενων φαινομένων (εξασφάλιση όλων των 
απαιτούμενων αποθεμάτων υλικών και εφοδίων, όπως υλικών, εργαλείων & 
εξοπλισμού άρσης βλαβών, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.). 

Σημειώνεται, ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του 
Κράτους και ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179Α/22-08-2011).  

Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ κλπ.), βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τις λειτουργία τους είναι κυρίως αρμόδιοι για: 

 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους. 

 Τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και 
διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του 
προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ.). 

 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση τους (δελτία τύπου, ανακοινώσεις 
στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.), σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν 
κίνδυνο για τους πολίτες (ειδικές οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως τη μη 
προσέγγιση αγωγών του δικτύου αρμοδιότητάς τους που έχουν υποστεί 
βλάβες εξαιτίας φυσικών καταστροφών, κ.λπ.). 

2. Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), είναι ο αρμόδιος φορέας 
για τη μελέτη της γεωλογικής δομής της χώρας και την έρευνα και την μελέτη των 
γεωλογικών φαινομένων και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν από τη γεωλογική 
δομή (άρθρο 3 του Ν. 272/1976 – ΦΕΚ 50Α/06-03-1976, όπως έχει τροποποιηθεί από 
το άρθρο 3 του Ν. 2702/1999-ΦΕΚ 70Α/07-04-1999). 

Σε περιπτώσεις που λόγω σεισμού εκδηλωθούν επαγόμενα καταστροφικά φαινόμενα 
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), η ΓΓΠΠ 
δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη, να 
ενεργοποιήσει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ με την αποστολή της 
Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ, η οποία προβαίνει σε τεχνικογεωλογική 
αναγνώριση με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των επιπτώσεων τους, 
καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές 
(κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα). 

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και η πραγματοποίηση 
των τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του 
ΙΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ. 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του ΙΓΜΕ και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει 
καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/05-07-2016 
και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ. 
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3.7.2.7 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΒΔ 972/1966 – ΦΕΚ 
265Α/1966) είναι κυρίως αρμόδιο για τη διάθεση σκηνικού υλικού και 
κλινοσκεπασμάτων για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι. 

Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης διαθέτει υλικά σε 10 αποθηκευτικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη και Ρόδο), 
εκ των οποίων το αποθηκευτικό κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιείται ως κεντρική 
αποθήκη και εφοδιάζει αναλόγως των αναγκών τα υπόλοιπα αποθηκευτικά κέντρα. Το 
υλικό αυτών των Αποθηκευτικών Κέντρων ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό, για 
τη διακίνηση του σκηνικού υλικού απαιτείται σχετική εγκριτική απόφαση. 

Ειδικότερα, για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας έχει 
οριστεί ως αρμόδια για την τήρηση του σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων των 
περιφερειακών Αποθηκευτικών Κέντρων για την άμεση στέγαση των πληγέντων από 
καταστροφές η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας. Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει οριστεί ως 
αρμόδια η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 

Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό των περιφερειακών Αποθηκευτικών 
Κέντρων δεν επαρκεί, οι αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών για την τήρηση του 
σκηνικού υλικού δύνανται να αιτηθούν άμεσα επιπλέον σκηνικό υλικό από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006, 4017/05-
06-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) προβαίνει 
κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας 
Επέμβασης, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και 
βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και 
κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί μετά από σεισμό. 

 Εξασφάλιση λειτουργίας κινητής μονάδας η οποία λειτουργεί ως επιτελικό 
επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΚΑ. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), βάσει 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 22/2006, 4017/05-06-2014 έγγραφο ΕΚΚΑ) είναι 
κυρίως αρμόδιο για: 

 Την αποστολή των Ομάδων Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΚΑ για παροχή 
άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής 
υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί μετά 
από σεισμό. Η ανωτέρω δράση θα πρέπει να υλοποιείται σε συνεννόηση με 
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το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), για λόγους συντονισμού και 
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. 

 Την αποστολή της κινητής μονάδας του ΕΚΚΑ στις πληγείσες περιοχές η 
οποία λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο. 

3.7.2.8 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

1. Αυτοτελές Τμήμα Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια του Αυτοτελούς Τμήματος 
Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου (ΠΔ 114/2014 – ΦΕΚ 181Α/29-08-2014), είναι κυρίως αρμόδιο για την 
ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα 
αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων. 

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια του 
Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης προβαίνει κατά κύριο λόγο στα 
ακόλουθα: 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου 
στις σχολικές μονάδες. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια ασκήσεων εγκατάλειψης 
των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών στις σχολικές μονάδες (180/18-11-
2008 έγγραφο ΥΠΔΒΜΘ). 

2. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς 
και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 189/2009 – ΦΕΚ 
221Α/05-11-2009, Άρθρο 26/παράγραφος 11 του Ν. 3879/2010-ΦΕΚ 163Α/21-09-
2010), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προβαίνει κατά 
κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Εξασφάλιση λειτουργίας των σεισμογραφικών και γεωδυναμικών δικτύων 
αρμοδιότητάς του. 

 Συμμετοχή στο Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο. 

 Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι (Ν. 
3879/2010). 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 189/2009 – ΦΕΚ 221Α/05-
11-2009, Άρθρο 26/παράγραφος 11 του Ν. 3879/2010 – ΦΕΚ 163Α/21-09-2010) είναι 
κυρίως αρμόδιο για: 

 Την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού, που αφορά στα εγγενή στοιχεία του 
σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, χαρακτηρισμός) και 
ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. 

 Την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας επί 24-ώρου βάσης. 

 Την έκδοση Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι, τα οποία αποστέλλει στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). 
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3.7.2.9 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
σεισμούς, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, 
ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171Α/28-08-2014), το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία των μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την οργανωμένη απομάκρυνση 
επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού. 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι 
Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171Α/28-08-2014), είναι κυρίως αρμόδιο 
για: 

 Την αποστολή κλιμακίων μηχανικών για έλεγχο κτιρίων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (μνημεία, μουσεία, κλπ.). 

 Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Την οργανωμένη απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε 
περίπτωση εκδήλωσης σεισμού. 

 Την ενίσχυση φύλαξης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από σεισμό. 

3.7.2.10 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δια της 
Διεύθυνσης Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων, βάσει της αποστολής 
και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθ. 33 του ΠΔ 82/2017 – ΦΕΚ 117Α/10-08-
2017), είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν 
από φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, σε συνεργασία με τις λοιπές 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 

 Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, 
όπως οι σεισμοί. 

 Την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπων, στοιχείων και 
ενημερώσεων. 

 Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασία, ΚΣΟΠΠ κα). 

 Τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων 
και στην αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του 
συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

3.7.2.11 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
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Προστασίας (άρθρο 11 του Ν. 3013/2002, άρθ. 283 του Ν. 3852/2010), καθώς και τις 
αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 
280 του Ν. 3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας / 
ετοιμότητας για τον κίνδυνο σεισμών: 

 Συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα των οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας 
ενημέρωσης και συνεργασίας. 

 Εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν 
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων και των Περιφερειών στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισμών, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. 

 Συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην 
ενημέρωση των Δήμων για ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών, που εκδίδονται από την ΓΓΠΠ. 

 Συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Προβαίνουν σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΑΣΠ. 

 Καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και 
των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εκδήλωση σεισμού. 

 Καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο (μητρώο) υπαλλήλων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνδράμουν το έργο της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(ΓΔΑΕΦΚ). 

Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους 
ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από 
σεισμό, μετά την ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και τους 
αρμόδιους Δημάρχους για την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων: 

 Κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν 
τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του σεισμού και εφόσον συντρέχουν λόγοι, 
να συμβάλουν με το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, 
εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

 Ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις επιπτώσεις 
από την εκδήλωση του σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων. 

 Επίσης, σε περιπτώσεις που συγκληθούν τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών από σεισμό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
συμμετέχει με τα ορισμένα μέλη σε αυτά. 
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3.7.2.12 Περιφέρεια 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις Περιφερειών 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι 
Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών και τα οποία δρομολογούνται με εντολή 
Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, προσδιορίζονται 
θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητάς τους, βάσει των κατευθυντήριων 
οδηγιών του ΟΑΣΠ. 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμού από τις Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 του 
παρόντος. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 του παρόντος. 

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων 
τους προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). 

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά 
έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες τους, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού. 

 Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού 
(σκηνές, κουβέρτες, κλπ.) για την προσωρινή στέγαση πληγέντων, από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών ή τις Δ/νσεις 
Πολιτικής Προστασίας, εφόσον τους έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα αυτή. 

 Τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των κατάλληλων προς διάθεση 
αποθηκευμένων υλικών από τις ανωτέρω αρμόδιες Δ/νσεις. 

 Προσδιορισμός ή επανέλεγχος χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση 
των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), σε συνεργασία με 
τους οικείους Δήμους και τους υπευθύνους διοίκησης και λειτουργίας τους. 

 Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων ως 
συνδέσμων με την ΓΔΑΕΦΚ (ΔΑΕΦΚ/οικ.2597/Α326/09-06-2015 έγγραφο 
ΔΑΕΦΚ). 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 
Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2.2 
του παρόντος. 
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 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος 2009). Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον σχεδιασμό, 
διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος (παράγραφος 3.10 του 
παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες 
με απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων 
που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και 
συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017), θα 
καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από 
φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24-ωρη ή 12-ωρη βάση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 
29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017). 

2. Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας 
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των 
διοικητικών τους ορίων, κρίνεται απαραίτητο με εντολή των Περιφερειαρχών και 
ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών να συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα Συντονιστικά 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον 
καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών8. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να 
διευκρινίζονται πρωτίστως θέματα σχετικά με: 

 Την ετοιμότητα των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, βάσει 
του αντίστοιχου σχεδιασμού τους 

 Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να 
αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, 
στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 

                                                      

8 Θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ρυθμίζονται με την 7575/18-10-
2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) 
και το 8332/21-11-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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 Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων 
των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων 
και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών. 

 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση 
σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας – 
ασύρματα δίκτυα)9. 

 Ζητήματα που συνδέονται με την άμεση/προσωρινή στέγαση πληγέντων 
(τουριστικά καταλύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.). 

 Ζητήματα που συνδέονται με τον προσδιορισμό, την οργάνωση και 
λειτουργία των υπαίθριων χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των 
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών). 

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΟΠΠ να διαβιβαστούν, με ευθύνη 
των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για ενημέρωση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται, ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα 
λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ εξέδωσε το 8332/21-11-2016 έγγραφό 
της, με το οποίο καλούσε τους Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις 
αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους 
κανονισμούς λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 
Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κ.λπ.). 

3. Δράσεις Περιφερειών για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και την Άμεση/ 
Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμού 

Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι 
Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 
τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμό, αμέσως μετά την πρώτη 
ενημέρωσή τους για την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων, 
επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, του ΠΣ, του ΕΚΑΒ και 

                                                      

9 Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Περιφερειαρχών και των 
αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, θα πρέπει να εξεταστεί και αποσαφηνιστεί η δυνατότητα άμεσης συμβολής 
των κατά τόπους εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ στο τομέα δράσης 
των τηλεπικοινωνιών (ραδιοερασιτέχνες). 
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τους αρμόδιους Δημάρχους, προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την 
εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για τυχόν συνέπειες. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις 
συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις 
πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την 
εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής 
Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής 
προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που 
συνδέονται με: 

 Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα 
κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, του ΠΣ 
και ΕΚΑΒ, για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση 
δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας. 

 Την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της 
Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών 
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ.) στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλείς 
χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την 
εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους 
φορείς. 

 Την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της 
πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το 
σεισμό ή άλλα επαγόμενα των σεισμών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ.) και 
εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας 
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.5 του παρόντος. 

 Την υποβολή αιτήματος συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς 
ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού όταν η συνδρομή 
αφορά κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Υγείας, κλπ.). 

 Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την 
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 
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 Την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι (διάθεση ασφαλή χώρου για τη φιλοξενία του κέντρου 
επιχειρήσεων της ΓΔΑΕΦΚ με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση 
μέσων μετακίνησης των συνεργείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
ελέγχων κτιρίων μετά το συμβάν, ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές 
περιοχές, κλπ.) σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

 Τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για 
την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.5 του παρόντος. 

 Την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας (Άρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν. 
3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους οικείους 
εμπλεκόμενους Δήμους. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση 
κατοίκων, όταν η καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (άρθ. 108 
του Ν. 4249/2014). 

 Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που 
δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας. 

 Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

Η εν συνεχεία άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις Περιφέρειες συνδέεται με 
δράσεις που αφορούν: 

 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών 
που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και 
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον 
τούτο κρίνεται απαραίτητο, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. Έλεγχος 
λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των 
προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων10. 

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 
γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες 
τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή, σε 
συνεννόηση με τους οικείους Δήμους. 

                                                      

10 Σχετικά με την οργάνωση χώρων καταυλισμού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: 
http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf  
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 Τη λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις αρμόδιες 
οργανικές μονάδες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους υπευθύνους 
ύδρευσης (ΔΕΥΑ, κλπ.), (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του 
πληθυσμού, κλπ.), σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης 
και μετά από υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις 
πληγείσες περιοχές. 

 Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους 
με την απομάκρυνση μπαζών ή ερειπίων από το οδόστρωμα και 
αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

 Την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων 
παροχής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της 
Περιφέρειας. 

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις 
συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής 
αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με 
τα 4927/05-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 Τη συνδρομή στους οικείους Δήμους για δράσεις άρσης των 
επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και 
την απομάκρυνση των ερειπίων. 

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την διάθεση του αποθηκευμένου 
υλικού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ.) των αποθηκευτικών κέντρων του ΥΠ.ΕΚΑΚΑ. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους . 

Νοείται, ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, 
τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών 
(οδικό δίκτυο, λιμένες, κλπ.), δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και 
κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

3.7.2.13 Δήμοι 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις Δήμων 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι 
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για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και 
προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων αρμοδιότητάς τους, βάσει των κατευθυντήριων 
οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π. 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμού από τα Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 του παρόντος. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 του παρόντος. 

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων 
τους προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.). 

 Κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά 
έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες τους, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού. 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Π. και τον 
Ο.Α.Σ.Π. 

 Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής 
ζημιών για την παροχή προνοιακού επιδόματος. 

 Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων 
συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό και κοινοποίησή τους στην 
οικεία Περιφέρεια και την κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. 

 Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) σε ετήσια βάση με 
ευθύνη των Δημάρχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
3.1.2 του παρόντος. 

 Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΓΓΠΠ, Μάιος 2009) (παράγραφος 3.10 του παρόντος). 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών. 

2. Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων 
(ΣΤΟ) για την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμών 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας 
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των 
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διοικητικών ορίων των Δήμων, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη των Δημάρχων να 
συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Τ.Ο.) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο 
Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών. 

Στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν πρωτίστως θέματα 
σχετικά με: 

 Την ετοιμότητα των υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου που εμπλέκονται σε 
δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

 Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να 
αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, 
στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 

 Την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων 
των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων 
και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση σεισμών. 

 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση 
σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας – 
ασύρματα δίκτυα)11. 

Στα Σ.Τ.Ο. να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών, κλπ. 

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. να διαβιβαστούν, με ευθύνη 
των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται, ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 
διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων 
πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, 
συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

                                                      

11 Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, θα πρέπει να 
εξεταστεί και αποσαφηνιστεί η δυνατότητα άμεσης συμβολής των κατά τόπους εθελοντικών οργανώσεων 
που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ στο τομέα δράσης των τηλεπικοινωνιών (ραδιοερασιτέχνες). 
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ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών 
Οργάνων των Δήμων12. 

Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο 
καλούσε τους Δημάρχους, όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων 
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων Σ.T.O., καθώς και τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ.). 

3. Δράσεις των Δήμων για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και την Άμεση/ 
Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την Εκδήλωση Σεισμού 

Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμό, αμέσως μετά την πρώτη 
ενημέρωσή τους για την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών τους ορίων, 
επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ, τους 
αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον 
πρόεδρο της οικείας ΔΕΥΑ, προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την 
εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για τυχόν συνέπειες. 

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, όπως αυτές 
διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες 
πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, 
κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων το επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να 
δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με: 

 Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα 
κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, του ΠΣ και 
ΕΚΑΒ, για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση 
δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας. 

 Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο 
πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

 Ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών. 

 Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενους φορείς (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ.). 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών 
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ.) στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος. 

                                                      

12 Το υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των 
Δήμων της Χώρας (ΣΤΟ), έχει αποσταλεί με το 9032/14-12-2016 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. 
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 Την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές 
Υπηρεσίες, κλπ.) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της 
πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το 
σεισμό ή άλλα επαγόμενα των σεισμών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ.) και 
εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας 
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.5 του παρόντος. 

 Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, προς την Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα όταν, το αίτημα συνδρομής 
αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Υγείας, κλπ.) αυτό δρομολογείται δια ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την 
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 

 Τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο 
διανομής, κλπ.) από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) και 
τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, 
σύμφωνα με την Δ1δ/ΓΠοικ.85651/16-11-2017 – ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
5.2 του παρόντος. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Δήμου σε ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού 
φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 
γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες 
τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή. 

 Την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι (διάθεση ασφαλή χώρου για τη φιλοξενία του κέντρου 
επιχειρήσεων της ΓΔΑΕΦΚ με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση 
μέσων μετακίνησης των συνεργείων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
ελέγχων κτιρίων μετά το συμβάν, ιδίως σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές 
περιοχές, κλπ.). 

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 Την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν. 3852/2010) 
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σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη. 

 Τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την 
υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του 
παρόντος. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση 
κατοίκων, ιδίως από περιοχές εκτεταμένων καταρρεύσεων ετοιμόρροπων 
κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο. 

 Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που 
δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας. 

 Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο 
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών.  

Η εν συνεχεία άμεση/ βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με 
δράσεις που αφορούν: 

 Οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους 
χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών 
που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

 Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους 
με την απομάκρυνση μπαζών ή ερειπίων από το οδόστρωμα και 
αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων 
παροχής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 
Δήμου. 

 Τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των 
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων. 

 Την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό. 

 Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 
κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές 
ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας 
οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής. 

 Την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την 
υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι 
καταυλισμών). 
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 Τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και 
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον 
τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί 
να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 
4.12 του παρόντος), σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος 
λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των 
προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων. 

 Δήμοι οι οποίοι έχουν την διαχείριση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων 
μετά την εκδήλωση σεισμού προβαίνουν σε έλεγχο των λιμενικών υποδομών 
αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του 
πυθμένα του λιμανιού σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές 
αρχές. 

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις 
συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής 
αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με 
τα 4927/05-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους. 

Νοείται, ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, 
τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, την αποκατάσταση υποδομών 
(οδικό δίκτυο, λιμένες, κλπ.), δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και 
κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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3.7.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημύρας», ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κατάκλιση του εδάφους 
από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Η έννοια 
αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χειμάρρους και υδατορεύματα 
εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και πλημμύρες 
από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, πλημμύρες από 
καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και 
φραγμάτων (ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/2010, ΦΕΚ 1108Β/21-04-2010). 

Επίσης, στην ανωτέρω Οδηγία 2007/60/ΕΚ, ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται ο 
συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών 
συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις 
οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα. 

Η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που 
υπάγονται κατά κανόνα στην κατηγορία υδραυλικών έργων (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 
21Β/13-01-2012), δρομολογούνται σε κεντρικό επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές 
μονάδες και εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και των ΟΤΑ, καθώς και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ). 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 
7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων» στο οποίο 
αναφέρονται διεξοδικά, εκτός των άλλων, οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες 
δράσεις τόσο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων. 

3.7.3.1 Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Αρμοδιότητες 

1. Αρμοδιότητες Μελέτης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Διευθέτησης, 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Εργασιών Συντήρησης 

Θέματα που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης/ 
αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης ρυθμίζονται με το άρθρο 7 
του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/14-04-2014). Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ή της Περιφέρειας, μπορεί να μελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης/ 
αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα ή να τα 
αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθενται οι 
ανωτέρω αρμοδιότητες – μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης / 
αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης – στους οικείους ΟΤΑ Α 
βαθμού, στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες και οικείες Περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4258/2014. 
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα13, 
μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) οι αρμοδιότητες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων που ανήκαν στους Δήμους, στις καταργηθείσες 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες 
Περιφέρειες που συστάθηκαν με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειών14. 

Για υδατορέματα που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός της κοίτης σε ορεινή 
και πεδινή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 
(διαχωρισμός της κοίτης σε ορεινή και πεδινή σύμφωνα με το ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 
181Α/30-10-1958) και την κοινή εγκύκλιο ΒΥΕ/35081/6.4.83 των Υπουργείων Δημ. 
Έργων και Γεωργίας), ώστε να καθοριστούν οι περιοχές ευθύνης των αντίστοιχων 
υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον προγραμματισμό, κατασκευή 
και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, μεταξύ των αρμοδίων Δασικών 
Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αντίστοιχων Δ/νσεων Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειών και των αντίστοιχων Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων15. 

Για τα έργα των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και η 
παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, 
υλοποίηση) των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, που εκτελούνται από 
άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία, είναι 
αρμοδιότητα της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της 
Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία ασκεί 
αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής στην υλοποίηση των αντιπλημμυρικών και 
εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (άρθρο 
39, ΠΔ 123/2017). 

2. Αρμοδιότητες Καθαρισμού και Αστυνόμευσης Ρεμάτων 

Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με 
εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά 
ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του 

                                                      

13 Δ7γ/1220/Φ.Εγκ.33/29-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ/ Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
Περιφέρειες και Δήμους της χώρας με το 6136/09-09-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματεία; Πολιτικής 
Προστασίας. 
14 Σχετικά έγγραφα Δ7γ/1220/Φ.Εγκ.33/29-08-2011 και Δ7γ/1202/Φ.Εγκ.33/1998/30-08-2013 της Δ/νσης 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ, Ν.3852/2010 αρθ. 186 παρ. ΙΙ.ΣΤ., 8284/3-4-2013 και σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.  
15 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το 130938/2294/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων και 
Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα άρθρα 1 και 
6 παρ. 5α και 5β του ΝΔ 3881/1958 και η εγκύκλιος ΒΥΕ/35801/06-04-1983 έχουν εφαρμοστεί σχεδόν στο 
σύνολο της χώρας και η οριοθέτηση ορεινής – πεδινής ζώνης στα υδατορέματα είναι γνωστή. Αντίγραφα 
των αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών και οι σχετικοί χάρτες, φυλάσσονται στο αρχείο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 



                                                           

 

                144

υδατορέματος (Άρθ. 4 του Ν. 4258/2014 – ΦΕΚ 94Α/14-01-2014). Διευκρινίζεται ότι ο 
προγραμματισμένος καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος δεν 
αποτελεί έργο πολιτικής προστασίας και εκτελείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες 
των ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5775/17-08-2018 «Ενημέρωση σχετικά με την αρμοδιότητα 
καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133Α/19-07-2018)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται ξεκάθαρα, πως 
«Από τη διευθέτηση του ανωτέρω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19-07-
2018 ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων 
χώρων παρά τα ρέματα, ανήκουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, 
όπως προβλέπεται με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ, εδ. 15 του Ν. 3852/2010.» 

Σχετικά με την αστυνόμευση ρεμάτων, όσον αφορά την εξόρυξη, αμμοληψία κλπ. 
εντός ή εκτός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων κλπ. ή σε ιδιωτικό χώρο, αρμόδιες 
υπηρεσίες είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (αριθ. 56/2007 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή με το αριθ. 
Δ17/81/4/Φ.2.2.1/24-05-2007 έγγραφο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ). 

3. Έργα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών και 
Αντιδιαβρωτικών Έργων σε Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

Στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις οι αρμοδιότητες προγραμματισμού, μελέτης 
και εκτέλεσης έργων και εργασιών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, όπως επίσης 
και του προγραμματισμού, μελέτης και εκτέλεσης αντιπλημμυρικών και 
αντιδιαβρωτικών έργων (κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα, 
αυλακώσεις, κλπ.) ανήκουν στις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες που 
υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. 

Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για τη μελέτη και 
εκτέλεσή τους, αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος16 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

Μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα, οι φορείς 
διαχείρισης των έργων εγγείων βελτιώσεων (ΟΕΒ και ΟΤΑ), σύμφωνα με το 
1348/140676/07-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
πρέπει να προβούν στον έλεγχο και, όπου απαιτείται, στη συντήρηση του 
στραγγιστικού δικτύου των έργων δικαιοδοσίας τους. 

                                                      

16 Βάσει του ΠΔ 100/2014 (ΦΕΚ 167Α/28-10-2014), οι αρμοδιότητες παροχής κατευθύνσεων και οδηγιών στις 
Δασικές Υπηρεσίες για την μελέτη και εκτέλεσή έργων σε δασικές εκτάσεις μεταφέρονται από τη Δ/νση 
Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & 
Φυσικού Περιβάλλοντος στην νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. 
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Η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων και εγκαταστάσεων είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αξιοποίησης 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγγείων 
Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΠΔ 97/2017, ΦΕΚ 138Α/15-09-2017). 

Ζητήματα τα οποία αφορούν έργα και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ρυθμίζονται 
με το άρθρο 46 του Ν. 4456/2017. Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 46 του Ν. 
4456/2017, η Περιφέρεια έχει πλέον την εποπτεία, ήτοι τον διοικητικό, τεχνικό και 
διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο των αντικειμένων των ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, των Προσωρινών 
Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του 
Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ). 

Με την ΚΥΑ 3252/99092/2017 (ΦΕΚ 3452Β/04-10-2017) των Υπουργών Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι 
Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 
Ειδικότερα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες περιλαμβάνονται: 

 Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. 

 Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης 
εγγειοβελτιωτικών έργων, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ. 

 Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας 
εγγειοβελτιωτικών έργων. 

 Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση 
εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ. 

 Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων 
δικαιοδοσίας των ΟΕΒ και η εκτέλεση τους. 

 Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ή ζημιών, οι οποίες 
προκαλούνται μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ. 

 Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου 
στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης 
ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων 
βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς και η εκτέλεση τους. 

 Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών 
συντήρησης από τους ΟΕΒ. 

 Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών 
έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά. 

 Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και 
μελετών και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 46 του Ν. 4456/2017, 
καταργείται η αρμοδιότητα των Δήμων, όπως αναφερόταν στην παρ. 5 του άρθρου 
94 του Ν. 3952/2010, στην άσκηση εποπτείας, όπου εδρεύουν, των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών 
(ΠΔΕ) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (ΤΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 
3881/1958. 
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5. Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων 

Με την ΔΑΕΕ/οικ2287/2016 (ΦΕΚ 4420Β/27-12-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Κανονισμό 
Ασφαλείας Φραγμάτων και τη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ). 

Όπως ήδη έχει ενημερώσει η ΓΓΠΠ (1484/20-02-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), στο άρθρο 10 της 
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης θεσμοθετείται, για όλα τα φράγματα του άρθρου 2, 
η εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ). Το ΣΑΕΚ θα 
καθορίζει το σύνολο των δράσεων που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι ζημίες σε περιουσίες, 
κυρίως στις κατάντη περιοχές, σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτων περιστατικών, σε 
όλα τα στάδια της ζωής του φράγματος και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας για κινδύνους που συνδέονται με το φράγμα. 

6. Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας και 
Συντήρησης του Δικτύου Ομβρίων Υδάτων στο Οδικό Δίκτυο 

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του οδικού δικτύου είναι 
υπεύθυνος και για τη συντήρηση του αντίστοιχου δικτύου ομβρίων υδάτων, σύμφωνα 
με την παράγραφο Β.2. της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398Β/21-03-2007). 

Η συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών περιλαμβάνει εργασίες όπως ο 
καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των 
καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των 
συνδετήριων αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, των 
φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των αγωγών του δικτύου ομβρίων (ΥΑ 
Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007, ΦΕΚ 398Β/21-03-2007). Ειδικότερα, το έργο αυτό 
περιλαμβάνει κυρίως: 

 Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής 
και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής,. 

 Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού 
αγωγού ομβρίων. 

 Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών ομβρίων και τον κατά περίπτωση 
καθαρισμό αυτών. 

 Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και κατά περίπτωση συντήρηση – επισκευή για 
την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχάρων των φρεατίων 
υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης, 
των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών ομβρίων και των 
συνδετήριων αγωγών. 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι μετά την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) οι αρμοδιότητες 
για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό 
οδικό δίκτυο πλην αυτοκινητόδρομων), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που 
συστήθηκαν με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους 
(άρθρο 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν. 3852/2010). 



                                                           

 

                147

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (πλην αυτοκινητόδρομων), όπως προκύπτει από 
τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Γενικών Γραμματέων των πρώην 
κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/02-
08-2006), ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών 
ορίων εκάστου. Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η 
ευθύνη κατανέμεται τμηματικά σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της 
διοικητικής του ευθύνης. 

Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων 
που συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους 
που συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 283, παρ.1 του Ν. 
3852/2010). 

Ειδικότερα για τους Δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και 
Ιονίου (Νησιωτικοί Δήμοι) και για τις αρμοδιότητες κατασκευής, συντήρησης και 
ανακαίνισης των οδών των οποίων η συντήρηση ανήκε στην αρμοδιότητα της 
Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Άρθρο 204 
Παρ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων17 για το 
χρόνο έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι 
ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της Παρ. 1 του Άρθρου 206 του Ν. 3852/2010, 
δηλαδή οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται από την Περιφέρεια, κατά 
παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτό σχετικής προθεσμίας (Παρ. 1, του Άρθρου 
31 του Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 93Α/14-04-2014). 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και όσον αφορά την συντήρηση του δικτύου 
ομβρίων υδάτων κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρμόδιοι 
φορείς λειτουργίας και συντήρησής τους, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
– ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «Φορείς λειτουργίας και συντήρησης Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου») του υπ. αριθ. πρωτ. 7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) Σχεδίου 
δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Με βάση τις ανωτέρω αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκύπτει 
η υποχρέωσή τους στον τακτικό έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης, όπου τούτο 
κρίνεται απαραίτητο, του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών (Δ/νση Τεχνικών 
Έργων) για τις οδούς αρμοδιότητάς τους (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο) και από 

                                                      

17 Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων κατασκευής, συντήρησης και 
ανακαίνισης των οδών των οποίων η συντήρηση άνηκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και 
των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3852/2010, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με 
σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς 
του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) (ΠΝΠ 31-12-2012, ΦΕΚ 256Α/31-12-2012) – Ν. 4147/2013, ΦΕΚ 
98Α/26-04-2013). Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και 
απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται στους Δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα (ΠΝΠ 
31-12-2012, ΦΕΚ 256Α/31-12-2012) – Ν. 4147/2013, ΦΕΚ 98Α/26-04-2013). 
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τις αρμόδιες των Δήμων (ΔΕΥΑ, τεχνικές υπηρεσίες) στο δημοτικό οδικό δίκτυο, κατά 
κανόνα, πριν την έναρξη των χειμερινών βροχοπτώσεων. 

Ο έλεγχος και καθαρισμός/ συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής πρέπει επίσης 
να γίνεται και μετά από κάθε σημαντικό γεγονός βροχής (ραγδαία βροχή – καταιγίδα), 
ειδικά σε αστικές περιοχές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα, σε 
περίπτωση που τούτο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, στον προγραμματισμό 
περιοδικού ελέγχου και συντήρησης, όπου αυτό απαιτείται, του δικτύου ομβρίων 
υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους. 

7. Προειδοποιητική Σήμανση σε Ιρλανδικές Διαβάσεις 

Στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα, κυρίως 
χειμαρρικής απορροής, χωρίς γέφυρα, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής 
κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση), 
γνωστές και ως Ιρλανδικές διαβάσεις, ο κίνδυνος παράσυρσης διερχόμενων 
οχημάτων και πεζών είναι αυξημένος, όταν αυτές κατακλύζονται από νερά. 

Στις περιπτώσεις αυτές των Ιρλανδικών διαβάσεων, για την αποφυγή ατυχημάτων 
θεωρείται σκόπιμο οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, να 
τοποθετούν κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση (πινακίδα Κ-25), όπου αυτό δεν έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και συμπληρωματική ενημερωτική πινακίδα με σχετικό 
προειδοποιητικό κείμενο, όπως «ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΗ ΔΙΕΡΧΕΣΤΕ. 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ – WARNING IN CASE OF FLOOD. DO NOT PASS. TURN 
AROUND». 

Νοείται, ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να 
λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα 
απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από 
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως 
προσωρινών καταστάσεων (άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 
– ΦΕΚ 57Α/23-03-1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του Ν. 4313/2014). 

8. Αρμοδιότητες στον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης του Δικτύου 
Ομβρίων Υδάτων στα Ολοκληρωμένα Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων 

Για τα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων οι αρμοδιότητες συντήρησης του 
αντίστοιχου δικτύου ομβρίων υδάτων προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ 
1 «Φορείς λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων») του υπ. αριθ. πρωτ. 
7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Στα υπόλοιπα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που δεν έχουν δοθεί σε παραχώρηση 
ή κατασκευάζονται, καθώς επίσης και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο των 
αυτοκινητοδρόμων (δευτερεύουσες οδοί των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευροι οδοί 
(SR) των οδών της παραγράφου Α4 της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 
398Β/21-03-2007) η αρμοδιότητα χειμερινής συντήρησης ανήκει στις υπηρεσίες της 
ΓΓΥ/Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 – 
ΦΕΚ 398Β/21-03-2007, 6035/20-10-2009 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΣΑ, ΠΔ 109/2014 – ΦΕΚ 
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176/29-08-2014). Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – 
κόμβος Μεταμόρφωσης που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής 
(ΔΚΕΣΟ). 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και όσον αφορά την συντήρηση του δικτύου 
ομβρίων υδάτων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας 
και συντήρησής τους, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
«Φορείς λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων») του υπ. αριθ. πρωτ. 
7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

3.7.3.2 Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με βάση την αρχική εκτίμηση των 
συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη 
λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων 
έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.), καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή 
κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με 
χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά 
τη διέλευση οχημάτων. 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ δύναται να λαμβάνουν εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών 
της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε 
έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 
52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57Α/23-03-1999), όπως αυτό 
έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα 
απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν 
τμήμα του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά 
από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων και προκύπτει άμεσος κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ 
ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού 
προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την οριστική άρση του 
κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενημέρωση των 
αρμόδιων φορέων λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και 
δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της 
αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ., που 
έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, 
το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις 
σχετικές συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των 
παραχωρησιούχων εταιρειών. 

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου 
παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, 
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ενημέρωση των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ.) πραγματοποιείται και με 
ευθύνη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με 
άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Διευκρινίζεται, ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης 
που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές 
συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας. 

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας 
περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του ΠΣ, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η 
επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών 
συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα 
μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο 
της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.  

Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, όταν αυτό απαιτείται από 
την έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙ.Κ) του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ (άρθ. 21 του Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014).  

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και 
Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 
444/1970 – ΦΕΚ 39Α/16-02-1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 201Α/30-09-1999). 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού 
φαινομένου ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση 
στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια και κοπή 
δέντρων) από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και 
κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. 
Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της 
καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της 
έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους, αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την 
ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ, ΛΣ, 
ΕΚΑΒ, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, κλπ.) για την υλοποίηση των ανωτέρω 
δράσεων. 

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά 
αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για 
την άντληση υδάτων από κτήρια και κοπή δέντρων), αποφασίζεται από τα αρμόδια 
όργανα του ΠΣ σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Στις ανωτέρω 
επιχειρήσεις, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα 
αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του 
σχεδιασμό. 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν 
από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, του ΠΣ ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε 
ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους 
διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του ΠΣ και της 
ΕΛ.ΑΣ. 
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Μετά την εκδήλωση πλημμυρών το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο 
συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών 
με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. 
Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα 
Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
λόγω πλημμυρών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για 
την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό 
υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας 
(Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις 
πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176Α/11-07-2005 – 
Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25Α/09-02-2007). 

3.7.3.3 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την εκδήλωση πλημμυρικών 
συμβάντων και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει) είναι κυρίως αρμόδια για: 

1. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την 
εκδήλωση πλημμυρικών συμβάντων. 

 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που 
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης πλημμυρικών 
φαινομένων μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη 
των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24-ωρα, από τις 
διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ για το σκοπό αυτό, με σχετική απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. 

 Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από 
άλλες χώρες, όταν το δυναμικό και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων – Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. 

 Λήψη απόφασης, μετά από σχετικό αίτημα των ΟΤΑ, για την ενεργοποίηση 
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος 
ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας 
(κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις). 

 Εντολή στην Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/ 
Mapping της ΕΕ. 
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 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την 
παροχή οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση 
των καταστροφών. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – 
ΚΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών 
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

2. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 

 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο 
της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus Emergency 
Management Service / Mapping της ΕΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National 
Focal Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος χρήστης για την 
ενεργοποίηση του. 

3. Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού - Εκπαίδευσης & Εκδόσεων 

 Υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα ενεργοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή άλλων διεθνών 
οργανισμών και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την παροχή βοήθειας 
στη χώρας μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των 
συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

3.7.3.4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας (άρθρο 11 του Ν. 3013/2002), καθώς και τις αρμοδιότητες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 280 του Ν. 
3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας 
για τον κίνδυνο πλημμυρών: 

 Συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα των οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας 
ενημέρωσης και συνεργασίας. 

 Εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν 
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων και των Περιφερειών στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. 
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 Συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην 
ενημέρωση των Δήμων για ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, που εκδίδονται από την ΓΓΠΠ. 

 Συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στη άμεση 
ενημέρωση των οικείων Δήμων προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση 
αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες 
βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ., σύμφωνα με το ειδικό προειδοποιητικό 
σήματος που εκδίδει η ΓΓΠΠ δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Συντάσσουν ή επικαιροποιούν τα μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1. του παρόντος. 

Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες (Ν. 
3013/2002 – ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που 
συνδέονται με: 

 Την κινητοποίηση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση της 
επικοινωνίας με τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, 
ΕΛ.ΑΣ, ΠΣ, κλπ.). 

 Τη συμβολή του προσωπικού και των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους. 

 Τη συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων 
που συνεδριάζουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από 
πλημμύρες. 

Σε περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο 
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής 
του αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή, 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

3.7.3.5 Περιφέρεια 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις/ Ετοιμότητα Περιφερειών 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι 
Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση 
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των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, μπορούν να 
προσδιοριστούν θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Εξασφάλιση ετοιμότητας δυναμικού και μέσων (μηχανήματα έργων, κλπ.) των 
οργανικών μονάδων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

 Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από πλημμύρες από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 
Αντιπεριφερειαρχών, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 
εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες 
με απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων 
που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και 
συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017), θα 
καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από 
φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24-ωρη ή 12-ωρη βάση κατά τις 
εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 
29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/31-07-2017). 

2. Μνημόνια Ενεργειών Περιφερειών 

Με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών οι Περιφέρειες πρέπει 
να προχωρήσουν στη σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για την άμεση 
απόκριση και διευκόλυνση του έργου τους. 

Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο 
οποίο δίδονται, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, με σαφήνεια 
απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην 
παρ. Β του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423Β/10-04-2003). 

Στα πλαίσια αυτά στο μνημόνιο ενεργειών, την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχουν οι 
ανωτέρω, θα περιγράφονται τα ακόλουθα:  

 Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας που 
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συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ). 

 Κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας 
(Περιφέρεια) για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας 
(μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.) που συνδέονται 
ε την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  

Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για 
λόγους άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των 
διοικητικών τους ορίων. 

3. Μνημόνια Συνεργασίας Περιφερειών με Ιδιωτικούς Φορείς 

Οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς 
για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των 
προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι 
αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
που θέτει η Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Δ/νσεις Τεχνικών έργων των Περιφερειών, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν 
σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, 
κλπ.) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου 
εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 
(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ.) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης 
από την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα 
μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κα), στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

Επισημαίνεται, ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους 
της Περιφέρειας πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε 
σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος 
και αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση 
της αιρέσεως) (άρθρο 185, 201 ΕΠ. ΑΚ). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις 
επί των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της 
εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με 
καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως πλημμυρικά συμβάντα, 
κλπ.). 

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών, αποστέλλει ανά 
τρίμηνο τα στοιχεία του Μητρώου Μηχανημάτων Έργων όλης της Χώρας (δημόσια 
και ιδιωτικά), ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά Είδος Μηχανήματος έργου χωριστά 
για κάθε φορέα, όπως αυτά κοινοποιούνται στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Ποιότητας 
και Τυποποίησης (Δ22), της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και 
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Απαλλοτριώσεων 17 (πρώην Διεύθυνση Μητρώων (Δ13) της Γενικής Δ/νσης Τεχνικής 
Υποστήριξης) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών. Ειδικότερα στο εν λόγω Μητρώο Μηχανημάτων Έργων καταγράφονται 
στοιχεία που αφορούν το είδος, το εργοστάσιο, τον τύπο του ΜΕ, κλπ. ανά 
Περιφερειακή Ενότητα. 

4. Εμπλοκή Περιφερειών στην Άμεση Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και στην 
Άμεση/ Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις 
επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με το 
καταστροφικό φαινόμενο, στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα 
δρομολογούν αρχικά δράσεις που συνδέονται με: 

 Την κινητοποίηση, δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας των 
Περιφερειών και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων 
(ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, Δήμοι, κλπ.), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια ή 
δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς. 

 Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την 
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η 
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα 
Δήμο. 

 Τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

 Την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από 
πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, 
κλπ.). 

 Την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 
Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με 
τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των 
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων 
πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους. 

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά 
φαινόμενα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
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Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: 
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).  

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις 
συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής 
αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με 
τα 4927/05-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

 Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση 
του καταστροφικού φαινομένου. 

Νοείται, ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους 
πληγέντες, συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη 
αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της 
κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα 
περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές 
Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας (Άρθ. 186 του Ν. 3852/2010). 

Σημειώνεται, ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που 
προκαλούνται από πλημμύρες, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη (Α.Π. 6372/09-10-2014 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). 

Εν συνεχεία, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, 
έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων 
φορέων (ΠΣ, Δήμοι, κλπ.) και τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου σε έργα 
και υποδομές αρμοδιότητας Περιφέρειας, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για: 

 Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους 
με την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το 
οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

 Την αποκατάσταση λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 
συντήρησης της Περιφέρειας. 

 Την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις 
και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από πλημμύρες. 

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή 
δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, δεν 
επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, δύναται να 
αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.). 
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Για τα πάσης φύσεως αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας το έργο της 
άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας τους υποστηρίζεται από τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία με εντολή Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη συντονίζουν το έργο της διάθεσης δυναμικού και μέσων για την 
άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή. 

5. Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακών 
Ενοτήτων 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας 
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων, κρίνεται απαραίτητο με εντολή των 
Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών να συγκληθούν τα Συντονιστικά 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον 
καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων18. 

Στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν 
πρωτίστως θέματα σχετικά α) με την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας 
(συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, 
εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ.) και β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας 
των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ να διευκρινιστούν 
έγκαιρα, ζητήματα που αφορούν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Περιφερειών και των Δήμων σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, 
καθαρισμού και αστυνόμευσης των υδατορεμάτων στα όρια ευθύνης των 
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο 
καλής λειτουργιάς και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, με 
έμφαση στις αστικές περιοχές. 

Στα ΣΟΠΠ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης 
των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή 
λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, 
στραγγιστικοί τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ.). 

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΟΠΠ να διαβιβαστούν, με ευθύνη 
των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για ενημέρωση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα 

                                                      

18 Θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ρυθμίζονται με την 7575/18-10-
2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) και 
το 8332/21-11-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ εξέδωσε το 8332/21-11-2016 έγγραφό 
της, με το οποίο καλούσε τους Περιφερειάρχες, όπως με σχετική εντολή τους προς τις 
αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους 
κανονισμούς λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 
Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κ.λπ.). 

Ειδικότερα για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, λόγω 
των αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται κατά την κρίση 
του να συγκαλέσει και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο. Ομοίως για την 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού 
χαρακτήρα, δύναται επίσης κατά την κρίση του να συγκαλέσει και το Συντονιστικό 
Μητροπολιτικό Όργανο. 

Σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Μητροπολιτικού Συντονιστικού οργάνου 
της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας μας και της Αρμόδιας 
Δ/νσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας έχει εκφράσει τις απόψεις της για τη σύσταση των Συντονιστικών 
Μητροπολιτικών Οργάνων με το ΑΠ 2110/17-04-13 σχετικό έγγραφό της. 

3.7.3.6 Δήμοι 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις/ Ετοιμότητα Δήμων 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι 
Περιφέρειες και οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, μπορούν να 
προσδιοριστούν θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Εξασφάλιση ετοιμότητας δυναμικού και μέσων (μηχανήματα έργων, κλπ.) των 
οργανικών μονάδων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

 Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από πλημμύρες από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. 

 Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των 
Δημάρχων και σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται 
σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 
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 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση.  

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

2. Μνημόνια Ενεργειών Δήμων 

Με ευθύνη των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, οι Δήμοι θα 
προχωρήσουν στη σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για την άμεση 
απόκριση και διευκόλυνση του έργου τους. 

Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο 
οποίο δίδονται, σε επίπεδο Δήμου, με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα 
(ποιος, τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην παρ. Β του Παραρτήματος ΣΤ του 
Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423Β/10-04-2003).  

Στα πλαίσια αυτά στο μνημόνιο ενεργειών, την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχουν οι 
ανωτέρω, θα περιγράφονται τα ακόλουθα: 

 Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου που συνδέονται με την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και των 
αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, 
θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ). 

 Κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας (Δήμος) 
για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.) που συνδέονται με την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για 
λόγους άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των 
διοικητικών τους ορίων. 

3. Μνημόνια Συνεργασίας Δήμων με Ιδιωτικούς Φορείς 

Οι Δήμοι στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για την 
ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των 
προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών οι οποίοι 
αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
που θέτει ο Δήμος. 

Για το σκοπό αυτό, τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν 
σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, 
κλπ.) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου 
εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 
(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ.) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης 
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από την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα 
μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κα), στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. 

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους 
του Δήμου πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε 
σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος 
και αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση 
της αιρέσεως) (άρθρο 185, 201 ΕΠ. ΑΚ). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις 
επί των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της 
εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με 
καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως πλημμυρικά συμβάντα, 
κλπ.). 

4. Εμπλοκή Δήμων στην Άμεση Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και στην Άμεση/ 
Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων 

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του 
θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να 
προκύψουν από πλημμύρες, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν 
με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ, τους αρμόδιους 
Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της 
οικείας ΔΕΥΑ, προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση 
φαινομένων. 

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις 
πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την 
εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που 
συνδέονται με: 

 Την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων 
φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ.) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα 
που διαθέτει ο Δήμος. 

 Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την 
πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 

 Τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο 
διανομής, κλπ.) από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) και 
τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών όταν η 
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή περιορίζεται στα όρια του Δήμου. 

 Την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές 
Υπηρεσίες, κλπ.) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της 
πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από 
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πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, 
κλπ.) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την 
άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 

 Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του 
καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους 
λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 Ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου 
και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 
έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά 
φαινόμενα. 

 Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 
γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες α) που οι 
ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία ή β) 
για άμεση συνδρομή συνεργείων του Δήμου για την άρση εμποδίων 
πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, την απομάκρυνση φερτών υλικών για την 
διευκόλυνση απορροής πλημμυρικών υδάτων, κλπ. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους. 

 Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο 
πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

Επίσης, ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν 
τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων 
συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (Άρθ. 94, Παρ. 4.27 του Ν. 
3852/2010). 

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και 
ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ή εντός των 
σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, 
φροντίζουν, κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, οι μαθητές και το 
προσωπικό να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών 
συγκροτημάτων και ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (ΠΥ, ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας οικείου Δήμου) για άμεση συνδρομή στο έργο της ασφαλούς 
αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα και την εν συνεχεία 
παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 
προς ενίσχυση του έργου του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς ή να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από την οικεία 
Περιφέρεια ή από όμορους Δήμους ή άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.). 

Η εν συνεχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που 
αφορούν: 
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 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή φιλοξενία των πολιτών 
που λόγω καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

 Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε 
κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές 
ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας 
οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής. 

 Τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των 
φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός 
λοιπών αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω 
των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. 

 Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους 
με την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το 
οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

 Τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 
συντήρησης του Δήμου. 

 Την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά 
φαινόμενα του Δήμου (Τοπικές Κοινότητας, Δημοτικά Διαμερίσματα) σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: 
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις 
συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής 
αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με 
τα 4927/05-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Οι Δήμοι για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών στους πολίτες δύνανται να 
δημοσιοποιούν άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι 
πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν 
πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε 
να λάβουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα – παράγραφος 5.1 του 
παρόντος). 

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου. 

Επίσης, προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, ο Δήμαρχος δύναται να 
συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ). 

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/05-08-2011 
έγγραφο του ΥΥΚΑ, Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/04-08-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) 
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προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης 
στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς 
τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Γ1δ/Γ.Π. 
οικ.59565/04-08-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

5. Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) Δήμων 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας 
για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη 
των Δημάρχων να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται 
σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  

Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν πρωτίστως θέματα 
σχετικά α) με την ετοιμότητα των υπηρεσιών των Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις 
πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και 
καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ.) και β) με το συντονισμό 
δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ.) σε 
επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

Στα ΣΤΟ να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τις εργασίες 
καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και μέτρων προστασίας υποδομών ύδρευσης 
έναντι πλημμυρικού κινδύνου, κλπ. 

Επίσης, στα ΣΤΟ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης 
των αντίστοιχων Δήμων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των 
εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί 
τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κ.λπ.). 

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας 
των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 
διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων 
πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, 
συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (ΣΤΟ), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών 
Οργάνων των Δήμων. 
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3.7.3.7 Φορείς Δικτύων Κοινής Ωφέλειας 

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην 
ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην 
καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, 
ύδρευση, κλπ.). 

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης 
δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς 
τηλεπικοινωνιών, κλπ.) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που 
ενδέχεται να προκύψουν λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που 
σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 
κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας 
της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και 
τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα σημεία των βλαβών. 

Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και 
συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο 
σημείο της βλάβης, δύναται να ζητήσουν την συνδρομή των φορέων που έχουν την 
ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, 
προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους. 

3.7.3.8 Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών 

Στο Άρθρο 108 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) αναφέρεται ρητά ότι: 

 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών 
αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό 
του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε 
τοπικό επίπεδο. 

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από 
ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. 

 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 
περιπτώσεις β', γ' και δ' του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), όπως ισχύει, 
η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους 
Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 

 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά 
περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της 
καταστροφής. 

Ο κίνδυνος για τους πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση από: 

 Κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράσυρση από 
πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα, εγκλωβισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων, κλπ.). 

 Χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία, οι 
οποίοι παρασύρθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα. 

 Επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα. 
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Στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) τη 
λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά 
τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του 
καταστροφικού φαινομένου δύναται να ξεπεράσει την προστασία που παρέχουν τα 
αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους σε κατοικημένες περιοχές, ή όποιος άλλος 
έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων στην 
περιοχή που εξελίσσεται η καταστροφή. 

Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να 
εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ 
Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 
απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η 
συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ως τεχνικού 
συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50Α/06-03-1976), όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχης, κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για 
την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και 
κατολισθητικών φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά 
περίπτωση υπόψη, δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της 
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών. 

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση 
της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, 
τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή 
τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί 
ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλπ.). 

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά 
περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι 
εφικτό, μπορούν άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και οι 
Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της 
Περιφερειακής τους Ενότητας, προς υποβοήθηση του έργου τους. 

Επισημαίνεται, ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει 
από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.), ή από φορείς του 
ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κ.λπ.). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου ή η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει 
να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που 
μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. 
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για 
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φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου 
συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την 
Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν. 2800/2000 – ΦΕΚ 41Α/29-02-2000, 
Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258Α/27-11-2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν. 
4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της 
αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014), έχει 
σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών. 

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την 
απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και 
καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται 
από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ. 

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες, ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να 
εξασφαλίζεται, η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προ-
νοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/1985 – ΦΕΚ 217Α/23-
12-1985). 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη 
διαδικασία της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-2007), 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-05-
2015). 
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3.7.4 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΓΕΤΟΣ 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης – 
Χιονοθύελλας, Παγετού και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην 
κατηγορία των φυσικών καταστροφών και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Οι 
κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τα παραπάνω 
φαινόμενα σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/07-04-2003 – ΦΕΚ 
423Β/10-04-2003) είναι επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε 
γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, 
εγκλωβισμός ατόμων, υλικές ζημιές, τραυματισμός και θάνατος πολιτών. 

Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας η εκδήλωση των 
φαινομένων αυτών συνήθως διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες, έχουν 
παρατηρηθεί έντονες χιονοπτώσεις και φαινόμενα παγετού που προκάλεσαν σοβαρά 
προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου, 
παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιοι φορείς για την αποκατάστασή της. 

Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό. 
Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της 
Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται 
σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, στο 
πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4249/2014, του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/07-04-2003), καθώς και του άρθρου 10 του ΠΔ 
151/03-06-2004 συνέταξε το υπ. αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ) 
τεύχος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από Χιονοπτώσεις και Παγετό». 

3.7.4.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς Χειμερινής Συντήρησης Οδικού Δικτύου 

1. Ολοκληρωμένα Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν την χειμερινή συντήρηση στα 
ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α του υπ. αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 (ΑΔΑ: 
6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ) τεύχους «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις και Παγετό» της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται με βάση τα σχέδια χειμερινής συντήρησης 
των εταιριών παραχώρησης, τα οποία συντάσσονται από τις Δ/νσεις συντήρησης και 
λειτουργίας ή από τους υπεργολάβους χειμερινής συντήρησης και εγκρίνονται από 
τους Δ/ντές συντήρησης και λειτουργίας των παραχωρησιούχων εταιριών. 

Στα ανωτέρω σχέδια προσδιορίζονται κυρίως οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι 
απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων, οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός των παραχωρησιούχων εταιρειών και των συμβεβλημένων με αυτές 
Υπεργολάβων. 

Τα σχέδια χειμερινής συντήρησης, αποτελούν τμήμα των Σχεδίων Δράσης και 
συνεπώς τελούν υπό την έγκριση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης 
(όπως αυτές καθορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία αστυνόμευσης πχ Αστυνομία, 
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Πυροσβεστική κτλ.) και επίσης, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα των Εγχειριδίων 
Λειτουργίας των εταιριών παραχώρησης, τελούν υπό την έγκριση του εκάστοτε 
Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
με Σύμβαση Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Δ17), η οποία έχει την 
αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την 
περίοδο λειτουργίας και συντήρησης των έργων παραχώρησης, προβαίνει στην 
παραλαβή εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που υποβάλλονται 
στο Δημόσιο μετά την έγκριση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, καθώς και σε έγκαιρη 
εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης σε περίπτωση μη τήρησης 
συμβατικών απαιτήσεων. Επίσης έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της 
εφαρμογής των εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης με την 
διενέργεια περιοδικών ελέγχων και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις 
εταιρίες παραχώρησης. (ΠΔ 4/2008 – ΦΕΚ 13Α/07-02-2008, ΠΔ 35/2008 – ΦΕΚ 60Α/07-
04-2008, Δ17α/10/173/2012 – ΦΕΚ 3070Β/15-11-2012, ΠΔ 123/2017 – ΦΕΚ 151Α/12-10-
2017). 

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
με Σύμβαση Παραχώρησης κατά την κρίση της καλείται να συμπεριλάβει στις 
κατευθυντήριες οδηγίες, που εκδίδει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προς τις 
παραχωρησιούχες εταιρίες ενόψει της χειμερινής περιόδου, την παρουσία 
εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών στα κατά τόπους ΣΟΠΠ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό τους. 

2. Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010), όπως ισχύει, οι αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις 
καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην 
κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που 
συστήθηκαν με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους 
(άρθρο 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010). 

Οι αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
(πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο) περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήματος Α και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β του υπ. αριθ. πρωτ. 
8039/14-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ) τεύχους «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις και Παγετό» της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών 
Έργων, κλπ.) που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας 
χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας (Πίνακας 
2 του Παραρτήματος Α) προχωρούν πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου: 

 Στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την έγκαιρη προμήθεια και 
αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κλπ.), όπως 
επίσης και την προληπτική συντήρηση μηχανημάτων αποχιονισμού και 
διασποράς άλατος. 
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 Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης 
του οδικού δικτύου. 

 Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών 
μέσων κλπ., όπου αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό. 

 Στην κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού ανά εργοτάξιο αποχιονισμού και 
στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων τους. 

 Στον ορισμό υπευθύνων ανά οδικό άξονα και περιοχή ευθύνης, καθώς και 
υπευθύνων οργάνωσης και λειτουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων 
(εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ.) για το έργο του αποχιονισμού. 

 Στην έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και την 
ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης και μέσων, έτσι ώστε να μην 
δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν 
εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. 

 Στην προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε 
περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω 
εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης 
γερανοφόρων ρυμουλκών μηχανημάτων, ή άλλων μηχανημάτων που 
κρίνονται καταλληλότερα, όπου και εάν αυτό απαιτείται, για την απομάκρυνση 
ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, που 
εμποδίζουν το έργο του αποχιονισμού επί του οδικού δικτύου ευθύνης της 
Περιφέρειας. 

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
(Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ.) που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής 
συντήρησης και των οικείων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και 
Τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, ειδικά όταν 
μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 
(άρθρο 2 και 8 Ν. 3013/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 Ν. 4249/2014), 
κρίνεται σκόπιμο στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία θα συγκληθούν με 
εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών, να εξεταστούν και 
θέματα που συνδέονται με τη χειμερινή συντήρηση σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας. 

Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ανωτέρω ΣΟΠΠ 
συνδέονται με το συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν 
αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής 
Ενότητας, για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και 
παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι αιτήματα των αρμόδιων 
υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Διευθύνουσες Υπηρεσίες), για την πέρα των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό τους 
κάλυψη αναγκών σε υλικά και μέσα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, απευθύνονται στις οριζόμενες «Προϊστάμενες 
Αρχές» ή «Εποπτεύουσες Αρχές» σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την 
εκτέλεση δημοσίων έργων. 
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Νοείται, ότι σε περιπτώσεις που προκύψουν έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, 
συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή τα Τμήματα 
Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντιμετώπισή τους 
(ενεργοποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για εξεύρεση επιπλέον 
πόρων, συνδρομή σε έρευνα και διάσωση, κλπ.). 

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των Περιφερειών, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος για την υποστήριξη φορέων (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) που 
επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, 
αποκατάσταση βλαβών, κλπ., θα πρέπει να γίνεται για λόγους συντονισμού από την 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό και να 
εξετάζεται κατά προτεραιότητα. 

3. Υπόλοιπο Δημόσιο Οδικό Δίκτυο 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών Περιφερειών 
που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/02-08-2006), ανήκει στην 
αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων. Νοείται, ότι στην έννοια της συντήρησης του 
οδικού δικτύου συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο (χειμερινή συντήρηση). 

Ειδικότερα για τους Δήμους των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 
Ιονίου (Νησιωτικοί Δήμοι) και για τις αρμοδιότητες κατασκευής, συντήρησης και 
ανακαίνισης των οδών των οποίων η συντήρηση άνηκε στην αρμοδιότητα της 
Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 204 
παρ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το χρόνο 
έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι 
ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3852/2010, δηλαδή 
οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται από την Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της 
προβλεπόμενης σε αυτό σχετικής προθεσμίας (Παρ. 1, Άρθρο 31 του Ν. 4257/2014, 
ΦΕΚ 93Α/14-04-2014). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, που κατά 
κανόνα είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του Δήμου (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση 
προβλημάτων, εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού), κατόπιν σχετικής εντολής του 
Δημάρχου προχωρούν πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου: 

 Στην έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων 
υλικών (ψηφίδα, κλπ.), όπως επίσης και την προληπτική συντήρηση 
μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος. 

 Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης 
του οδικού δικτύου. 

 Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών 
μέσων κλπ., όπου αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό. 
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 Στον ορισμό υπευθύνων και επικεφαλής συντονιστή για τις εργασίες 
αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του εσωτερικού 
οδικού δικτύου των πολεοδομικών συγκροτημάτων και οικισμών αρμοδιότητάς 
τους. 

 Στην προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε 
περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω 
εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών του Δήμου που 
εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, ειδικά όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθρα 2 και 8 Ν. 3013/2002, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 Ν. 4249/2014), κρίνεται σκόπιμο στα ΣΤΟ των 
Δήμων, να εξεταστούν και θέματα που συνδέονται με τη χειμερινή συντήρηση σε 
επίπεδο Δήμου. 

Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ανωτέρω ΣΤΟ 
συνδέονται με το συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν 
αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για την 
από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό 
δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Νοείται, ότι σε περιπτώσεις που προκύψουν έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου, που 
είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου, συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπισή τους (ενεργοποίηση μνημονίων 
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για εξεύρεση επιπλέον πόρων, συνδρομή σε 
έρευνα και διάσωση, κλπ.). 

Η κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των Δήμων, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος για την υποστήριξη φορέων (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) που 
επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, 
αποκατάσταση βλαβών, κλπ., θα πρέπει να γίνεται για λόγους συντονισμού από το 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. 

3.7.4.2 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του καλύτερου δυνατού 
συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων (Νέα Οδός, 
Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, κλπ.), συγκαλεί σε ετήσια βάση και πριν την έναρξη της 
χειμερινής περιόδου συντονιστική σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων με θέμα τον 
συντονισμό των φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 
κατά την χειμερινή περίοδο. Στη σύσκεψη εξετάζονται θέματα σχετικά με: 

 Την ετοιμότητα φορέων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, ενόψει της 
χειμερινής περιόδου. 
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 Τη συνεργασία των φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, για την αποφυγή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης. 

Βασικός στόχος της ανωτέρω σύσκεψης είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων ή 
δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της συνέργειας και της 
συνεργασίας των φορέων χειμερινής συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα 
αυτοκινητοδρόμων με τους λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, 
κλπ.) κατά τα προηγούμενα έτη και η δρομολόγηση δράσεων και ενεργειών για την 
έγκαιρη επίλυσή τους. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) είναι 
κυρίως αρμόδια για: 

1. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που 
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού μέσω 
των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, από τις διαθέσιμες πιστώσεις της 
ΓΓΠΠ για το σκοπό αυτό, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την 
παροχή οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση 
των καταστροφών. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – 
ΚΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

2. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 

 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Συνεργασία στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με φορείς που εμπλέκονται 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

H Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς διευκόλυνση όλων των φορέων που 
εμπλέκονται σε όλο το φάσμα αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και 



                                                           

 

                174

παγετού στο οδικό δίκτυο, εκδίδει σε ετήσια βάση, για τις εννιά ηπειρωτικές περιφέρειες 
της χώρας, με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, σειρά θεματικών 
χαρτών στους οποίους απεικονίζονται: 

 Οι θέσεις αρχικής στάθμευσης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για 
χειμερινή συντήρηση (Σταθμοί Αποχιονισμού, κλπ.). 

 Τα μέσα που διατίθενται αθροιστικά ανά θέση σε αρχικό στάδιο και ανά οδικό 
άξονα. 

 Τα σημεία στάθμευσης των περιπολικών του ΠΣ κατά την φάση 2 (αυξημένη 
ετοιμότητα, μερική ή γενική επιφυλακή). 

3.7.4.3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010), από 01-07-2011 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν έχουν πλέον αρμοδιότητες 
και μέσα συντήρησης οδικού δικτύου. Οι αρμοδιότητες και τα μέσα για τη συντήρηση 
των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες πρώην κρατικές Περιφέρειες και 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν 
με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (άρθρο 186 
παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν. 3852/2010). 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο του 
συντονιστικού τους ρόλου, για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων 
εντός των διοικητικών τους ορίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα 
δράσεις που συνδέονται με: 

 Την κινητοποίηση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση 
της επικοινωνίας με τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, 
Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, κλπ.), προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την 
εκδήλωση φαινομένων. 

 Τη συμβολή του προσωπικού και των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις 
επιπτώσεις από την εκδήλωση των φαινομένων. 

 Τη συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των 
Δήμων που συνεδριάζουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. 

Για την προστασία των θηραμάτων και γενικά της άγριας ζωής με απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απαγορεύεται η θήρα όταν το έδαφος είναι 
καλυμμένο από χιόνι (ΝΔ 86/1969 – ΦΕΚ 7Α/18-01-1969, ΝΔ 996/1971 – ΦΕΚ 192Α/06-
10-1971, Ν. 177/1975 – ΦΕΚ 205Α/27-09-1975, ΠΔ 94/1993 – ΦΕΚ 40Α/23-03-1993, Ν. 
2503/1997 – ΦΕΚ 107Α/30-05-1997, Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α/07-06-2010). 

Επισημαίνεται, ότι ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εισηγείται στο Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη 
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κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (Ν. 3013/2002, ΦΕΚ 102Α/01-05-
2002), εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Τέλος, σε περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης 
έντασης ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός 
της χωρικής του αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό 
διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και τη διαχείριση των συνεπειών, κατόπιν 
σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

3.7.4.4 Περιφέρεια 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις/ Ετοιμότητα Περιφερειών 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010), όπως ισχύει, οι νέες Περιφέρειες έχουν αρμοδιότητες που συνδέονται με τον: 

 Προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο), με στόχο την 
ασφαλή κυκλοφορία και τον περιορισμό στο ελάχιστο των καθυστερήσεων 
και των ατυχημάτων. 

 Σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω και συμπληρωματικά με τη χειμερινή συντήρηση 
αρμοδιότητας Περιφερειών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι Περιφερειάρχες, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, παρακαλούνται για τα εξής: 

 Να προχωρήσουν στην επιπλέον στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
που εμπλέκονται με βάση το σχεδιασμό σε έργα και δράσεις αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας χιονοπτώσεων και 
παγετού, εφόσον αυτό απαιτείται. 

 Να δοθεί εντολή στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στη 
σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Στα ανωτέρω 
μνημόνια ενεργειών να περιλαμβάνεται και κατάλογος των επιχειρησιακά 
έτοιμων μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια για την υλοποίηση των δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Νοείται, ότι για τη σύνταξη του  
ανωτέρω μνημονίου ενεργειών απαιτείται η συνεργασία της Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες Τεχνικών Έργων. Αντίγραφο του 
μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης) για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιηθεί στις 
Περιφερειακές Διοικήσεις του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των 
διοικητικών τους ορίων. 
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 Να δοθεί εντολή στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να εξετάσει τη δυνατότητα 
προμήθειας και διάθεσης κουβερτών και πρόχειρου γεύματος, σε 
περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας, όταν αυτό επιβάλλεται. 

 Με ευθύνη των Αντιπεριφερειαρχών να συγκληθούν τα Συντονιστικά Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, 
κλπ.) που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και των οικείων 
οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής 
Προστασίας) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση 
των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, ειδικά όταν μια περιοχή κηρύσσεται 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθρο 2 και 8 Ν. 3013/2002, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), κρίνεται σκόπιμο στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, να εξεταστούν ολοκληρωμένα θέματα χειμερινής συντήρησης και θέματα 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, όπως: 

 Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης, συνέργειες με άλλους φορείς για την 
από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. 

 Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση κινδύνων 
από χιονοπτώσεις και παγετό. 

 Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας με άλλους φορείς (Δήμοι, 
ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.). 

Ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών που οδηγούν 
σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ., θα 
πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα.  

Νοείται, ότι στις Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχονται τμήματα 
αυτοκινητοδρόμων, θα πρέπει κατά περίπτωση να κληθούν στο ΣΟΠΠ και οι 
υπεύθυνοι χειμερινής συντήρησης των τμημάτων αυτών, προκειμένου να 
ενημερώσουν τους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό τους. 

Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΟΠΠ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Δ/νσεων 
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

Επισημαίνεται, ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα 
λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι η Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας, που λαμβάνει από το ΚΕΠΠ/ ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά 
σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα 
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από 
την ΕΜΥ, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει τους επικεφαλής υπεύθυνους χειμερινής 
συντήρησης, προκειμένου να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, στην 
οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μέσα που τελούν υπό 
καθεστώς προγραμματισμένης μίσθωσης. 
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Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή 
δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, δύναται να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 
συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.). 

Νοείται, ότι αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των 
Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνουσες Υπηρεσίες), για την πέρα 
των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό τους κάλυψη αναγκών σε υλικά και μέσα για 
τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, 
απευθύνονται στις οριζόμενες «Προϊστάμενες Αρχές» ή «Εποπτεύουσες Αρχές» 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση δημοσίων έργων.  

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που 
προκαλούνται από χιονοπτώσεις και παγετό, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου 
που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη (σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης), όπως αυτό προβλέπεται και 
περιγράφεται στο άρθρο 12 του Ν. 3013/2002. 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές 
Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 

2. Μνημόνια Συνεργασίας Περιφερειών με Ιδιωτικούς Φορείς 

Οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς 
για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των 
προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών οι οποίοι 
αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
που θέτει η Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Δ/νσεις Τεχνικών έργων των Περιφερειών, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν 
σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, 
κλπ.) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου 
εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 
(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ.) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης 
από την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα 
μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κα), στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους 
της Περιφέρειας πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε 
σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος 
και αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση 
της αιρέσεως) (άρθ.185, 201 ΕΠ. ΑΚ). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί 
των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της 
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εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με 
καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως χιονοπτώσεις και 
παγετός, κλπ.). 

Επισημαίνεται, ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 
προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών, αποστέλλει ανά τρίμηνο τα στοιχεία 
του Μητρώου Μηχανημάτων Έργων όλης της Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και ανά Είδος Μηχανήματος έργου χωριστά για κάθε φορέα, 
όπως αυτά κοινοποιούνται στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης 
(Δ22), της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων 
(πρώην Διεύθυνση Μητρώων (Δ13) της Γενικής Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης) της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Ειδικότερα 
στο εν λόγω Μητρώο Μηχανημάτων Έργων καταγράφονται στοιχεία που αφορούν το 
είδος, το εργοστάσιο, τον τύπο του Μ.Ε., κλπ. ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

3.7.4.5 Δήμος 

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις/ Ετοιμότητα Δήμων 

Οι Δήμοι στο πλαίσιο του σχεδιασμού και λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
έχουν αρμοδιότητες που συνδέονται με τον: 

 Προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητάς τους, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία και τον περιορισμό 
στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων. 

 Σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω και συμπληρωματικά με τη χειμερινή συντήρηση στο 
υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμων (δημοτικοί οδοί, κλπ.), οι 
Δήμαρχοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται για τα εξής: 

 Να προχωρήσουν στην επιπλέον στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που 
εμπλέκονται με βάση το σχεδιασμό σε έργα και δράσεις αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών εξαιτίας χιονοπτώσεων και 
παγετού, εφόσον αυτό απαιτείται. 

 Ορισμός υπευθύνων για την λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων 
Ύδρευσης, καθώς και μέτρων ετοιμότητας για την άμεση αποκατάσταση των 
βλαβών που προέρχονται από παγετό. 

 Δρομολόγηση δράσεων προστασίας των αστέγων από τον κίνδυνο έκθεσής 
τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 

 Στελέχωση και οργάνωση του γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Να δοθεί εντολή στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στη 
σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Στα ανωτέρω 
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μνημόνια ενεργειών να περιλαμβάνεται και κατάλογος των επιχειρησιακά 
έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Νοείται ότι για τη σύνταξη του 
ανωτέρω μνημονίου ενεργειών απαιτείται η συνεργασία του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Αντίγραφο του 
μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 
επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης) για λόγους άμεσης κινητοποίησης να κοινοποιηθεί στις κατά 
τόπους υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών 
τους ορίων. 

 Να συγκληθεί ΣΤΟ με θέμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από χιονοπτώσεις και παγετό. 

Δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε έργα και 
δράσεις χειμερινής συντήρησης και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας που 
εμπλέκεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, ειδικά όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθρα 2 και 8 Ν. 3013/2002, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014), κρίνεται σκόπιμο στα 
ΣΤΟ των Δήμων, να εξεταστούν ολοκληρωμένα θέματα χειμερινής συντήρησης και 
θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών, όπως: 

 Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης, συνέργειες με άλλους φορείς για την 
από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου. 

 Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων από 
χιονοπτώσεις και παγετό. 

 Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με άλλους φορείς (Περιφέρειες, 
Όμοροι Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.). 

Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν άμεσα, με ευθύνη των 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αντίστοιχα. 

Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα 
ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης 
Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 
(ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τους 
επικεφαλής χειμερινής συντήρησης, προκειμένου να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης 
ετοιμότητας, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μέσα που 
τελούν υπό καθεστώς προγραμματισμένης μίσθωσης. 

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από χιονοπτώσεις και παγετό, γίνεται για την 
υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό 
προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002. 
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Η διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολείων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
αποτελεί ευθύνη του Δημάρχου στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμαρχος σε 
συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει 
απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου (άρθρο 94 παρ. 4.27 του Ν. 3852/2010). 

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την 
αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του 
έργου του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς ή 
να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από την οικεία Περιφέρεια ή από όμορους 
Δήμους ή άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.). 

2. Μνημόνια Συνεργασίας Δήμων με Ιδιωτικούς Φορείς 

Οι Δήμοι στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για την 
ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των 
προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών οι οποίοι 
αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
που θέτει ο Δήμος. 

Για το σκοπό αυτό, τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν 
σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, 
κλπ.) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου 
εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 
(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ.) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης 
από την στιγμή ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα 
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα 
μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κα), στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. 

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους 
του Δήμου πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε 
σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος 
και αβέβαιου (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση 
της αιρέσεως) (άρθ.185, 201 ΕΠ. ΑΚ). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί 
των οποίων στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της 
εξαρτάται από αβέβαια πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με 
καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε φυσικά αίτια, όπως χιονοπτώσεις και 
παγετός, κλπ.). 

3.7.4.6 Φορείς Δικτύων Κοινής Ωφέλειας 

Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός δύναται να δημιουργήσουν προβλήματα στην 
ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ.), τα 
οποία αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα δυσχεραίνουν την διαβίωση των πολιτών και 
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δύναται να οδηγήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα δε σε περιοχές 
όπου παρουσιάζονται και διακοπές κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. 

Με βάση τα ανωτέρω οι εταιρείες ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, οι οποίες σύμφωνα με το 
N. 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/22-08-2011) είναι αρμόδιες για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα, 
οφείλουν να προχωρήσουν εγκαίρως στον απαραίτητο προγραμματισμό για την 
εξασφάλιση της άμεσης αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού (διάθεση προσωπικού, υλικών 
και μέσων, κλπ.), εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
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3.7.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου «Ξενοκράτης» ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β/10-
04-2003) και  του άρθρου 11 (παρ. Β.1) της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/17-02-2016) 
και αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ (εφεξής 
«εγκαταστάσεις SEVESO»), με την οποία το εθνικό δίκαιο εναρμονίστηκε με τις διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO III, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
προχώρησε στην έκδοση της 2ης έκδοσης του «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ)». 

Η 2η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, η οποία αποτελεί αναθεώρηση της 1ης Έκδοσης, 
κρίθηκε αναγκαία από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά: 

 Την ψήφιση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, με τις 
επελθούσες διοικητικές αλλαγές και τις μεταβολές των Οργανισμών των 
Υπουργείων με τα Προεδρικά Διατάγματα του 2014 και στη συνέχεια του 2017 
και 2018. 

 Την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO 
III) μέσω της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 356Β/17-02-2016). 

Το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (2η έκδοση) έχει ως στόχους να: 

 Προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο 
συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση 
δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση Τεχνολογικών 
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO. 

 Αποτελέσει τη βάση σχεδίασης των Ειδικών (εξωτερικών) ΣΑΤΑΜΕ, τα οποία 
καταρτίζονται από τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών για όλες τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους. 

 Παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς: 

- Όλους τους εμπλεκομένους σε αυτό φορείς για την εφαρμογή του, 
κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

- Τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών για την 
κατάρτιση των Ειδικών (εξωτερικών) ΣΑΤΑΜΕ. 

3.7.5.1 Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
περιστατικά σε εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει της αποστολής της και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 
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 Σχέδιο πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 
(ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423B/10-04-2003) και τις νεότερες διοικητικές αλλαγές που 
έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 
των φορέων που εμπλέκονται. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service 
/ Mapping της ΕΕ, για την άμεση χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής, 
εφόσον απαιτηθεί. 

 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
των ΣΤΟ των Δήμων. 

 Κατάρτιση και συντονισμό του έργου της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο 
σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών 
οδηγιών αυτοπροστασίας, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής 
ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

 Ένταξη και αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και 
ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΣΟΠΠ) για ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό της Διοίκησης στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση ΤΑΜΕ. 

 Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)19. 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής 
προστασίας. 

 Συντονισμό φορέων πολιτικής προστασίας στη διεξαγωγή και αποτίμηση δι-
υπηρεσιακών ασκήσεων πολιτικής προστασίας. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών πολιτικής προστασίας, των 
στελεχών όλων των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας, των εθελοντών, καθώς και ενημέρωση των πολιτών, σε θέματα 
πολιτικής προστασίας. 

                                                      

19 Με το άρθρο 68 του Ν. 4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο 
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και 
λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/27-06-2014). 
Νοείται, ότι εφόσον συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθρου 28 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 και 
μέχρι την εφαρμογή των άρθρων 107 και 109 του Ν .4249/2014, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς, αποτελεί μόνιμο 
επιστημονικό υποστηρικτικό μηχανισμό του ΕΣΚΕ και ιδίως, του ΚΕΠΠ, στη διαχείριση των συμβάντων 
πολιτικής προστασίας και στην παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας και επιστημονικής πληροφόρησης, 
κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 119 του Ν. 4249/2014. 
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 Συγκρότηση της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ4 (άρθρο 15, Ν. 3491/2006) και σύνταξη 
Κανονισμού Λειτουργίας της. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από περιστατικά σε εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 
354Β/17-02-2016): 

2. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Εγκρίνει τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων, μετά από θετική εισήγηση του 
οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των 
ανωτέρω Σχεδίων (Β.2, εδ. 3, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Ορίζει τα μέλη της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

3. Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

 Συντονίζει τη διαδικασία αναθεώρησης/ επικαιροποίησης του υφιστάμενου 
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης 
(Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων στο χώρο εκτός 
των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τις 
απαιτήσεις σχεδίασης που προβλέπονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423Β/10-04-2003) (άρθρο 9, 
ΚΥΑ 172058/2016). Μετά την αποδοχή του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από όλους τους 
συναρμόδιους φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται, το 
Σχέδιο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από 
εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Το 
εγκεκριμένο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γενικό ΣΑΤΑΜΕ 
διαβιβάζεται στις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, 
προκειμένου οι τελευταίες να καταρτίσουν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ για εκάστοτε 
εγκατάσταση που λειτουργεί στα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Τα τελευταία 
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από 
θετική εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πόρων για 
την υλοποίηση των ανωτέρω Σχεδίων (Β.2, εδ. 3, άρθρο 11). 

 Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Φακέλων 
Κοινοποίησης και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων 
των εγκαταστάσεων ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας (παρ. 4, άρθρο 7, 
ΚΥΑ 172058/2016). 

 Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια 
επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και 
ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον 
ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 
172058/2016). 
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 Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 
172058/2016. 

 Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή των εγκαταστάσεων SEVESO 
αντίγραφο (σε ψηφιακή μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των στοιχείων 
που τις συνοδεύουν) των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που 
αδειοδοτεί η προαναφερόμενη, σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 
καταχώρησή τους, προκειμένου το αντίγραφο αυτό, όταν απαιτηθεί, να τεθεί 
στη διάθεση της Υποστηρικτικής Ομάδας του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006 
(άρθρο 9, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Κάθε φορά που διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή και 
την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, ενημερώνεται από την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, η οποία ταυτόχρονα της 
διαβιβάζει και έκθεση αποτίμησης των σχετικών ενεργειών της (παρ. Β.2, 
εδάφιο 4.δ, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με το εάν για μία 
εγκατάσταση συντρέχει ή όχι λόγος κατάρτισης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ. Η διαδικασία 
αυτή δρομολογείται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις 
πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των Φακέλων Κοινοποίησης των 
εγκαταστάσεων (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 11, ΚΥΑ 12058/2016). 

 Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος της 
ΕΕ, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έρχεται σε συνεννόηση με 
τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και την 
αδειοδοτούσα αρχή και κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το 
ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ 172058/2016 και προβαίνει με 
το εν λόγω Κράτος-Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 
διμερών σχέσεων τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και 
από τις δύο πλευρές για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς και για 
τον περιορισμό των συνεπειών τους στο άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου 
Κράτους-Μέλους, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ 
παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 
και 12 της ΚΥΑ και τις κοινοποιεί στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας 
που συνορεύει με το όμορο Κράτος-Μέλος (παρ. 6, άρθρο 13, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Προκειμένου για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, πέραν των όσων 
προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 
της ΚΥΑ 172058/2016, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας διασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ότι τα πρόσωπα που ενδέχεται 
να θιγούν από μεγάλο ατύχημα λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον 
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ενδεδειγμένη μορφή σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1.2 και 3) της ΚΥΑ 
172058/2016 και παρέχονται κυρίως με τη διανομή φυλλαδίων, αλλά και με 
κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς 
και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) 
του άρθρου 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 3α, άρθρο 13, ΚΥΑ 172058/2016). 
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την παροχή 
στο ενδιαφερόμενο κοινό της ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη 
διευκόλυνση του προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με την παροχή 
σχετικού ενημερωτικών οδηγιών και κατευθύνσεων. 

 Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος της 
ΕΕ, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έρχεται σε συνεννόηση με 
τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και την 
αδειοδοτούσα αρχή και κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το 
ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ και προβαίνει με το εν λόγω 
Κράτος-Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων 
τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις δύο 
πλευρές για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον 
περιορισμό των συνεπειών τους στο άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου 
Κράτους-Μέλους, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ 
παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 
και 12 της ΚΥΑ και τις κοινοποιεί στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας 
που συνορεύει με το όμορο Κράτος-Μέλος (παρ. 6, άρθρο 13, ΚΥΑ 
172058/2016). 

Μετά την εκδήλωση ΤΑΜΕ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ΚΥΑ 
172058/2016) είναι κυρίως αρμόδια για τα εξής: 

4. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Δύναται να αναλάβει τον συντονισμό, με την έννοια της διασύνδεσης των 
επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών του ΤΑΜΕ. 

 Λαμβάνει απόφαση κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ. 
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 Δύναται, εφόσον απαιτηθεί, να παρέχει οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ για 
την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την 
υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας 
της εκδήλωσης ΤΑΜΕ, μέσω των Δήμων, όταν συντρέχει περίπτωση, για την 
κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24-ωρα, 
από τις διαθέσιμες για τον σκοπό αυτό πιστώσεις της ΓΓΠΠ, με σχετική 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το ΠΣ 
ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος σε εθνικό 
επίπεδο δεν επαρκούν, δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς 
συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή 
μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών. 

 Εντέλλει τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/ 
Mapping της ΕΕ, εφόσον απαιτηθεί. 

 Ενημερώνει το κοινό για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την 
παροχή οδηγιών κατά την εκδήλωση του ατυχήματος, προς αντιμετώπιση 
των καταστροφών. 

 Συγκαλεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας – ΚΣΟΠΠ 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

 Εντέλλει τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τη 
σύγκληση της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006), όταν τούτο κριθεί 
αναγκαίο. Η ΥΟΔ υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο 
υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες 
δυνάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την παροχή εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληροφοριών για τη διαχείριση χημικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων. 

5. Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 

 Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος και εφόσον συντρέχουν λόγοι, 
ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, προκειμένου να υποστηρίξει, εφόσον 
απαιτηθεί, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των 
συνεπειών από την εκδήλωση ατυχήματος, καθώς και τις οργανικές μονάδες 
των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του ατυχήματος. 

 Εκδίδει αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη 
περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 Υποστηρίζει τις οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο 
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της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
των συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ. 

 Υποβάλλει, εφόσον απαιτηθεί, αίτημα ενεργοποίησης της υπηρεσίας 
Copernicus Emergency Management Service / Mapping της ΕΕ, ως Εθνικό 
Σημείο Επαφής (National Focal Point) στη χώρα μας και ως 
εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ενεργοποίηση του. 

 Υποστηρίζει επιστημονικά το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στη διαχείριση των συμβάντων 
πολιτικής προστασίας και παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία και 
επιστημονική πληροφόρηση. 

 Συγκαλεί και στελεχώνει, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, την Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στελέχη της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεταβαίνουν στην πληγείσα 
περιοχή προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο του ή να συνδράμουν στο έργο των 
οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
από την εκδήλωση του ΤΑΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πολιτικής 
προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. 

6. Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού - Εκπαίδευσης & Εκδόσεων της ΓΓΠΠ 

 Υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα 
θέματα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 
ή άλλων διεθνών οργανισμών και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την 
παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ. 

7. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) 

 Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει 
πρωτίστως το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), που 
λειτουργεί επί 24-ωρου βάσεως, το οποίο, στη συνέχεια, ενημερώνει τη Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, βρίσκεται σε συνεχή και αμφίδρομη 
επικοινωνία με τα Κέντρα Επιχειρήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων σε 
κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), τα 
οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των 
κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής 
και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα τους. Επιπλέον, βρίσκεται σε 
επικοινωνία και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές, όπου εξελίσσεται το 
καταστροφικό φαινόμενο και δρομολογεί, εφόσον τους υποβληθούν, τα 
αιτήματα των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων 
Αντιπεριφερειαρχών (οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες), με σκοπό την 
υποστήριξη του έργου τους. 
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 Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Περιφέρειας παρακολουθεί, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες 
αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στον χώρο της 
εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ ΕΣΚΕ και τη Δ/νση 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (Παρ. 2, Άρθρο 16 
της ΚΥΑ 1720158/2016). 

 Σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος εντός του ελλαδικού χώρου με 
διασυνοριακές επιπτώσεις20, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης από 
τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, ενημερώνει 
τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ενώ αποτελεί σημείο 
επαφής και ειδοποιεί τα όμορα Κράτη μέσω του συστήματος ΙΑΝ (Industrial 
Accident Notification) System/ UNECE, το οποίο λειτουργεί ως εξής: 

Τα σημεία επαφής ορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη της «Σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ για τις διασυνοριακές επιπτώσεις 
των βιομηχανικών ατυχημάτων» της UNECE, με σκοπό να ενημερώσουν άλλα Μέρη 
της Σύμβασης για το βιομηχανικό ατύχημα και να αιτηθούν αμοιβαία συνδρομή. Το 
ανωτέρω σύστημα ειδοποίησης περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες αναφορών: 

- Έγκαιρη προειδοποίηση (early warning). 

- Πληροφόρηση (Information). 

- Αίτημα για βοήθεια (Request for Assistance). 

Επισημαίνεται ότι, πλην του ανωτέρω συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και 
ανταλλαγής πληροφοριών, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ αποτελεί σημείο επαφής και των κάτωθι 
συστημάτων: 

 IPCR (Integrated Political Crisis Response) Web Platform / Council of the 
European Union – ERCC 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα IPCR Web Platform λαμβάνει δεδομένα (inputs) 
από τα Κράτη-Μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EEAS (European External 
Action Service) και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας 
ως κόμβος επικοινωνίας του συστήματος IPCR. Η ανωτέρω πλατφόρμα 
επιτρέπει και την ανταλλαγή πληροφοριών εκτός περιόδων κρίσης, κυρίως 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας/ετοιμότητας. 

 The Emergency Response Coordination Centre (ERCC) 

                                                      

20 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη «Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ για τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων (Ελσίνκι, 17 Μαρτίου 1992), την οποία η Ελλάδα 
έχει κυρώσει με τον Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256Α/16-12-1997) και στην οποία συμβαλλόμενα μέρη είναι η Ιταλία, η 
Αλβανία και η ΠΓΔΜ, όχι όμως και η Τουρκία (υπ. αριθ. Φ.0546/Μ.4782/ΑΣ365/32241/07-07-2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών), στην περίπτωση ενός βιομηχανικού ατυχήματος ή άμεσης απειλής ενός 
βιομηχανικού ατυχήματος, το οποίο προκαλεί ή είναι δυνατόν να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις, το 
Μέρος Προέλευσης θα εξασφαλίσει ότι όλα τα Θιγόμενα Μέρη θα ειδοποιηθούν, χωρίς καθυστέρηση, στα 
κατάλληλα επίπεδα μέσω των συστημάτων ειδοποίησης για βιομηχανικά ατυχήματα. Μία τέτοια ειδοποίηση 
θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης (παρ. 2, άρθρο 10, Ν. 
2546/97, ΦΕΚ 256Α/16-10-1997). 
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Εξασφαλίζει 24-ωρη και σε εβδομαδιαία βάση επιχειρησιακή ικανότητα και 
εξυπηρετεί τα Κράτη-Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίτευξη των 
στόχων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ERCC συλλέγει και αναλύει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με 
τις καταστροφές, παρακολουθεί τους κινδύνους, προετοιμάζει τα σχέδια για 
την ανάπτυξη των εμπειρογνωμόνων, των ομάδων και του εξοπλισμού και 
συνεργάζεται με τα Κράτη-Μέλη για την καταγραφή των διαθέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων και τον συντονισμό των προσπαθειών 
αντιμετώπισης των καταστροφών εντός της ΕΕ, αντιστοιχίζοντας τις 
προσφορές για βοήθεια προς τις ανάγκες της εκάστοτε πληγείσας χώρας. 

8. Πυροσβεστικό Σώμα 

Το Πυροσβεστικό Σώμα μετά την εκδήλωση μεγάλου ατυχήματος ή συμβάντος σε 
εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4249/2014, ΚΥΑ 
172058/2016, ΠΔ 329/1993 – ΦΕΚ 140Α/26-08-1993 και ΥΑ 96702007 – ΦΕΚ 842Β/30-05-
2007) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την καταστολή του περιστατικού (αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων 
συμβάντων σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης και 
διακίνησης πετρελαιοειδών και λοιπών εύφλεκτων υλών, μονάδων 
αποθήκευσης, δικτύου μεταφοράς ή σταθμού διανομής φυσικού αερίου και 
λοιπών καυσίμων αερίων, αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικινδύνων 
χημικών ουσιών, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων σε 
οιεσδήποτε εγκαταστάσεις και ειδικότερα σε εκείνες που υπάγονται στην 
Κοινοτική Οδηγία SEVESO). Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και 
κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη 
συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων. 

 Την οριοθέτηση των επιχειρησιακών ζωνών/ζωνών ασφαλείας. 

 Τη διάσωση, τον απεγκλωβισμό και την παροχή συνδρομής, σε χερσαίο 
χώρο, σε άτομα (εργαζομένους εντός της εγκατάστασης ή/και πληθυσμό 
εκτός της εγκατάστασης (περίοικοι, διερχόμενοι, εργαζόμενοι εκτός της 
εγκατάστασης)) των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η 
σωματική τους ακεραιότητα και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για 
τη μεταφορά των ανωτέρω ατόμων σε ιδρύματα παροχής ιατρικής 
συνδρομής ή περίθαλψης. Για το σκοπό αυτόν και εφόσον απαιτείται, το 
199ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ ή το ΠΕ.ΚΕ της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ (κατά περίπτωση), κατόπιν 
αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του ατυχήματος, 
κινητοποιεί και αποστέλλει στην περιοχή του ατυχήματος την πλησιέστερη 
ομάδα αντιμετώπισης ΧΒΡΠ και Τεχνολογικών Ατυχημάτων (ΤΑ) της ΕΜΑΚ. Η 
ανωτέρω, εκτός των άλλων (πιθανές διασώσεις ατόμων εντός και εκτός της 
εγκατάστασης, διαδικασίες απολύμανσης κλπ.), δύναται να προβεί και σε 
ανιχνεύσεις και δειγματοληψίες ουσιών, καθώς και σε δράσεις περιορισμού 
της διαρροής ή επέκτασης της μόλυνσης. 

 Την απολύμανση (εφόσον απαιτείται) ασθενών/τραυματιών και στη συνέχεια, 
τη μεταφορά τραυματιών και ασθενών μέχρι και το όριο της ζώνης ΙΙΙ με την 
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ψυχρή ζώνη, όπου και παραλαμβάνονται από τη μονάδα του ΕΚΑΒ, με 
σκοπό την περίθαλψη και τη διακομιδή τους. 

 Την υποχρεωτική εκκένωση των πολιτών από την περιοχή η οποία βρίσκεται 
εγγύς του σημείου του περιστατικού και διατρέχει άμεσο κίνδυνο (όταν το 
περιστατικό προκληθεί εγγύς οδών, οικιών, σχολικών μονάδων, σταθμών 
λεωφορείων, προαστιακού σιδηροδρόμου, κλπ. και απειλείται άμεσα η ζωή 
και η ασφάλεια πολιτών, ώστε να απαιτείται άμεση εκκένωση χώρων, κατόπιν 
απόφασης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής στο σημείο του 
ατυχήματος Αξιωματικού του Π.Σ., στο πλαίσιο των δράσεων διάσωσης του 
πληθυσμού (Ν. 4249/2014, άρθρο 64)). Η εν συνεχεία μεταφορά των 
διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ. 

 Την εισήγηση, προς το αρμόδιο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, για την 
οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού, καθώς και τα όρια της 
περιοχής όπου θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4249/2014. 

 Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της 
σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της. 

 Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα 
εμπρησμού (άρθρα 264 έως 267 Ποινικού Κώδικα). 

 Την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση ΤΑΜΕ και το έργο 
καταστολής του. 

 Τη σύνταξη «αναφοράς συμβάντος» μετά τη λήξη του περιστατικού, με σκοπό 
την προκαταρκτική εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να 
καθοριστούν ο αριθμός των πληγέντων στον οποίο απαιτείται να 
παρασχεθεί βοήθεια, καθώς και το είδος αυτής. 

 Ο Διοικητής της τοπικής αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συμμετέχει στο 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας που 
έχει πληχθεί από το περιστατικό, το οποίο, εφόσον συντρέχει λόγος, 
συγκαλείται προς υποβοήθηση του έργου του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη 
(Ν. 3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3 & Ν. 3852/2010). 

Ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού: 

 Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονισμού του έργου της 
καταστολής του περιστατικού. 

 Εκτιμά, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης, το 
περιστατικό, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί ως «συμβάν» ή «μεγάλο 
ατύχημα (ΤΑΜΕ)», καθώς και τη δράση προστασίας του πληθυσμού που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί (παραμονή σε κλειστό χώρο ή οργανωμένη 
απομάκρυνση), βασιζόμενος: 

- Στις πληροφορίες της Μελέτης Ασφαλείας και του Φακέλου 
Κοινοποίησης της εγκατάστασης, όπως αυτά έχουν κοινοποιηθεί στις 
κατά τόπους Διοικήσεις του ΠΣ από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή 
(ΚΥΑ 172058/2016, άρθρα 6, 7 & 9). 
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- Στις πληροφορίες του εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης 
(προκειμένου για εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας), όπως αυτό έχει 
κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Διοικήσεις του ΠΣ από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

- Τυχόν άλλα στοιχεία που του παρέχονται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του 
περιστατικού (μετεωρολογικές συνθήκες, κλπ.). 

 Προβαίνει, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης, στην 
οριοθέτηση των επιχειρησιακών ζωνών/ζωνών ασφαλείας. 

 Σε περίπτωση περιστατικού το οποίο πλήττει ή επίκειται να πλήξει περιοχή 
εντός της οποίας υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος21 και ιδιαίτερα χώροι με 
συνάθροιση κοινού σε ώρα λειτουργίας (σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί υπεραστικών 
λεωφορείων, σιδηροδρομικές αρτηρίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.), 
μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω 
σημείων σχετικά με την εκδήλωση του περιστατικού, προκειμένου οι τελευταίοι 
να υλοποιήσουν δράσεις προστασίας του πληθυσμού που βρίσκονται εντός 
των ανωτέρω σημείων. 

 Μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση των γειτονικών εγκαταστάσεων SEVESO, 
καθώς και εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 
172058/2016 αλλά βρίσκονται στο ίδιο επιχειρηματικό πάρκο ή εντός των 
ζωνών Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και όπου οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να 
αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας αυτών με την 
εγκατάσταση στην οποία εκδηλώθηκε το ατύχημα, εξαιτίας 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
περιστατικά σε εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει της αποστολής του και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει κατά κύριο 
λόγο στα ακόλουθα: 

 Γνωμοδοτεί, διά των τοπικών αρμόδιων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, επί των 
εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν οι Μελέτες 
Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας (παρ. Α.3, Άρθρο 11 & 
παρ. Β.2, Άρθρο 9, ΚΥΑ 172058/2016). 

                                                      

21 Με τον όρο σημεία ενδιαφέροντος νοούνται: 
 Όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού (δημόσιες υπηρεσίες, κτίρια, μονές, εκκλησίες, 

στρατιωτικές μονάδες, αθλητικοί χώροι, πλατείες κλπ.). 
 Κρίσιμες υποδομές (σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικές και σιδηροδρομικές 

αρτηρίες, εγκαταστάσεις παραγωγής και δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγοί 
διανομής φυσικού αερίου, συλλέκτες νερού, κλπ.). 

 Οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημόσια και ιδιωτικά 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ), νοσοκομεία, μονάδες υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
ΚΑΠΗ, κατασκηνώσεις κλπ.). 

 Οι οικισμοί. 
 Λοιπές εγκαταστάσεις με εμπεριέχουσες επικίνδυνες ουσίες (υπαγόμενες ή μη στις διατάξεις της Οδηγίας 

SEVESO III). 
 Περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, υδροβιότοποι, πλημμυριζόμενες εκτάσεις βάσει των Χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας κλπ. 
 Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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 Διενεργεί, διά των τοπικών αρμόδιων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και εάν είναι 
εφικτό και των τοπικών αρμόδιων ΕΜΑΚ, σε συνεργασία με τους φορείς 
εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή 
και εκπαίδευση ως προς τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης των 
εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας (παρ. Α.5, Άρθρο 11, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Συμμετέχει, μεταξύ άλλων φορέων, σε επιθεωρήσεις που διεξάγει η 
αδειοδοτούσα αρχή της εκάστοτε εγκατάστασης (ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 της ΚΥΑ 
172058/2016. 

 Συμμετέχει στην κατάρτιση της εκάστοτε επικαιροποίησης/αναθεώρησης του 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, καθώς και, διά των τοπικών αρμόδιων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών, στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων (παρ. 
Β.2, Εδάφιο β, Άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Η εκάστοτε τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει σχέδιο 
επέμβασης για τις εγκαταστάσεις SEVESO ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας. 
Για τη σύνταξη των σχεδίων επέμβασης των εγκαταστάσεων ανώτερης 
βαθμίδας, λαμβάνονται υπόψιν ο Φάκελος Κοινοποίησης, η Έκθεση Πολιτικής 
Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων και η Μελέτη Ασφαλείας, το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ 
(παρ. Β.2, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016), εάν υπάρχει, καθώς επίσης και οι 
Εγκύκλιοι Διαταγές υπ. αριθ. 104 και υπ. αριθ. 111 του ΑΠΣ). 

 Οργανώνει, στελεχώνει και λειτουργεί σε 24-ωρη βάση το ΕΣΚΕ. 

 Κοινοποιεί το παρόν Σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες που 
εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, προκειμένου να ενημερωθούν για 
ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν. 

 Εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του 
μονάδες, για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τις αφορά και 
εμπλέκονται. 

 Εκδίδει οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του μονάδες, σχετικά 
με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)22 κατά την υλοποίηση των 
δράσεων που προβλέπονται για αυτές στο παρόν Σχέδιο. 

 Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ενώ διαβιβάζει στις τελευταίες και τις εντολές της Ηγεσίας. 

 Εξασφαλίζει τον εφοδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος με κάθε είδους 
υλικά, οχήματα και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 

 Εποπτεύει την καλή λειτουργία και χρήση των ανωτέρω υλικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων. 

 Εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου και 
διάθεση αυτών. 

                                                      

22 Το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει Στολές Χημικής Προστασίας και Αντιπυρικές Στολές Προστασίας για την 
αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων. 
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 Τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του προσωπικού και του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και μέσων του ΠΣ. 

 Διασφαλίζει τη στελέχωση και τον εφοδιασμό με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων 
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και ειδικότερα της Ομάδας Χημικών, 
Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Τεχνολογικών 
Ατυχημάτων (ΧΒΡΠ & ΤΑ) αυτών, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει και την ευθύνη 
αντιμετώπισης ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις SEVESO. 

 Καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων ετοιμότητας του 
προσωπικού του ΠΣ. 

 Διασφαλίζει τη λειτουργία ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

9. Ελληνική Αστυνομία 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος σε εγκατάσταση SEVESO, το οποίο έχει συνέπειες σε 
χώρο ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου (Ν. 4249/2014), η ΕΛ.ΑΣ. δρομολογεί κατά βάση τις κάτωθι δράσεις: 

 Λήψη μέτρων τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών 
οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων 
ΟΤΑ, κλπ.) που εμπλέκονται στην καταστολή. 

 Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, τόσο στην περιοχή του ατυχήματος όσο και ευρύτερα, 
εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων από ασφαλείς 
παρακαμπτήριες οδούς, προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην περιοχή του 
ατυχήματος, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που 
απομακρύνονται από αυτήν.  

 Απαγόρευση της εισόδου εντός της ψυχρής ζώνης, καθώς και των ζωνών Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα (όπως οι ανωτέρω ζώνες έχουν 
οριοθετηθεί από το ΠΣ). 

 Συμβολή στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών, όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας. 

 Περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 
απειλήθηκε από το ΤΑΜΕ, μέχρι την παράδοσή της στους κατόχους. 

 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας, σε συνεργασία με το ΠΣ, όπου αυτό 
απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην 
πληγείσα περιοχή. 

 Ο Διοικητής της τοπικής αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής συμμετέχει στο 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας που 
έχει πληχθεί από το περιστατικό, το οποίο, εφόσον συντρέχει λόγος, 
συγκαλείται προς υποβοήθηση του έργου του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη 
(Ν. 3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3 & Ν. 3852/2010). 
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Οι ανωτέρω δράσεις δρομολογούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τα σχέδια επέμβασής τους. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
περιστατικά σε εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει της αποστολής του και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει κατά κύριο λόγο 
στα ακόλουθα:  

 Διασφαλίζει τη λειτουργία ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Οργανώνει, στελεχώνει και λειτουργεί σε 24-ωρη βάση το Ενιαίο Συντονιστικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙ.Κ), το οποίο 
διασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων 
των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της 
Χώρας. 

 Κοινοποιεί το παρόν Σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες που 
εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, προκειμένου να ενημερωθούν για 
ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν. 

 Εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του 
μονάδες, για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τις αφορά και 
εμπλέκονται. 

 Εκδίδει οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του μονάδες, σχετικά 
με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την υλοποίηση των 
δράσεων που προβλέπονται για αυτές στο παρόν Σχέδιο. 

 Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ενώ διαβιβάζει στις τελευταίες και τις εντολές της Ηγεσίας. 

 Εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου και 
διάθεση αυτών. 

 Συμμετέχει στην κατάρτιση της εκάστοτε επικαιροποίησης/αναθεώρησης του 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, καθώς και, διά των τοπικών αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών, 
στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων (παρ. Β.1 & Β.2, 
Άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του προσωπικού και του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και μέσων της ΕΛ.ΑΣ. 

 Εκδίδει διαταγές για την εκπαίδευση και ενημέρωση του αστυνομικού και 
πολιτικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

3.7.5.2 Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

1. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 

Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούνται στο 
θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά 
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ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, 
όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 
39Α/16-02-1970), στο άρθρο 29 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α/19-12-), στο άρθρο 12 
του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27Α/08-02-1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του Ν. 
4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/22-08-2011) και όπως ισχύει, και πάντως, μόνο στους χώρους 
που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του. 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος σε εγκατάσταση SEVESO, το οποίο έχει συνέπειες σε 
χώρο ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 
4150/2013, άρθρο 5), το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.: 

 Λαμβάνει μέτρα τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των 
πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων 
(ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ, κλπ.) που εμπλέκονται στην καταστολή. 

 Λαμβάνει μέτρα τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, τόσο στην περιοχή του ατυχήματος όσο και ευρύτερα, 
εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων από ασφαλείς 
παρακαμπτήριες οδούς, προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην περιοχή του 
ατυχήματος, καθώς και μέτρα διευκόλυνσης των πολιτών που 
απομακρύνονται από αυτήν. 

 Απαγορεύει την είσοδο εντός της ψυχρής ζώνης, καθώς και των ζωνών Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα (όπως οι ανωτέρω ζώνες έχουν 
οριοθετηθεί από το ΠΣ). 

 Συμβάλλει στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών, όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας. 

 Περιφρουρεί και διαφυλάττει την περιουσία που καταστράφηκε ή απειλήθηκε 
από το ΤΑΜΕ, μέχρι την παράδοσή της στους κατόχους. 

 Λαμβάνει μέτρα τάξης και ασφάλειας, σε συνεργασία με το ΠΣ όπου αυτό 
απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην 
πληγείσα περιοχή. 

 Εφόσον απαιτηθεί, διεξάγει έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. 

 Σε περίπτωση ρύπανσης θάλασσας ή παράκτιου χώρου από πετρελαιοειδή 
προερχόμενα από επίγειους αγωγούς ή βυτιοφόρα οχήματα και συρμούς, 
καθώς και από ατύχημα σε βιομηχανία, διυλιστήριο ή εγκατάσταση 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην παραθαλάσσια ζώνη, αναλαμβάνονται 
δράσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης, καθώς και παρεμπόδισης 
εξάπλωσης της ρύπανσης, από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, όπως αυτές 
ορίζονται στα επιμέρους Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 11/2002. 

Οι ανωτέρω Αρχές είναι υπεύθυνες για την κινητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων 
και αρχών και το συντονισμό των ενεργειών τους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά τα περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή δικαιοδοσίας τους βάσει του 
κατά περίπτωση εγκεκριμένου τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Κεφάλαιο 1, παρ. 
1.9.1, ΠΔ 11/2002). Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται λοιποί φορείς της 
κεντρικής διοίκησης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, οι φορείς 
διοίκησης των λιμένων, οι βιομηχανίες πετρελαίου, καθώς και οι επιχειρήσεις 
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ναυαγιαίρεσης, ρυμούλκησης και επιθαλάσσιας αρωγής, οι εξειδικευμένες εταιρείες 
καταπολέμησης ρύπανσης και οι εταιρείες εκτέλεσης υποθαλάσσιων εργασιών, υπό 
τον συντονισμό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εξειδικευμένες δράσεις προστασίας των έμβιων 
ειδών που μολύνονται από τη διαφυγή πετρελαίου στο περιβάλλον αναλαμβάνονται 
από ειδικά κέντρα που λειτουργούν στη χώρα, όπως το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων 
Ζώων και Πουλιών. Στις κατά τόπου ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει του 
σχεδιασμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των ακτών 
συνδράμουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές που έχουν τεθεί στη διάθεση 
της κατά περίπτωση Λιμενικής Αρχής και τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στα 
σχετικά ευρετήρια του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (ΠΔ 11/2002, Κεφάλαιο 1, 
παρ. 1.1.2). 

Σε περίπτωση που εξαιτίας του ΤΑΜΕ προκλήθηκε ρύπανση θάλασσας ή ακτών 
εξαιρετικά μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3 (παρ. 3.7) 
του ΠΔ 11/2002, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του 
Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ενεργεί 
βάσει του ισχύοντος «Μνημονίου Ενεργειών Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης» 
και θέτει σε ετοιμότητα τη Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 
Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τις εμπλεκόμενες Λιμενικές Αρχές και τους κατά περίπτωση 
εμπλεκόμενους φορείς υποστήριξης (όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, παρ. 
3.5 του ανωτέρω ΠΔ). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Χημείο του Κράτους προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε 
αναλύσεις για την ταυτοποίηση των πετρελαϊκών ρύπων, διευκολύνοντας το έργο των 
Λιμενικών Αρχών και στον εντοπισμό των υπαιτίων ρύπανσης (Κεφάλαιο 3, παρ. 
3.5.12, ΠΔ 11/2002). Το ανωτέρω υλοποιείται από την αρμόδια περιφερειακή Χημική 
Υπηρεσία, κατόπιν αιτήματος της τοπικής αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Επιπλέον, το 
ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ δύναται να διενεργήσει δειγματοληψίες και να παράσχει επιστημονική 
υποστήριξη για τον τρόπο/μέθοδο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης ανάλογα 
με το είδος των φυσικών οικοσυστημάτων των περιοχών που επηρεάζονται από το 
περιστατικό ρύπανσης (Κεφάλαιο 3, παρ. 3.5.13, ΠΔ 11/2002). 

Οι εργασίες καθαρισμού δύναται να διενεργηθούν, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από 
την τοπική αρμόδια Λιμενική Αρχή, από εξειδικευμένες ιδιωτικές αντιρρυπαντικές 
εταιρείες, με κατάλληλα οργανωμένο προσωπικό, με χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας, σύγχρονο ειδικό εξοπλισμό (μηχανήματα, αναλώσιμα κλπ.) και τήρηση 
του ειδικού πρωτοκόλλου ασφαλείας – διαδικασίας τη συγκεκριμένη μορφή 
ρύπανσης, με την όλη δαπάνη να βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. 

Τέλος, σε περίπτωση που η ρύπανση αποτελεί συνέπεια έκνομης ενέργειας, 
ειδοποιείται ταυτόχρονα και η Διεύθυνση Ασφάλειας & Αστυνόμευσης του Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού επικίνδυνα 
διαφυγόντα υγρά κινούνται προς θάλασσα στην οποία βρίσκονται 
λουόμενοι και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού ενημερώνει σχετικά την οικεία Λιμενική Αρχή, 
προκειμένου αυτή, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, να απομακρύνει 
άμεσα τους λουόμενους και να προβεί σε σχετικές απαγορεύσεις μέχρι, 
κατόπιν σχετικών μετρήσεων, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της 
θάλασσας για κολύμβηση. Εφ’ όσον, στη συνέχεια, λόγω του ΤΑΜΕ εκδοθεί 
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προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Υγείας των οικείων Περιφερειών, οι τοπικές αρμόδιες Λιμενικές Αρχές 
οφείλουν να επιτηρούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τους οικείους 
Δήμους για την αποτροπή της εισόδου λουόμενων στην ακτή. 

 Επιτηρεί μέτρα απαγόρευσης της αλιείας που επιβάλλονται το Τμήμα Αλιείας 
της οικείας Περιφέρειας και συνεργάζεται με κεντρικές ή περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την 
έκδοση οδηγιών σχετικά με την κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων. 

 Διευκολύνει την από θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
προσωπικού και μέσων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.) λόγω ΤΑΜΕ, καθώς και υλικών και μέσων 
για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Αποκλείει χερσαίους και θαλάσσιους χώρους, απομακρύνει πολίτες – 
θαλάσσια μέσα, σκάφη κλπ. και δημιουργεί διόδους/ζώνες, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν από φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών. 

 Συμβάλλει στην υλοποίηση της απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών από θαλάσσης, όταν αυτή ληφθεί από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας. 

 Διαθέτει μέσα για την απομάκρυνση ατόμων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
διά θαλάσσης, δεδομένου και του υφιστάμενου κυκλοφοριακού 
προβλήματος στο παρακείμενο οδικό δίκτυο λόγω του ΤΑΜΕ. 

 Απομακρύνει πλοία από θαλάσσια περιοχή εγγύς της οποίας βρίσκεται η 
εγκατάσταση στην οποία εκδηλώθηκε το ΤΑΜΕ. 

 Ενημερώνει όμορες λιμενικές εγκαταστάσεις. 

 Σε περίπτωση πρόκλησης ή ενδεχόμενου πρόκλησης ρύπανσης της 
θάλασσας ή των ακτών ενός ή περισσοτέρων παράκτιων κρατών, το 
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει να ενημερώσει τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 11/2002 (ΦΕΚ 
6Α/21-01-2002). Αντίγραφο της εν λόγω αναφοράς κοινοποιείται στη ΓΓΠΠ 
για τη συμπλήρωση του «Φακέλου Καταστροφής» και την εν συνεχεία 
ενημέρωση της Διυπουργικής Επιτροπής SEVESO. 

 Εφόσον έχει αρμοδιότητα, ο Διοικητής της τοπικής αρμόδιας Λιμενικής Αρχής 
συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας που έχει πληχθεί από το περιστατικό, το οποίο, 
εφόσον συντρέχει λόγος, συγκαλείται προς υποβοήθηση του έργου του 
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη (Ν. 3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3 & Ν. 
3852/2010). 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
περιστατικά σε εγκαταστάσεις SEVESO και βάσει της αποστολής του και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Εκδίδει διαταγές και κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες του και τις 
τοπικές Λιμενικές Αρχές για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας και 
τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση ΤΑΜΕ. 
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 Οργανώνει, στελεχώνει και λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) και 
στελεχώνει, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, το Ενιαίο Κέντρο 
Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). 

 Κοινοποιεί το παρόν Σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες που 
εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, προκειμένου να ενημερωθούν για 
ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στο παρόν. 

 Εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του 
μονάδες, για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τις αφορά και 
εμπλέκονται. 

Εκδίδει οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του μονάδες, σχετικά με τη 
χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την υλοποίηση των δράσεων που 
προβλέπονται για αυτές στο παρόν Σχέδιο. 

 Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ 
διαβιβάζει στις τελευταίες και τις εντολές της Ηγεσίας. 

 Συμμετέχει στην κατάρτιση της εκάστοτε επικαιροποίησης/αναθεώρησης του 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, καθώς και, διά των τοπικών αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, 
στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων (παρ. Β.1 & Β.2, 
Άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Τηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία των πόρων (προσωπικού και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεριμνά για την 
ετοιμότητα και καταλληλότητα αυτών. 

 Διαθέτει μέσα, μετά από συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, για εναέρια 
επιτήρηση. 

 Εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου και 
διάθεση αυτών. 

 Εκδίδει διαταγές για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Διασφαλίζει τη λειτουργία ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

3.7.5.3 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

Η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι η Δ/νση 
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, διά των Τμημάτων (ΠΔ 147/2017, άρθρο 50): 

 Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Κωδικοποίησης Διαδικασιών. 

 Περιβάλλοντος & Βιομηχανικής Ασφάλειας. 

Οι αρμοδιότητες των ως άνω δύο Τμημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
& Τουρισμού στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016 είναι οι εξής: 
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 Το Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Κωδικοποίησης Διαδικασιών 
αποτελεί αδειοδοτούσα αρχή βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και 
παραγωγής ιατρικών αερίων. 

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Βιομηχανικής Ασφάλειας: 

- Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Κοινοποιήσεων 
(παρ. 3.2, άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016) και των εκθέσεων Πολιτικής 
Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (παρ. 4, άρθρο 7), καθώς και των 
Μελετών Ασφαλείας (παρ. Β.1, άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της 
ΚΥΑ 172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

- Έχει τη δυνατότητα, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης 
Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων να διαβιβάσει στην 
αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν 
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το 
αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Εξετάζει τις Μελέτες Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που προβλέπεται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ της ΚΥΑ 172058/2016 και μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την 
παραλαβή τους, γνωμοδοτεί ως προς τα σενάρια ατυχημάτων και την 
ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, 
καθώς και για τα ληφθέντα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα (παρ. 
Β.2 εδάφιο α, άρθρο 9, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, λαμβάνει, με τη μορφή συνοπτικής 
έκθεσης, από την αδειοδοτούσα αρχή, τα στοιχεία της παρ. 3α του 
άρθρου 16 (παρ. 3β, άρθρο 16, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, λαμβάνει από την αδειοδοτούσα 
αρχή συγκεντρωτικούς καταλόγους με τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 
του άρθρου 23 (παρ. 1, άρθρο 23, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Δύναται να συμμετάσχει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 172058/2016, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 10 του ιδίου άρθρου και σύμφωνα με την Οδηγία 
2012/18/ΕΕ περί συμμετοχής σε επιθεωρήσεις από τους συναρμόδιους 
φορείς. 

3.7.5.4 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

1. Αρμόδιες Οργανικές Μονάδες Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι: 
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 Η Δ/νση Υδρογονανθράκων/Γενική Δ/νση Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΠΔ 132/2017, άρθρο 44). 

 Η Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΠΔ 132/2017, άρθρο 46). 

 Η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος (ΠΔ 132/2017, άρθρο 26 & 
ΚΥΑ 172058/2016). 

 Η Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων/Γενική 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος 
(ΠΔ 132/2017, άρθρο 24). 

 Η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας/ Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος (ΠΔ 
132/2017, άρθρο 25). 

 Τα Σώματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ και το υπαγόμενο σε 
αυτό Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
(ΠΔ 132/2017, άρθρο 58). 

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΠΔ 132/2017, άρθρο 44 & ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 
679Β/22-03-2013). 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανά αρμόδια οργανική 
μονάδα είναι οι εξής: 

 Η Δ/νση Υδρογονανθράκων αποτελεί αδειοδοτούσα αρχή (ΠΔ 132/2017, 
άρθρο 44): 

- Των βιομηχανιών παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών, των 
εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και 
υγραερίων, ασφάλτου, βιοκαυσίμων, εμφιάλωσης υγραερίων, 
συσκευασίας λιπαντικών, αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών 
προϊόντων και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 
δυναμικότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Των συστημάτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης 
και αεριοποίησης φυσικού αερίου, δυναμικότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

- Συμμετέχει, επιπλέον, στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης 
του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Η Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί αδειοδοτούσα αρχή των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας από συμβατικά καύσιμα (ΠΔ 132/2017, άρθρο 46), κατέχοντας 
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος Μέρους. 
Συμμετέχει, επιπλέον, στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, Άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016).  

 Η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΔ 132/2017, άρθρο 26, Ν. 
4014/2011, άρθρα 3 (παρ. 1) & 14 & ΚΥΑ 172058/2016): 
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- Αποτελεί, σε συνεργασία (για την εφαρμογή του άρθρου 12) με τη 
Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016. Το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διασφαλίζει τη 
συντονισμένη εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016 από τις εμπλεκόμενες 
αρχές, όπως ορίζονται στις παραγράφους 20 και 21 του άρθρου 3 της 
ανωτέρω ΚΥΑ, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι σχετικές δράσεις τους με 
τις διατάξεις της ΚΥΑ. 

- Σε περίπτωση που κρίνει ότι μία επικίνδυνη ουσία που αναφέρεται στο 
μέρος 1 ή απαριθμείται στο μέρος 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
172058/2016, δεν ενέχει κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος διότι, σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ, υπό κανονικές ή μη συνθήκες που 
μπορούν εύλογα να προβλεφθούν, η ουσία αυτή δεν είναι δυνατόν, να 
προκαλέσει έκλυση μάζας ή ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε μεγάλο ατύχημα, προβαίνει σε σχετική αιτιολογημένη κοινοποίηση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παρ. 1, άρθρο 4). 

- Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Κοινοποιήσεων 
(παρ. 3.2, άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016) και των εκθέσεων Πολιτικής 
Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (παρ. 4, άρθρο 7 της ΚΥΑ 
172058/2016), καθώς και των Μελετών Ασφαλείας (παρ. Β.1, άρθρο 9 
της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν 
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς της και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 
3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων. 

- Γνωμοδοτεί επί των Μελετών Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης 
βαθμίδας για θέματα εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον σε 
περίπτωση ατυχήματος (παρ. Β.2, άρθρο 9). 

- Συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σχετικά με το εάν για μία εγκατάσταση 
συντρέχει ή όχι λόγος κατάρτισης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ. Η διαδικασία αυτή 
δρομολογείται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους με βάση τις 
πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των Φακέλων Κοινοποίησης 
των εγκαταστάσεων (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 11 της ΚΥΑ 
172058/2016). 
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- Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές 
εκθέσεις με τις ενέργειες στις οποίες τα τελευταία έχουν προβεί σχετικά 
με την ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο 
Κράτος-Μέλος της ΕΕ, έρχεται σε συνεννόηση με τη Δ/νση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και την αδειοδοτούσα 
αρχή και κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το 
ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που 
διαθέτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ 172058/2016 και 
προβαίνει με το εν λόγω Κράτος-Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεων τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει 
να λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την πρόληψη των 
ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον περιορισμό των συνεπειών τους 
στο άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου 
Κράτους-Μέλους, παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ 172058/2016 και τις κοινοποιεί στη Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην 
αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με το όμορο Κράτος-
Μέλος (παρ. 6, άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016). 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος: 

Α) Ενημερώνεται άμεσα από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 (περ. α, άρθρο 15 της ΚΥΑ 172058/2016). 

Β) Λαμβάνει εντός τριών (3) μηνών πληροφόρηση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης σχετικά με τα στοιχεία αα) έως αδ) του άρθρου 15 (περ. β, 
άρθρο 15 της ΚΥΑ 172058/2016). 

Γ) Σε περίπτωση που αποτελεί την αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση της εγκατάστασης, συνεργάζεται με την αδειοδοτούσα αρχή, τη 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την αρμόδια 
Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
οικείας Περιφέρειας, την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και την τοπική αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: 

- Τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων 
(παρ. 1α, εδάφιο αα, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή 
επανάληψής του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα, 
καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι 
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σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν 
οι συνέπειες του ατυχήματος (παρ. 1β, άρθρο 1 της ΚΥΑ 
172058/20166). 

Δ) Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει λάβει ή ενδέχεται να λάβει 
διασυνοριακές επιπτώσεις, ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο IV. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) της παρ. 1.1.1 του παρόντος Μέρους, προκειμένου 
να προβεί σε σχετική συνεργασία με τα όμορα Κράτη σύμφωνα με 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, συμβάσεις ή σύμφωνα με την ισχύουσα 
Κοινοτική Νομοθεσία. 

Ε) Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή, με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης, 
τα στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16 (παρ. 3β, άρθρο 16 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

ΣΤ) Λαμβάνει από την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Αναφορά 
Δελτίου με επικίνδυνα υλικά (παρ. 4, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

Ζ) Ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο εντός ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, σε περίπτωση που αυτό πληροί 
τα κριτήρια του Παραρτήματος VI της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 1, άρθρο 17 
της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Σε περίπτωση που αποτελεί την αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση της εγκατάστασης, δύναται να προτείνει στην 
αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης λειτουργίας ή της 
επαναλειτουργίας της εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης ή 
τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς όρους (παρ. 1, 
άρθρο 18 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Δύναται να συμμετάσχει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις (παρ. 1, άρθρο 19 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Ανταλλάσσει πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί όσον αφορά την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους (παρ. 1, άρθρο 
20, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, λαμβάνει από την αδειοδοτούσα 
αρχή, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του άρθρου 23 της ΚΥΑ 
172058/2016 (παρ. 1, άρθρο 23 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνει από το Πυροσβεστικό Σώμα καταλόγους των 
εγκαταστάσεων για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί τα εσωτερικά 
σχέδια έκτακτης ανάγκης και μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τις 
ασκήσεις ετοιμότητας που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 11 
(παρ. Α3 και 5) της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 1.1, άρθρο 23 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, λαμβάνει από τη Δ/νση Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ τα στοιχεία α) και β) της 
παρ. 2 του άρθρου 23 της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 2, άρθρο 23 της ΚΥΑ 
172058/2016). 
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- Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

 Η Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων (ΠΔ 
132/2017, άρθρο 24), μεταξύ άλλων: 

- Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τη διαχείριση των 
αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη 
επικινδύνων. 

- Εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), διατυπώνει 
απόψεις επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕ.ΣΔΑ) και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων των 
ΠΕ.ΣΔΑ. 

- Παρακολουθεί θέματα που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές 
αποβλήτων πλην αυτών που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση. 

- Εκδίδει πανελλαδικές άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς 
και διαπεριφερειακές άδειες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων 
ιατρικών αποβλήτων. 

- Δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ 
επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 
11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, διά του 
Τμήματος Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, μεταξύ άλλων: 

- Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα μέτρησης, καταγραφής και 
αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, εκτιμά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και εισηγείται προτάσεις μέτρων για τη βελτίωση 
της ποιότητάς του καθώς και εποπτεύει τη λειτουργία του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) (ΠΔ 
132/2017, άρθρο 22, παρ. γ (εδ. αα)). 

- Εισηγείται όρια και τιμές στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων 
λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης (ΠΔ 100/2014, άρθρο 22, 
παρ. γ (εδ. δδ)). Ειδικότερα, όσον αφορά το Εθνικό Δίκτυο 
Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και για τις 
Μητροπολιτικές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι αρμόδια 
για την εγκατάσταση, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, 
σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και 
την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις 
αρμοδιότητες των Μητροπολιτικών Περιφερειών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 3). 

- Εάν, λόγω του ατυχήματος, σε μία ζώνη ή έναν οικισμό, υπάρχει 
κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα 
από τα όρια συναγερμού που ορίζονται στο Παράρτημα VII της ΚΥΑ 
ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011, εκπονεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 
του Ν. 3852/2010, σχέδια δράσης, στα οποία αναφέρονται τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι 
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από αυτή την υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της (ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 24). 

- Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα στην Περιφέρεια 
Αττικής, όταν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης που 
προβλέπεται στο Παράρτημα XII της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 ή 
οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε αυτό, οφείλει 
να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της 
τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 
19). 

Ειδικότερα, για την περίπτωση που τα επίπεδα συγκέντρωσης των 
αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) υπερβαίνουν την τιμή των 50 μg/m3, 
ο απειλούμενος πληθυσμός ενημερώνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο υπ. αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14-01-2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας. Η εφαρμογή των μέτρων κηρύσσεται μετά από 
εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών, με ανακοίνωση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για το χωρικό πεδίο της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Σε περίπτωση που η μέτρηση της αέριας ρύπανσης δεν είναι εφικτή 
μέσω των σταθμών μέτρησης, οι μετρήσεις δύνανται να γίνουν μέσω 
κινητών σταθμών μέτρησης που διαθέτουν πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικοί φορείς κλπ., με μέριμνα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την Περιφέρεια Αττικής. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
υπ. αριθ. 19033/13-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής 
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας: «Ο όρος «ρύπανση της 
ατμόσφαιρας», τα επίπεδα της οποίας παρακολουθεί συνεχώς το 
Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην Αττική (σύμφωνα με τις 
ανωτέρω αρμοδιότητες), μέσω των σταθερών σταθμών μέτρησης του 
ΕΔΠΑΡ, αναφέρεται στη συνήθη αστική και βιομηχανική ρύπανση της 
ατμόσφαιρας, που καθορίζεται από τις Οδηγίες 2008/50/ΕΚ και 
2004/107/ΕΚ (παρακολουθούμενοι αέριοι ρύποι: CO, NOx, SO2, O3, 
PM10, PM2,5 και C6H6) και δε σχετίζονται με άμεσα επικίνδυνους τοξικούς 
αέριους ρύπους που συνήθως εκλύονται από βιομηχανικά ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης, όπως χλώριο, υδροκυάνιο, διοξίνες, φουράνια, κλπ. 
Το εν λόγω Τμήμα εξάλλου, πέραν του ότι δεν προκύπτει από τη 
νομοθεσία να κατέχει αρμοδιότητα παρακολούθησης των ανωτέρω 
αναφερόμενων τοξικών αερίων ρύπων που θα εκλυθούν από 
τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, δε διαθέτει γνώσεις-εμπειρία 
αλλά ούτε και τον ανάλογο εξοπλισμό για ανίχνευση ή μέτρηση 
συγκεντρώσεων τέτοιων ρύπων. Αντίστοιχες με τις ανωτέρω 
αρμοδιότητες παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
μέσω του ΕΔΠΑΡ, έχουν με βάση το άρθρο 3 της ΚΥΑ 14122/549/Ε.103 
(ΦΕΚ 488Β/2011), οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. των Περιφερειών.» 

- Δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ 
επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 
11 της ΚΥΑ 172058/2016). 
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- Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

 Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
(ΣΕΠΔΕΜ), διά των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, έχει ως επιχειρησιακούς 
στόχους (παρ. 1 & 2, άρθρο 58, ΠΔ 132/2017): 

- Να επιθεωρεί έργα και δραστηριότητες ως προς την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

- Να διαπιστώνει πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς και να εντοπίζει τον 
υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων, μεταξύ άλλων: 

- Συγκαταλέγεται στις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή έκτακτων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη διερεύνηση 
περιβαλλοντικών καταγγελιών ή συμβάντων με ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεπώς δύναται να διενεργεί κατά 
περίπτωση δειγματοληψίες και να συλλέγει στοιχεία (άρθρο 20, Ν. 
4014/2011). 

- Δύναται να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση των 
εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, 
εφόσον χρειαστεί και μετά από πρόσκληση τους, από τους κατά 
περίπτωση αρμόδιους γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς 
υπαλλήλους, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο 
τόπος τέλεσης (παρ. 1, άρθρο 9, Ν. 4042/2012). 

- Δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ 
επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 
11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Το υπαγόμενο στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΣΥΓΑΠΕΖ) (παρ. 3, άρθρο 58, ΠΔ 132/2017): 

- Μεριμνά για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης 
περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής 
των διατάξεων του ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/29-09-2009) και εισηγείται 
μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών. 

- Παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης 
και συντονίζει τις δράσεις των Περιφερειακών Επιτροπών 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) (παρ. 6, άρθρο 6, ΠΔ 
148/2009). 

- Δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ 
επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 
11 της ΚΥΑ 172058/2016). 
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Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 51 (παρ. 5) του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136Α/28-07-2016), οι 
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Γεωτεχνικών, ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων, που υπηρετούν στο ΣΥΓΑΠΕΖ του 
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και ο Προϊστάμενος της προαναφερόμενης διοικητικής 
μονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διενεργούν ελέγχους μετά 
από εντολή του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τμημάτων Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρμόζονται και ως προς αυτούς, οι 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-08-
2002). 

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, διά της αρμόδιας οργανικής της μονάδας 
(Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος) έχει ως 
βασικούς στόχους (ΠΔ 132/2017, άρθρο 53 & ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 679Β/22-
03-2013)): 

- Τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του υδάτινου 
περιβάλλοντος. 

- Την οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδάτινου 
περιβάλλοντος. 

- Την καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων. 

- Τον συντονισμό των εμπλεκομένων δημόσιων αρχών σε θέματα 
αρμοδιότητας της. 

Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία 
αναθεώρησης/επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 
11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

2. Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΤΑΜΕ και 
βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εποπτευόμενοι φορείς 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ.) προβαίνουν 
κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση 
δράσεων που αφορούν την άμεση αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ 
στα δίκτυα και υποδομές αρμοδιότητάς τους. 

Σημειώνεται, ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του 
Κράτους και ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179Α/22-08-2011). 

Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελεί διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υψηλής και υπερυψηλής τάσης και διαθέτει κέντρα ελέγχου που λειτουργούν 
αδιάλειπτα όλο το 24-ωρο. Συγκεκριμένα, λειτουργούν: 
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 Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας: Για ολόκληρο το Δίκτυο 

 Το Νότιο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας: Για την Ήπειρο, τα 
Επτάνησα, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια και τις 
Κυκλάδες. 

 Το Βόρειο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Πτολεμαΐδας: Για τη 
Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. 

 Το Βόρειο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Θεσσαλονίκης: Για την 
Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αποτελεί τον διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Μετά την εκδήλωση ΤΑΜΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ 
ΑΕ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους είναι κυρίως 
αρμόδιοι για: 

 Την προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού 
καταστολής του ΤΑΜΕ. 

 Τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους. 

 Την ενημέρωση του κοινού κατά την κρίση τους (δελτία τύπου, ανακοινώσεις 
στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.), σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου τους που ενέχουν 
κίνδυνο για τους πολίτες (ειδικές οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως τη μη 
προσέγγιση αγωγών του δικτύου αρμοδιότητάς τους που έχουν υποστεί 
βλάβες εξαιτίας του ατυχήματος, κλπ.). 

3.7.5.5 Υπουργείο Υγείας 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υγείας είναι: 

 Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας 
Ζωής. 

 Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ). 

 Το ΕΚΑΒ. 

 Το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας ανά αρμόδια οργανική μονάδα είναι οι εξής: 

 Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας (παρ. 3, άρθρο 22, ΠΔ 121/2017 & ΚΥΑ 
172058/2016) αναφορικά με τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης 
τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης: 

- Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Κοινοποιήσεων 
(παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016) και των εκθέσεων Πολιτικής 
Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (παρ. 4, άρθρο 7, ΚΥΑ 172058/2016), 
καθώς και των Μελετών Ασφαλείας (παρ. Β.1, άρθρο 9, ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν 
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της 
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αρμοδιότητάς της και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 
3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της 
ΚΥΑ 172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

- Γνωμοδοτεί επί των Μελετών Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης 
βαθμίδας σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των 
περιοίκων από ένα ενδεχόμενο ατύχημα (παρ. Β.2, άρθρο 9, ΚΥΑ 
172058/2016 & άρθρο 22, ΠΔ 121/2017). 

- Συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Συμμετέχει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εγκαταστάσεις (παρ. 1, 
άρθρο 19, ΚΥΑ 172058/2016 & άρθρο 22, ΠΔ 121/2017). 

Επιπλέον, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, μεταξύ άλλων: 

- Μελετά, προγραμματίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή υγειονομικών 
διατάξεων, που αφορούν σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και 
τεχνητές καταστροφές καθώς και υποδεικνύει τη λήψη μέτρων για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας (Μελέτες SEVESO) (άρθρο 22, ΠΔ 
121/2017). 

- Μελετά, προγραμματίζει, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή 
υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που 
αφορούν μεταξύ άλλων (άρθρο 22, ΠΔ 121/2017): 

o Στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση του πόσιμου 
ύδατος και των υδρεύσεων με υγειονομική προστασία, 
επεξεργασία και απολύμανση. 

o Στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ανά την επικράτεια, τη 
συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας και τη 
σύνταξη εκθέσεων ποιότητας με υποβολή τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράλληλη ενημέρωση του 
πληθυσμού. 

o Στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας 
των νερών ακτών κολύμβησης. 

- Εναρμονίζει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με τις οικείες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «παρακολούθηση της ποιότητας του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». 

- Σε περίπτωση ΤΑΜΕ: 

o Ενημερώνει το κοινό για τη λήψη μέτρων προστασίας της 
υγείας τους στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα 
δημόσιας υγείας λόγω του ΤΑΜΕ, καθώς και για τις επιπτώσεις 
ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών, σε 
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συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ και τις αρμόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (αρμόδιες Δ/νσεις των 
Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
των οικείων Περιφερειών). 

o Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ 
Απειλών & Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 
3491/2006). 

 Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) (άρθρο 26, ΠΔ 121/2017 & Ν. 
3370/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) επικεντρώνεται: 

- Στον συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την 
υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία και στο χώρο της 
Υγείας γενικότερα. 

- Στον συντονισμό αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών με τον καθορισμό 
αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων σε καταστάσεις κρίσεις. 

- Στην παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων του Τομέα Υγείας 
βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, όπως ετοιμότητα και λειτουργία 
νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, 
κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, έλεγχοι Δημόσιας 
Υγείας, κλπ. 

- Στην ενημέρωση των πολιτών για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας 
λόγω μεγάλων ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις SEVESO. 

- Στην ενημέρωση για τις επιπτώσεις του ατυχήματος στον πληθυσμό 
(αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ.). 

Το ΕΚΕΠ.Υ λειτουργεί επί 24-ωρου βάσεως και εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω το ΕΚΕΠ.Υ, 
μεταξύ άλλων (άρθρο 26, ΠΔ 121/2017): 

- Εκπονεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας 
(ΕΣΥ.ΔΥ), τις Γενικές Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου Υγείας, τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών (Σχέδιο «Περσέας», που αφορά στη λειτουργία των 
Νοσοκομείων σε έκτακτες καταστάσεις και Σχέδιο «Φιλοκτήτης», που 
αφορά στη λειτουργία των Νοσοκομείων και των εποπτευόμενων 
φορέων σε απάντηση ΧΒΡΠ συμβάντος). 

- Οργανώνει τα Νοσοκομεία, καθώς και τις επικοινωνίες και τη διαχείριση 
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών υγείας και των υπόλοιπων 
Κέντρων Επιχειρήσεων. 

- Συνεργάζεται με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία για τη διακομιδή των 
ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. 

- Ενημερώνεται συνεχώς για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στα 
νοσοκομεία και κινητοποιεί άμεσα όλους τους απαραίτητους 
μηχανισμούς για την επίλυσή τους. 

- Συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 
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- Κοινοποιεί το παρόν Σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες 
που εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, προκειμένου να 
ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας 
που αναφέρονται στο παρόν. 

- Εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές 
του μονάδες, για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τις 
αφορά και εμπλέκονται. 

- Εκδίδει οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του μονάδες, 
σχετικά με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται για αυτές στο παρόν 
Σχέδιο. 

Σε περίπτωση ΤΑΜΕ, το ΕΚΕΠ.Υ: 

- Συντονίζει για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, τους 
ακόλουθους φορείς (παρ. 1, άρθρο 16, Ν. 3370/2005): 

o Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

o Τις Υπηρεσίες των ΔΥΠΕ., των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
ΟΤΑ Α βαθμού, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 

o Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ΝΠΙΔ που 
ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. 

o Τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης του ιδιωτικού τομέα, που εποπτεύονται από τον 
Υπουργό Υγείας. 

Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, το ΕΚΕΠΥ παρακολουθεί την εφαρμογή 
δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την 
αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν λόγω του ατυχήματος, όπως 
ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή 
τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, 
συντονισμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας για την αντιμετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών (Ν. 4486/2017 – ΦΕΚ 115Α/07-08-2017, Ν. 3527/2007 – 
ΦΕΚ 25Α/09-02-2007, ΠΔ 121/2017, ΦΕΚ 148Α/09-10-2017). 

- Εφαρμόζει τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
που έχει καταρτίσει (Ν. 3370/2005 – ΦΕΚ 176Α/11-07-2005, Ν. 3527/2007, 
ΦΕΚ 25Α/09-02-2007).  

- Ενημερώνει σχετικά με το περιστατικό τις διοικήσεις των νοσηλευτικών 
μονάδων στις περιοχές όπου έχει εκδηλωθεί το περιστατικό, 
προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που 
προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών 
και εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Υγείας. 

- Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου 
εξελίσσεται το περιστατικό βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες 
υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, σχετικά με τον αριθμό των συμβάντων υγείας 
στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα 
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να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών/ 
τραυματιών λόγω του περιστατικού, σε συνεργασία με το ΕΚΕΠ.Υ. 

- Επίσης, οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων, κατά την κρίση τους 
και εφόσον συντρέχουν λόγοι, επικοινωνούν με το οικείο Περιφερειακό 
Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ, προκειμένου να ενημερωθούν για 
την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, και εφαρμόζουν σε 
συνεργασία με το ΕΚΕΠ.Υ, εφόσον συντρέχουν λόγοι, τα επιχειρησιακά 
σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών του 
Υπουργείου Υγείας. 

- Προβαίνει σε συστάσεις στα εφημερεύοντα νοσοκομεία για πιθανούς 
μολυσμένους περιπατητικούς (αυτοεξυπηρετούμενους) τραυματίες που 
θα προσφύγουν για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

- Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

 Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), μετά από την εκδήλωση μεγάλου 
ατυχήματος και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 1579/1985, Π.Δ. 
348/1996) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

- Την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων παροχής 
επείγουσας προ-νοσοκομειακής ιατρικής στον τόπο της καταστροφής. 

- Την παροχή πρώτων βοηθειών σε τυχόν τραυματίες και τη διακομιδή 
τους στα νοσοκομεία. 

- Την ενεργοποίηση σε περιπτώσεις ομαδικών ατυχημάτων ή μαζικών 
καταστροφών και κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ και κατά 
την κρίση του, της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) του ΕΚΑΒ, η 
οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των 
κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (Παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό 
Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ), κλπ.). 

Συγκεκριμένα: 

Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν 
δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του ΤΑΜΕ: 

- Συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών 
της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κλπ.) και είναι 
αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των 
ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης 
αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. 

- Διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες 
παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε εκτάκτου περιστατικού 
καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της 
περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή 
εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από 
συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και 
σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική 
Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που 
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περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 
376/1988, ΦΕΚ 169Α/1988). 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται 
να υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές 
αρχές, σε συνεργασία με το τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ. 

Με τη δρομολόγηση δράσεων ως ανωτέρω, το ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει 
περιστατικά υγείας πολιτών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης ενός μεγάλου 
τεχνολογικού ατυχήματος. Οι ενέργειες στις οποίες επιδίδεται το ΕΚΑΒ, σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς πολιτικής προστασίας, οι οποίοι 
εμπλέκονται στη διαχείριση του συμβάντος, αφορούν διαδικασίες διαλογής 
και υποστήριξης τραυματιών σε ασφαλές σημείο στον τόπο του συμβάντος, 
μετά τη διαδικασία απολύμανσης (εάν απαιτείται) και τη διακομιδή αυτών σε 
κατάλληλες νοσηλευτικές μονάδες. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και βάσει της αποστολής του και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, το ΕΚΑΒ: 

- Εξασφαλίζει τη λειτουργία του.  

- Εξασφαλίζει τις επικοινωνίες του συντονιστικού κέντρου ΕΚΑΒ με τα 
άλλα κέντρα επιχειρήσεων. 

- Ελέγχει τα ασθενοφόρα και τις κινητές ιατρικές μονάδες. 

- Λειτουργεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ). 

- Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του. 

- Συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Κοινοποιεί το παρόν Σχέδιο σε όλες τις αρμόδιες οργανικές του μονάδες 
που εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, προκειμένου να 
ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν ρόλους και αρμοδιότητες 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας 
που αναφέρονται στο παρόν. 

- Εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές 
του μονάδες, για την εφαρμογή του παρόντος κατά το μέρος που τις 
αφορά και εμπλέκονται. 

- Εκδίδει οδηγίες προς τις ανωτέρω αρμόδιες οργανικές του μονάδες, 
σχετικά με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται για αυτές στο παρόν 
Σχέδιο. 

 Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) (ΠΔ 358/1992, 
Υ1/οικ.5028/2001 – ΦΕΚ 831Β/29-06-2000, Ν. 3370/2005), στο πλαίσιο του 
παρόντος Σχεδίου εμπλέκεται διά του Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγείας, διά 
του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ.) και διά του Δικτύου Εργαστηρίων 
Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ). 

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κ.ΕΠΙΧ.), διαμέσου της τηλεφωνικής 
του γραμμής (210-5212054) η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24-ωρο, 
ενημερώνει τους πολίτες και τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα 



                                                           

 

                215

για θέματα δημόσιας υγείας. Η τηλεφωνική επικοινωνία με το επιστημονικό 
προσωπικό του ΚΕΠΙΧ. δεν αντικαθιστά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, 
αλλά συνιστά την αντιμετώπιση των περιστατικών στο πλαίσιο της Δημόσιας 
Υγείας. Επιπλέον, ως Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε αμφίδρομη 
επικοινωνία με τα Κέντρα Επιχειρήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων. 
Επιπλέον, το ΚΕΠΙΧ. συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ 
Απειλών & Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

- Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ (υπ. αριθ. οικ. 
10718/16-06-2016 έγγραφό του) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: 

o Δύναται να πραγματοποιεί γνωμοδοτήσεις και αυτοψίες 
κατόπιν έγγραφου αιτήματος από αρμόδια ή συναρμόδια 
Υπηρεσία. 

o Έχει τη δυνατότητα τεχνικής συνδρομής επιστημονικού 
προσωπικού σε μικτά κλιμάκια κατόπιν συγκρότησής τους και 
εφόσον αυτή εμπίπτει εντός του θεσμοθετημένου πλαισίου του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

o Δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία αναθεώρησης/ 
επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, 
άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ (Ν. 3370/2005) 

o Συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τα Περιφερειακά Εργαστήρια 
Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ). 

o Ελέγχει, εποπτεύει, διαγιγνώσκει, προλαμβάνει και λύνει 
σημαντικά υγειονομικά και επιδημιολογικά προβλήματα της 
χώρας με μικροβιολογικούς ελέγχους των ποσίμων και 
εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, ποτών, 
βιολογικών προϊόντων και περιβαλλοντικών παραγόντων 
(ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ). 

o Ασκεί επιδημιολογική επιτήρηση στην υγεία των πολιτών 
(ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ). 

3.7.5.6 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι: 

 Η Δ/νση Δ3 – Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΠΔ 134/2017, άρθρο 21). 

 Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (ΠΔ 134/2017, άρθρο 
48). 

 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016 είναι οι εξής: 

 Δ/νση Δ3 – Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 
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- Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Κοινοποιήσεων 
(παρ. 3.2, άρθρο 6) και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων 
Ατυχημάτων (παρ. 4, άρθρο 7), καθώς και των Μελετών Ασφαλείας 
(παρ. Β.1, άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν 
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς της και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 
3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της 
ΚΥΑ 172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

- Εξετάζει τις Μελέτες Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που προβλέπεται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ της ΚΥΑ 172058/2016 και μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την 
παραλαβή τους, γνωμοδοτεί σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
εργασιακό περιβάλλον από ένα ενδεχόμενο ατύχημα στην 
εγκατάσταση (παρ. Β.2 εδάφιο α, άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Συμμετέχει στη διαδικασία της εκάστοτε αναθεώρησης/επικαιροποίησης 
του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με τους φορείς 
του άρθρου 19 (παρ. 1) της ΚΥΑ 172058/2016. 

 Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

- Λαμβάνουν από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των 
Κοινοποιήσεων (παρ. 3.2, άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016) και των 
εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (παρ. 4, άρθρο 7 
της ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και των Μελετών Ασφαλείας (παρ. Β.1, 
άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Έχουν τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή 
του Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσουν στην αδειοδοτούσα αρχή 
τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς τους και ενδεχομένως να ζητήσουν τυχόν 
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το 
αίτημά τους (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

- Λαμβάνουν ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις 
των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) 
της ΚΥΑ 172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και 
κατώτερης βαθμίδας που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα 
εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 
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- Συμμετέχουν στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων 
(παρ. Β.2, εδάφιο β, άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

- Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, συνεργάζονται με την αδειοδοτούσα 
αρχή, την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας, τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, την αρμόδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία, την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και τις 
Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
εγκατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν:  

o Τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων (παρ. 
1α, εδάφιο αα, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής 
του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016 & ΠΔ 134/2017, 
άρθρο 48). 

o Να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα, καθώς 
και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα 
μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες του 
ατυχήματος (παρ. 1β, άρθρο 16). 

o Ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες των σοβαρών και 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών, προτείνουν μέτρα για την πρόληψή τους, 
συντάσσουν σχετικές εκθέσεις με επισήμανση των 
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που εμπλέκονται σε 
αυτά και σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους και 
υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά όταν προκύπτουν ευθύνες 
(Ν. 3996/2011, άρθρο 2, παρ. 2ε). 

o Επιθεωρούν τους χώρους εργασίας όλο το 24ωρο και 
ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής 
νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (ΠΔ 134/2017, άρθρο 48). 

o Παρέχουν υποδείξεις προς τους εργοδότες, εργαζομένους, 
εμπλεκόμενα πρόσωπα και οργανισμούς για τη λήψη μέτρων 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, την πρόληψη των 
κινδύνων και την προστασία και προαγωγή της Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία και επιβάλλουν στους παραβάτες τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις (ΠΔ 134/2017, άρθρο 48). 

o Εξετάζουν κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται στις 
Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΠΔ 134/2017, 
άρθρο 48). 
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o Προτείνουν στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της 
έναρξης λειτουργίας ή της επαναλειτουργίας μίας 
εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης ή τμήματός της, εάν η 
τελευταία δεν πληροί σχετικούς όρους (παρ. 1, άρθρο 18 της 
ΚΥΑ 172058/2016). 

o Δύναται να συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις/ ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε 
συνεργασία με τους φορείς του άρθρου 19 (παρ. 1) (άρθρο 
19, ΚΥΑ 172058/2016 & άρθρο 48, ΠΔ 134/2017). 

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος με μεγάλο αριθμό θυμάτων και εφόσον 
συντρέχει λόγος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3106/2003 & άρθρο 2, ΠΔ 22/06): 

- Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικών 
Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας 
παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής 
υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε 
ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998 – ΦΕΚ 236Α/20-10-
1998, Ν. 3106/2003 – ΦΕΚ 30Α/10-02-2003, Ν. 3402/2005 – ΦΕΚ 258Α/17-
10-2005, ΠΔ 22/2006 – ΦΕΚ 18Α/07-02-2006). 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΤΑΜΕ και 
βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

- Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας 
Επέμβασης, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και 
βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και 
κοινοτικό επίπεδο όταν απαιτηθεί μετά από ατύχημα. 

- Εξασφάλιση λειτουργίας κινητής μονάδας η οποία λειτουργεί ως 
επιτελικό επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΚΑ. 

3.7.5.7 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

1. Γενικό Χημείο του Κράτους/ Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών 
Προϊόντων 

Έχει τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4389/2016, ΠΔ 
111/2014 & ΚΥΑ 172058/2016): 

 Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ταξινόμησης των επικινδύνων ουσιών σε 
μία εγκατάσταση, λαμβάνει από τον φορέα εκμετάλλευσης επικαιροποιημένο 
κατάλογο με τη νέα ταξινόμηση (παρ. Α.5, άρθρο 5, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Αποτελεί την εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008(CLP) για την ταξινόμηση 
επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων. 

 Πριν την υποβολή του Φακέλου Κοινοποίησης, ο εκάστοτε φορέας 
εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να αιτείται γνωμοδότηση για την ορθή 
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ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών, προκειμένου να διευκολυνθεί στην 
ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών για την κατάταξη της εγκατάστασης ως 
ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, 
υποβάλλοντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (παρ. 1.δ του άρθρου 6 της 
ΚΥΑ 172058/2016) στη Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών 
Προϊόντων του ΓΧΚ και στη χωρικά αρμόδια Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία 
του ΓΧΚ, η οποία και γνωμοδοτεί για την ορθότητα της ταξινόμησης των 
επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν 
στην υπό έλεγχο εγκατάσταση (παρ. Β, άρθρο 5, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο Β του άρθρου 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 
172058/2016), λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των 
Φακέλων Κοινοποίησης και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων 
Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας (παρ. 4, 
άρθρο 7, ΚΥΑ 172058/2016). Στην περίπτωση αυτή, ο Φάκελος Κοινοποίησης 
πρέπει, μεταξύ άλλων να περιέχει και κατάλογο των επικινδύνων ουσιών 
(Παράρτημα VIII της ΚΥΑ 172058/2016) όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 172058/2016, καθώς και 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των ως άνω επικινδύνων ουσιών και 
των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 
1907/2006, όπως ισχύει (παρ. 1.δ, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια 
επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και 
ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον 
ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 
172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας 
που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων. 

 Συμμετέχει στη διαδικασία της εκάστοτε αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Παρέχει οδηγίες, ενημερώνει και εποπτεύει τις Χημικές Υπηρεσίες για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου. 

 Πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 

 Παρέχει επιστημονική συνδρομή στις διάφορες αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες 
του Κράτους. 

 Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

2. Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες 

Έχουν τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4389/2016, ΠΔ 
111/2014 & ΚΥΑ 172058/2016): 
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 Εφαρμόζουν και τηρούν τη νομοθεσία αρμοδιότητας ΓΧΚ (ΠΔ 111/2014, 
άρθρο 95). 

 Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ταξινόμησης των επικινδύνων ουσιών σε 
μία εγκατάσταση, λαμβάνουν από τον φορέα εκμετάλλευσης 
επικαιροποιημένο κατάλογο με τη νέα ταξινόμηση (παρ. Α.5, άρθρο 5, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Πριν την υποβολή του Φακέλου Κοινοποίησης, ο εκάστοτε φορέας 
εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να αιτείται γνωμοδότηση για την ορθή 
ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών, προκειμένου να διευκολυνθεί στην 
ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών για την κατάταξη της εγκατάστασης ως 
ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, 
υποβάλλοντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (παρ. 1.δ του άρθρου 6 της 
ΚΥΑ 172058/2016) στη Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών 
Προϊόντων του ΓΧΚ και στη χωρικά αρμόδια Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία 
του ΓΧΚ, η οποία και γνωμοδοτεί για την ορθότητα της ταξινόμησης των 
επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν 
στην υπό έλεγχο εγκατάσταση (παρ. Β, άρθρο 5, ΚΥΑ 172058/2016). 
Σημειώνεται ότι με βάση την ανωτέρω γνωμοδότηση και τις αντίστοιχες 
ποσότητες, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης υπαγάγει με δική του 
ευθύνη την εγκατάσταση στην κατώτερη ή ανώτερη βαθμίδα. Η 
γνωμοδότηση του ΓΧΚ υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με 
τον φάκελο Κοινοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1.δ) του άρθρου 6 της ΚΥΑ 
172058/2016 (παρ. 1.1.δ, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Δύναται να γνωμοδοτήσουν για την ορθή ταξινόμηση των επικινδύνων 
ουσιών μίας εγκατάστασης πριν την υποβολή του φακέλου Κοινοποίησης 
από τον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου ο τελευταίος να διευκολυνθεί 
στην ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών για την κατάταξη της 
εγκατάστασης ως ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, καθώς και σε κάθε άλλη 
περίπτωση (παρ. Β, άρθρο 5, ΚΥΑ 172058/2016). Σημειώνεται ότι η 
πιστοποίηση της ορθής ταξινόμησης των επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008(CLP), αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης 
των Μελετών Ασφαλείας από τις αρμόδιες Αρχές. 

 Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο Β του άρθρου 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 
172058/2016), λαμβάνουν από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των 
Φακέλων Κοινοποίησης και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων 
Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας (παρ. 4, 
άρθρο 7, ΚΥΑ 172058/2016). Στην περίπτωση αυτή, ο Φάκελος Κοινοποίησης 
πρέπει, μεταξύ άλλων να περιέχει και κατάλογο των επικινδύνων ουσιών 
(Παράρτημα VIII της ΚΥΑ 172058/2016) όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 172058/2016, καθώς και 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των ως άνω επικινδύνων ουσιών και 
των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 
1907/2006, όπως ισχύει (παρ. 1.δ, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Έχουν τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσουν στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν 
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σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της 
και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον 
ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά τους (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 
172058/2016). 

 Λαμβάνουν ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 
172058/2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας 
που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων. 

 Δύναται να συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις που 
διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με τους φορείς του 
άρθρου 19 (παρ. 1) (άρθρο 19, ΚΥΑ 172058/2016 & άρθρο 95, ΠΔ 111/2014). 

 Συμμετέχουν στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων (παρ. 
Β.2, εδάφιο β, άρθρο 9, ΚΥΑ 172058/2016). 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος, οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των 
προβλεπόμενων στο ΠΔ 111/2014 (άρθρο 95) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, προβαίνουν κυρίως στις 
κάτωθι δράσεις: 

 Συνδράμουν επιστημονικά τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού, στη δρομολόγηση σχετικών δράσεων (οριοθέτηση των ζωνών 
προστασίας πληθυσμού, εκτίμηση του περιστατικού, κλπ.). 

 Πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές, φυσικές, μηχανικές, 
μικροβιολογικές, μοριακές, οργανοληπτικές κλπ.) σε δείγματα που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, εκτελούν ιδιωτικές αναλύσεις και 
εκδίδουν σχετικές γνωματεύσεις. Στην υπ’ αριθ. 30/002/000/8644/2016 (ΦΕΚ 
4267Β/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η καθ΄ ύλην και κατά τόπον 
αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων των Χημικών Υπηρεσιών που 
διενεργούν εργαστηριακούς ελέγχους σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας. 

3.7.5.8 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
είναι οι εξής (άρθρο 2, ΠΔ 97/2017): 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. 
 Γενική Διεύθυνση Αλιείας. 

Επιπλέον, αρμόδιους φορείς αποτελούν ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), 
καθώς και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που αποτελούν εποπτευόμενα 
Πρόσωπα του ανωτέρω Υπουργείου. 

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, μεταξύ 
άλλων, διαχειρίζεται όσον αφορά στον αγροτικό τομέα ζητήματα που 
άπτονται της οδηγίας SEVESO III και συντονίζει τις συναρμόδιες περιφερειακές 
υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΑΤ (παρ. 3ιι, άρθρο 3, ΠΔ 97/2017). 
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 Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής ανήκουν (παρ. Γ, άρθρο 6, ΠΔ 97/2017): 

o Ο πληρέστερος καθορισμός των φυτοϋγειονομικών 
απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η 
μέριμνα για την καλύτερη υλοποίησης τους. 

o Η μέριμνα για την αποδοτική άσκηση ελέγχου των δρώντων 
συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα, καθώς 
και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων 
γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά 
προϊόντα. 

 Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως στρατηγικούς σκοπούς, μεταξύ 
άλλων (άρθρο 7, ΠΔ 97/2017): 

o Την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. 

o Την προστασία των ζώων κατά την εκτροφή, μεταφορά και τη 
σφαγή τους. 

o Την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών και χημικών 
κινδύνων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

o Την άσκηση των επισήμων ελέγχων στα εισαγόμενα στη χώρα 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης καθώς και την άσκηση των 
επισήμων ελέγχων όσον αφορά στα εισαγόμενα και 
διακινούμενα στη χώρα ζώντα ζώα, στα ζωικά υποπροϊόντα 
και τις εξαγωγές. 

 Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή του 
ελέγχου στις αλιευτικές δραστηριότητες και τα προϊόντα του τομέα αλιείας και 
στην ανάπτυξη συνεργασιών με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (άρθρο 
8, ΠΔ 97/2017). 

Επιπλέον, οι ανωτέρω οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων παρέχουν οδηγίες προς τις Περιφέρειες για τον έλεγχο των καλλιεργειών, 
των χερσαίων ζώων, των εδαφών και των επιφανειακών υδάτων, καθώς και 
επιστημονική γνώση σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες και την επικινδυνότητα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και λιπασμάτων. 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, μεταξύ άλλων (υπ. αριθ. 3594/1998 
Απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής (ΦΕΚ 1155 Β/4-11-98)): 

 Διενεργεί τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 
298Α/07-10-1977) και με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού. 

 Πραγματοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: 

 Μελετά τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και 
λιπασμάτων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
των διαφόρων κατηγοριών γεωργικών φαρμάκων στους αντίστοιχους 
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οργανισμούς, καθώς και την εκδήλωση παρενεργειών σε καλλιεργούμενα 
φυτά. 

 Μελετά τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και 
λιπασμάτων σε φυτά και φυτικά προϊόντα. 

 Μελετά τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
βιοκτόνων και λιπασμάτων και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

 Μελετά τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές ιδιότητες των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και λιπασμάτων, τις συνθήκες 
ασφαλούς χρήσης τους και τις επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν σε 
ανθρώπους, παραγωγικά ζώα και οργανισμούς του οικοσυστήματος. 

 Ερευνά την τύχη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και 
λιπασμάτων στο περιβάλλον. 

 Μελετά τη δράση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα των παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας. 

 Ασχολείται με την καταγραφή και τεκμηρίωση των κυκλοφορούντων στη 
Χώρα μας γεωργικών φαρμάκων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, διενεργεί βιολογικούς, χημικούς και τοξικολογικούς 
εργαστηριακούς ελέγχους φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, και 
συγκεκριμένα, εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε: 

 Περιβαλλοντικά δείγματα (έδαφος, ύδατα (πόσιμα, αρδευτικά, υπόγεια)) 
 Τρόφιμα όλων των κατηγοριών (πρωτογενούς παραγωγής - επεξεργασμένα) 
 Απόβλητα (αστικά, βιομηχανικά κλπ.). 
 Ζωοτροφές κλπ. 

Σημειώνεται, ότι οι προαναφερόμενες αρμόδιες οργανικές μονάδες και τα 
εποπτευόμενα Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
συμμετέχουν στη διαδικασία της εκάστοτε αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016). Επιπλέον, το 
ανωτέρω Υπουργείο συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών 
& Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

3.7.5.9 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διά του ΓΕΕΘΑ, μετά την εκδήλωση μεγάλου 
ατυχήματος και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχέδιο 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ.2016/ΓΕΕΘΑ/Α6) είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Τον καθορισμό του τρόπου και του μεγέθους συμβολής (διάθεση 
προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων) των ΓΕ και υφισταμένων Μειζόνων 
Διοικήσεων, Σχηματισμών, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ, στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών της καταστροφής. 

 Τον έλεγχο – έγκριση των αντιστοίχων σχεδίων αντιμετώπισης ΧΒΡΠ 
περιστατικών, αρωγής και υγειονομικής υποστήριξης των ΓΕ, της Ι ΜΠ και της 
13ης ΔΕΕ. 

 Την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΧΒΡΠ», για τις περιοχές ή την 
περιοχή που έχουν πληγεί από την καταστροφή και που τέθηκε σε κατάσταση 
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εκτάκτου ανάγκης (σε περίπτωση Γενικής Καταστροφής, θέτει σε ετοιμότητα 
τα ΓΕ με τις υφιστάμενες Μείζονες Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Ι ΜΠ και τη 13η 
ΔΕΕ για την εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΧΒΡΠ»). 

 Την παροχή συνδρομής όσον αφορά στην Ανίχνευση, Αναγνώριση, 
Επισήμανση, Απολύμανση και Χειρισμό ΧΒΡΠ Απωλειών Υγείας, με τα 
εξειδικευμένα τμήματα ΧΒΡΠ Άμυνας που διαθέτει, προς αντιμετώπιση ενός 
ΧΒΡΠ συμβάντος και ανάλογα με τα μέσα και τις δυνατότητες των παραπάνω 
τμημάτων.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ειδικά τμήματα ΧΒΡΠ Άμυνας, συμπεριλαμβανομένου 
του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου ΠΒΧ Άμυνας (ΕΔΛΟ/ΠΒΧ), συμμετέχουν στην 
αντιμετώπιση ενός ΤΑΜΕ μόνο υποστηρικτικά, με σκοπό τη συνδρομή στο έργο των 
λοιπών εμπλεκομένων φορέων (παροχή υλικών και μέσων, εφόσον συντρέχει λόγος 
και διάθεση ιατρικού προσωπικού για τυχόν διάσωση του προσωπικού των 
επιχειρησιακών ομάδων αντίδρασης), κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. Η 
πλήρης ενεργοποίηση και συμμετοχή των ανωτέρω τμημάτων στην αντιμετώπιση ενός 
ΤΑΜΕ, αποτελεί ύστατο μέτρο και γίνεται μόνο σε περίπτωση που οι λοιποί 
εμπλεκόμενοι φορείς αδυνατούν να δράσουν. 

Τέλος, και εφόσον συντρέχει λόγος, συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας της/των Περιφερειακής/ών Ενότητας/Ενοτήτων η/οι οποία/ες έχουν 
πληχθεί από το περιστατικό, στο οποίο συμμετέχει και ο Στρατιωτικός Διοικητής της 
περιοχής ή εκπρόσωπός του (Ν. 3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3 & Ν. 3852/2010). 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το ΓΕΕΘΑ, μεταξύ άλλων: 

 Συντάσσει το σχέδιό του κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1299/07-04-2003, 
καθορίζοντας τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής (διάθεση προσωπικού, 
μέσων, υλικών εφοδίων και προώθησή τους στον τόπο του περιστατικού), 
των ΓΕ με τους υφιστάμενους Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και της 
13ης ΔΕΕ στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο 
«Ξενοκράτης / ΓΕΕΘΑ, Προσθήκη «5», Παράρτημα «Α» Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών ΧΒΡΠ Συμβάντων»). 

 Προβλέπει και εξασφαλίζει τον αναγκαίο εξοπλισμό των ομάδων ΧΒΡΠ 
Άμυνας. 

 Συγκροτεί και λειτουργεί στο ΕΘΚΕΠΙΧ, στα ΚΕΠΙΧ των Μειζόνων Διοικήσεων, 
Σχηματισμών, Ι ΜΠ και της 13ης ΔΕΕ Ομάδων Αντιμετώπισης και Διαχείρισης 
Συνεπειών ΧΒΡΠ Συμβάντων (Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών), για τον 
συντονισμό ενεργειών και την ενημέρωση της Ιεραρχίας. 

 Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών & 
Συμβάντων (ΥΟΔ) της ΓΓΠΠ (άρθρο 15, Ν. 3491/2006). 

 Εξασφαλίζει, μέσω του ΕΘΚΕΠΙΧ, τη διάθεση των ειδικών τμημάτων ΧΒΡΠ 
Άμυνας, που διαθέτουν οι ΕΔ για τη συνδρομή των εντεταλμένων Κρατικών 
Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων. 

 Τηρεί σε ετοιμότητα και κινητοποίηση τον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο ΠΒΧ Άμυνας 
(ΕΔΛΟ/ΠΒΧ). 
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 Συμμετέχει στη διαδικασία της εκάστοτε αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016 & ΥΑ 
1299/2003). 

Εξασφαλίζει την επικοινωνία με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών 
φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
ατυχήματος. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση ατυχήματος εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, 
μονάδας ή αποθήκης, δεν ισχύουν οι διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III (ΚΥΑ 
172058/2016, άρθρο 2, παρ. 2α). Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων (στρατοπεδάρχες) που βρίσκονται εντός των ζωνών 
προστασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον επικεφαλής Αξιωματικό 
του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, δρομολογούν δράσεις στόχο την προστασία των 
εργαζομένων εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων αλλά και την αποφυγή ή τη μείωση 
των συνεπειών ενός δευτερογενούς ατυχήματος λόγω των επικινδύνων υλικών που 
βρίσκονται εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

3.7.5.10 Υπουργείο Εξωτερικών 

Το Υπουργείο Εξωτερικών διά των αρμόδιων οργανικών του μονάδων (Δ5 Διεύθυνση 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων), συμμετέχει στη 
διαδικασία της εκάστοτε αναθεώρησης/επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού 
ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 172058/2016 & ΥΑ 1299/2003). 

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 (παρ. 6) της ΚΥΑ 172058/2016 
και όσον αφορά τα όμορα Κράτη-Μέλη: 

o Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε 
άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.14, η Δ/νση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και 
την αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου 
Εξωτερικών προς το Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες 
πληροφορίες που διαθέτει κατ' εφαρμογή των άρθρων 11 και 
12 της ανωτέρω ΚΥΑ και προβαίνει με το εν λόγω Κράτος-
Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο των διμερών 
σχέσεων τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να 
λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την πρόληψη των 
ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον περιορισμό των 
συνεπειών τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο 
έδαφος άλλου Κράτους – Μέλους, η Δ/νση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου 
Εξωτερικών τις απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο 
Κράτος Μέλος κατ' εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της 
ανωτέρω ΚΥΑ και τις κοινοποιεί στην Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην 
αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με το 
όμορο Κράτος - Μέλος.  
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o Όταν μία εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος 
άλλου Κράτους-Μέλους δε δημιουργεί κίνδυνο μεγάλου 
ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος Β5 της ΚΥΑ 172058/2016 και, επομένως, δεν 
απαιτείται Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, η Δ/νση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, 
ενημερώνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών το άλλο 
Κράτος-Μέλος για την αιτιολογημένη αυτή απόφαση. 

 Σε περίπτωση εκδήλωσης ΤΑΜΕ, το Υπουργείο Εξωτερικών, εκ του θεσμικού 
του ρόλου: 

o Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει λάβει ή ενδέχεται να λάβει 
διασυνοριακές επιπτώσεις, ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο IV. 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) της 
παρ. 1.1.1 του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προβεί σε 
σχετική συνεργασία με τα όμορα Κράτη σύμφωνα με 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, συμβάσεις ή σύμφωνα με 
την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία. 

o Συνδράμει σε περίπτωση που μεταξύ του απειλούμενου 
πληθυσμού ή των θυμάτων συμπεριλαμβάνονται πολίτες 
άλλων κρατών. 

o Ενημερώνει τα οικεία Προξενεία και Πρεσβείες, σε περιπτώσεις 
αλλοδαπών τραυματιών και θανόντων. 

o Κινητοποιεί τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις 
που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ 
των τραυματιών και θανόντων15 υπάρχουν αλλοδαποί 
πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των 
αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας από το ΕΚΕΠΥ, το οποίο συνεργάζεται 
με την προανακριτική αρχή (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ.) σχετικά με την 
ταυτοποίηση των τραυματιών. 

3.7.5.11 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

1. Αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία 

Στο πλαίσιο της αποστολής της (ΠΔ 96/2017, άρθρο 26), η αρμόδια Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία, προβαίνει κυρίως στις κάτωθι δράσεις: 

 Συγκέντρωση, καταγραφή, ταυτοποίηση & μεταφορά τυχόν θανόντων. Σε 
περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθμοι θάνατοι 
(χρονικά ή/και χωρικά) και η αντιμετώπισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της 
καθημερινής λειτουργίας της κατά τόπο αρμόδιας Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, ενεργοποιείται από 
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) (Έκδοση 2η, υπ’ αριθ. 8878/08-12-2017 
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 7ΞΘΑ465ΧΘ7-ΖΓΟ)). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά από τις τυχόν 
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απαιτούμενες ενέργειες απολύμανσης, οι νεκροί μεταφέρονται από το ΠΣ 
στην ψυχρή ζώνη προκειμένου να αποδοθούν στους συγγενείς τους, με 
μέριμνα της αρμόδιας Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. 

 Συνεργασία με την επιληφθείσα προανακριτική αρχή στο έργο της 
ενημέρωσης των συγγενών, του κοινού και των Μ.Μ.Ε. σχετικά με τα θύματα 
λόγω του ΤΑΜΕ. 

3.7.5.12 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ΤΑΜΕ και εφόσον εντός των ζωνών προστασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
περιλαμβάνονται σημεία πρώτης υποδοχής (hot spots), οι υπεύθυνοι λειτουργίας των 
τελευταίων ενημερώνονται, με μέριμνα της τοπικής αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής, 
προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
που τους έχουν παρασχεθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την 
προστασία των ατόμων που διαβιούν σε αυτά. 

3.7.5.13 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΤΑΜΕ, 
βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 
104/2014 – ΦΕΚ 171Α/28-08-2014), το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού προβαίνει 
κατά κύριο λόγο στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την οργανωμένη 
απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης 
ΤΑΜΕ. 

Μετά την εκδήλωση ΤΑΜΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και βάσει της αποστολής και του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ 171Α/28-08-2014), 
είναι κυρίως αρμόδιο για: 

 Την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από μνημεία, μουσεία, κλπ. μετά 
από σχετική ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους από τα αρμάδα 
όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αναμενόμενη πορεία 
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, σύμφωνα με τα σχέδια που 
διαθέτουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που δίδονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής 
φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας 
των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους 
αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 

 Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών στους χώρους που έχουν υποστεί 
ζημιές, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

3.7.5.14 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

1. Αυτοτελές Τμήμα Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διά του Αυτοτελούς Τμήματος 
Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου (ΠΔ 18/2018 – ΦΕΚ 31Α/23-02-2018), είναι κυρίως αρμόδιο για την 
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ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα 
αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων. 

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από ΤΑΜΕ, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διά του 
Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, προβαίνει στην έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη μνημονίου ενεργειών από τις σχολικές 
μονάδες. 

3.7.5.15 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι κυρίως αρμόδιος για τον καθορισμό της 
επικοινωνιακής πολιτικής και κατά περίπτωση αναλαμβάνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
την ενημέρωση των ΜΜΕ. Σε περίπτωση που συνεδριάζει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), 
δύναται να αναλάβει την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την παροχή οδηγιών 
προς τους πολίτες. 

3.7.5.16 Αρμοδιότητες Αδειοδοτούσας Αρχής 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, η αδειοδοτούσα αρχή: 

 Ενημερώνεται άμεσα από τον φορέα εκμετάλλευσης (περ. α, άρθρο 15 της 
ΚΥΑ 172058/2016). 

 Συνεργάζεται με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας, την αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
εγκατάστασης, τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, την αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και την 
τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
ελήφθησαν: 

o Τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης 
ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων (παρ. 1α, εδάφιο αα, άρθρο 
16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την 
αποφυγή επανάληψής του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16 της 
ΚΥΑ 172058/2016). 

o Να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής, όπου συνέβη το 
ατύχημα, καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν 
και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται 
προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες του ατυχήματος 
(παρ. 1β, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Συντονίζει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία καθ' ύλην αρμόδιες 
κατά περίπτωση αρχές καθώς και άλλες ενδεχομένως δημόσιες αρχές και 
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φορείς προκειμένου αυτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (παρ. 3α, 
άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016): 

o Να συγκεντρώνουν, μέσω επιθεωρήσεων, ερευνών ή με άλλο 
τρόπο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ανάλυση 
των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών πτυχών του 
ατυχήματος Ν 

o Να προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα 
απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. 

o Να διατυπώνουν συστάσεις για μελλοντικά προληπτικά μέτρα. 

 Διαβιβάζει τα προαναφερόμενα στοιχεία, συντάσσοντας συνοπτική έκθεση, στην 
Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στην Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στη Γενική Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
ΥΠΟΙΑΤ (παρ. 3β, άρθρο 16). 

 Συνεργάζεται με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
σε ό,τι άλλο της ζητηθεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

3.7.5.17 Αρμοδιότητες Φορέα Εκμετάλλευση Εγκατάστασης 

Μετά από την εκδήλωση μεγάλου ατυχήματος: 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται με τον πιο πρόσφορο και κατάλληλο 
τρόπο (άρθρο 15 της ΚΥΑ 172058/2016): 

o Να ενημερώνει άμεσα: 

o Την αδειοδοτούσα αρχή. 

o Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας. 

o Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ πρωτίστως, που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, το 
οποίο, στη συνέχεια και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ενημερώνει τη 
Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

o Την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
του ΥΠΕΝ. 

o Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/Διεύθυνση Πυροσβεστικών 
Επιχειρήσεων. 

 Το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών να παρέχει 
στις ανωτέρω αρχές πληροφορίες σχετικά με: 

o Τις συνθήκες του ατυχήματος. 

o Τις επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται για το ατύχημα. 

o Τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος 
στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στα υλικά αγαθά. 

o Τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης. 
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 Να πληροφορεί τις προαναφερόμενες αρχές για τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά 
με: 

o Το μετριασμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων του 
ατυχήματος. 

o Την αποφυγή επανάληψης ίδιου ατυχήματος. 

Να επικαιροποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε περίπτωση που διεξοδικότερη 
διερεύνηση αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία τα οποία μεταβάλλουν τις εν λόγω 
πληροφορίες ή τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει. 

 Ο τεχνικός ασφαλείας βάρδιας της εγκατάστασης συνεργάζεται με τον 
επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να γίνει 
εκτίμηση του περιστατικού σχετικά με το εάν είναι «συμβάν» ή «μεγάλο ατύχημα», 
καθώς και να εκτιμηθεί η δράση προστασίας του πληθυσμού που θα 
ακολουθηθεί (παραμονή σε κλειστό χώρο ή οργανωμένη απομάκρυνση). 
Επιπλέον, ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του. 

 Η εξυγίανση-απορρύπανση του χώρου μετά από μεγάλο ατύχημα σε 
εγκατάσταση SEVESO με περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή επικείμενες περιβαλλοντικές 
απειλές, η οποία δύναται να περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση 
των επικινδύνων αποβλήτων που προέκυψαν εξαιτίας του ατυχήματος, τον τυχόν 
καθαρισμό παρακείμενου οδοστρώματος, κλπ., υλοποιείται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 της 
ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2016) (παρ. 1δ, άρθρο 3) ή, σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 περί περιβαλλοντικής ευθύνης (ΚΥΑ 
172058/2016, άρθρο 24, παρ. 4). Όταν επέλθει η πλήρης καταστολή του 
περιστατικού, ο φορέας εκμετάλλευσης υλοποιεί άμεσα όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα/εργασίες για την εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου στην αρχική 
κατάσταση, έτσι όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στη βασική έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-
2013) και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, υπό 
την εποπτεία και έγκριση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

 Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ρύπανσης της θάλασσας ένεκα ατυχήματος σε 
βιομηχανικές μονάδες διύλισης και εγκαταστάσεις διακίνησης υδρογονανθράκων, 
οι φορείς εκμετάλλευσης (Κεφάλαιο 3, παρ. 3.5.17, ΠΔ 11/2002): 

o Θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ο τοπικός 
συντονιστής της οικείας Λιμενικής Αρχής εποπτεύει ή κατευθύνει τις 
εργασίες (Κεφάλαιο 2, παρ. 2.3.2, ΠΔ 11/2002). Επισημαίνεται ότι τα τοπικά 
σχέδια των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αντιμετωπίζουν και 
τις περιπτώσεις ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή προερχόμενα 
από επίγειους αγωγούς ή βυτιοφόρα οχήματα και συρμούς (Κεφάλαιο 2, 
παρ. 2.4.1). 
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o Επεμβαίνουν για την εξουδετέρωση της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή 
και την παράκτια ζώνη των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του κατά 
περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου (FCP) υπό την εποπτεία της αρμόδιας 
Λιμενικής Αρχής. 

o Συνδράμουν με υλικά, μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό τις Λιμενικές Αρχές 
κατά την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του κατά περίπτωση τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

 Σε περίπτωση που τα διαφυγόντα υγρά ξεφύγουν από τα όρια της εγκατάστασης 
και ρυπάνουν το παρακείμενο οδικό δίκτυο, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να 
παρέχει απορροφητικά υλικά προς υποβοήθηση του έργου καταστολής του ΠΣ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ. αριθ. 1773/07-03-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 
7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06). 

Επισημαίνεται ότι για τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν φορέα εκμετάλλευσης (πχ λόγω 
πτώχευσης), την ανωτέρω αρμοδιότητα φέρει ο σύνδικος πτώχευσης, ο οποίος 
μπορεί να συνεργαστεί κατά περίπτωση και με άλλους συναρμόδιους φορείς, εφόσον 
υπάρχουν (π.χ. αρμόδιοι Φορείς Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιομηχανικών & 
Επιχειρηματικών-Επιχειρηματικών Πάρκων, σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
βρίσκεται εντός ως άνω περιοχών, κλπ.). 

3.7.5.18 Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Ύδρευσης 

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων ύδρευσης προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 
Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/06-09-2017), στην Γ3α/761/68 Υγειονομική Διάταξη 
και στο υπ. αριθ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ 
οικ.67322/6.9.2017 και του άρθρου 9 της Γ3α/761/68 Υγειονομικής Διάταξης, 
υπεύθυνοι ύδρευσης είναι: 

 Για τις υδρεύσεις Δήμων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, 
Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ, με όρια ευθύνης όπως 
περιγράφονται στο καταστατικό σύστασής τους, Εταιρείες Ύδρευσης), η 
ΕΥΔΑΠ για την πόλη των Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια 
ευθύνης της, η ΕΥΑΘ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα όρια ευθύνης της. 

 Για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κλπ. που διαθέτουν δική τους 
ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

 Για τις βιομηχανίες που ευρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές με 
κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η ΕΤΒΑ ή ο φορέας λειτουργίας τους. 

 Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης 
(ιδιοκτήτης ή νομέας της εγκατάστασης ύδρευσης). 
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3.7.5.19 Αρμοδιότητες Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας Παρακείμενου Οδικού 
Δικτύου 

Σε περίπτωση που τα διαφυγόντα υγρά ξεφύγουν από τα όρια της εγκατάστασης και 
ρυπάνουν το παρακείμενο οδικό δίκτυο, για την εξασφάλιση απορροφητικών υλικών 
και μέσων, προς υποβοήθηση του έργου καταστολής του ΠΣ, οφείλει να μεριμνά ο 
φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και δυνητικά να συνδράμει και ο φορέας 
συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου. 

Ο φορέας συντήρησης και λειτουργίας του παρακείμενου οδικού δικτύου είτε διαθέτει 
δικά του υλικά ή, κατά περίπτωση, ενεργοποιεί τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς 
φορείς για την εξασφάλιση των ως άνω υλικών, με επιβάρυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης είναι άγνωστος (πχ εγκατάσταση υπό πτώχευση κλπ.), ο φορέας 
συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου εξασφαλίζει ο ίδιος απορροφητικά 
υλικά, με το κόστος να βαρύνει τον εκάστοτε ορισμένο υπεύθυνο της εγκατάστασης 
(σύνδικος πτώχευσης κλπ.). 

3.7.5.20 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

1. Προπαρασκευαστικά Μέτρα και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας (άρθρο 11 του Ν. 3013/2002, άρθρο 283 του Ν. 3852/2010), καθώς και τις 
αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αυτές αποδίδονται στο άρθρο 
280 του Ν. 3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας / 
ετοιμότητας για τον κίνδυνο ΤΑΜΕ: 

 Συμμετέχουν διά των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα των οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας 
ενημέρωσης και συνεργασίας. 

 Εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν 
για την υποστήριξη του έργου των Δήμων και των Περιφερειών στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. 

 Συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο του προσωπικού και 
των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι άμεσα διαθέσιμα, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εκδήλωση ΤΑΜΕ. 

 Συνεργάζονται, διά των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ 
άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρθρο 11 
της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Λαμβάνουν, διά των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, από τη 
Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ψηφιακό 
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αντίγραφο των Μελετών Ασφαλείας που διαβιβάζεται στην ανωτέρω από την 
αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα μετά από την καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, 
άρθρο 9 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων μετέχουν στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ που 
τυχόν συγκαλούνται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για 
την αντιμετώπιση ΤΑΜΕ (7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) και 
8332/21-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ). 

2. Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από ΤΑΜΕ 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος, η άμεση/ βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις 
Περιφέρειες συνδέεται κατά βάση με τις κάτωθι δράσεις: 

 Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως Αποκεντρωμένα 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από ΤΑΜΕ: 

o Ως όργανα πολιτικής προστασίας, αναλαμβάνουν τον συντονισμό 
των δράσεων που απαιτείται να δρομολογηθούν για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών λόγω του ΤΑΜΕ, σε περίπτωση που τους 
ανατεθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

o Κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να 
εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του ΤΑΜΕ και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, να συμβάλουν με το προσωπικό και τα μέσα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί 
απαραίτητο. 

o Ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τις 
επιπτώσεις από την εκδήλωση του ΤΑΜΕ εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

 Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας: 

o Κινητοποιούνται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση του 
ΤΑΜΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι, να συμβάλουν με το προσωπικό 
και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 
εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

o Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετέχουν στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τα ΣΤΟ, εφόσον αυτά συγκληθούν κατά τη διάρκεια ή 
μετά από ΤΑΜΕ (7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591Β/04-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-
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ΚΜΤ) και 8332/21-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ). 

 Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.): 

o Κινητοποιούνται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του τελευταίου από τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

o Συγκαταλέγονται στις αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό της 
διεξαγωγής δειγματοληψιών και συλλογής στοιχείων, όπως αυτές 
ορίζονται στον Ν. 4014/2011 (άρθρο 20). 

o Σε περίπτωση ρύπανσης χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία του 
ατυχήματος, μετά την υλοποίηση των άμεσων μέτρων καταστολής 
του ατυχήματος από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου και 
την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006). 
Ειδικότερα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν τις αρμόδιες 
αρχές για την εποπτεία και έγκριση εκτέλεσης των απαιτούμενων 
μέτρων/ εργασιών, η δε υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων/ 
εργασιών αναλαμβάνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης ή από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί η ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης (παρ. 1δ, άρθρο 
3, ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2016)). 

 Οι Δ/νσεις Υδάτων: 

o Κινητοποιούνται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του τελευταίου από τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

o Οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα διοικητικά 
όρια των οποίων εμπίπτει η περιοχή των νερών κολύμβησης (σε 
περίπτωση που η περιοχή κολύμβησης εκτείνεται στα διοικητικά όρια 
περισσοτέρων της μίας Περιφερειών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3199/2003), σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Υγείας των 
οικείων Περιφερειών, και άλλες ενδεχομένως συναρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες, λαμβάνουν έγκαιρα και κατάλληλα 
διαχειριστικά μέτρα όταν γνωρίζουν ότι υπάρχουν απροσδόκητες 
καταστάσεις που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα 
επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και την 
υγεία των λουόμενων και ενημερώνουν άμεσα την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενημέρωση του κοινού και, 
εφόσον απαιτείται, προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης (ΚΥΑ 
HΠ 8600/416/E103/2009, ΦΕΚ 356Β/26-02-2009, άρθρα 3 & 8). 
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3.7.5.21 Περιφέρεια 

1. Προπαρασκευαστικά Μέτρα και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι 
Περιφέρειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ και τα οποία δρομολογούνται με εντολή 
Περιφερειαρχών ή των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, έχουν ως εξής: 

 Περιφερειάρχης 

o Εισηγείται θετικά σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των 
Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, προκειμένου τα τελευταία να διαβιβαστούν στον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς έγκριση (άρθρο 11, 
παρ. Β.2, υποπαράγραφος 3, ΚΥΑ 172058/2016). 

o Επιβάλλει κυρώσεις στις εγκαταστάσεις, κατόπιν εισήγησης της 
αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 24 της ΚΥΑ 172058/2016 και στο άρθρο 29 του Ν. 
3982/2011. 

 Αντιπεριφερειάρχης 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010): 

o Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων 
καταστροφών στην Περιφερειακή του Ενότητα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης. 

o Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας (ΣΟΠΠ). Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών δράσεων της Περιφέρειας για την πρόληψη, 
την αντιμετώπιση και τη μείωση των συνεπειών ενός ΤΑΜΕ και με 
σκοπό την πλέον εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκομένων φορέων, 
συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα ΣΟΠΠ, με θέμα την αντιμετώπιση 
μεγάλου ατυχήματος σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που 
βρίσκονται εντός των ορίων των διοικητικών αρμοδιοτήτων της 
εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, είτε αυτές υπάγονται στις διατάξεις 
της Οδηγίας SEVESO III (ανώτερης αλλά και κατώτερης βαθμίδας), είτε 
όχι. Για τις τελευταίες, η συμπερίληψή τους γίνεται εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ή την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή/και λοιπούς αρμόδιους φορείς. Τέτοιου 
είδους εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις που δε λειτουργούν, 
εγκαταστάσεις με παραμένουσες εντός αυτών πρώτες ύλες ή/και 
εξοπλισμό, εταιρίες logistics με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, 
εγκαταστάσεις της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ», οι οποίες 
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 3α (άρθρο 18) του Ν. 3982/2011, 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων 
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επεξεργασίας μεταλλευμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή φραγμάτων, λεκάνες 
απορροής ποταμών με αυξημένο κίνδυνο διαρροής ρύπων μετά από 
πλημμύρα, κλπ. 

 Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

o Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, με σκοπό την 
ενημέρωσή της, αντίγραφα των Κοινοποιήσεων και των Εκθέσεων 
Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων 
κατώτερης βαθμίδας που αδειοδοτεί η προαναφερόμενη. Τα 
αντίγραφα διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενα από 
τους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 1 του 
άρθρου 6 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την παραλαβή του Φακέλου Κοινοποίησης, μπορεί να 
διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του 
περιεχομένου του Φακέλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και 
ενδεχομένως να αιτηθεί τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον 
ενδιαφερόμενο, τεκμηριώνοντας το αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6 και 
παρ. 4, άρθρο 7 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Συνεργάζεται με τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, την 
αδειοδοτούσα αρχή και το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α 
για: 

- Την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 
172058/2016. 

- Την ενημέρωση των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της (παρ. 3γ, άρθρο 8 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

- Την παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. Β 
της ΚΥΑ 172058/2016. 

Σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων (παρ. 3β, άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις 
δράσεις των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 (παρ. 3) της ΚΥΑ 172058/2016. 

o Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο (σε 
ψηφιακή μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των στοιχείων που τις 
συνοδεύουν) των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που η 
ανωτέρω αδειοδοτεί, σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 
καταχώρησή τους, προκειμένου να μεριμνήσει (παρ. Γ.5, άρθρο 9 της 
ΚΥΑ 172058/2016): 

- Για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού σύμφωνα με 
την παρ. 3α του άρθρου 13 της ΚΥΑ 172058/2016. 
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- Για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058/2016. 

o Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις 
των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων, 
ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 
Β.2 της ΚΥΑ (παρ. Α.6.1, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή της καταχωρισμένης Μελέτης 
Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο Α.1β, έχει την ευθύνη, για 
την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ), 
αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από το χώρο 
της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Για την κατάρτιση του Ειδικού 
ΣΑΤΑΜΕ, συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
και εάν κρίνεται σκόπιμο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με άλλα 
κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων Δήμων, καθώς και με 
εκπρόσωπο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 
εγκατάστασης (παρ. Β.2, εδ. 1 & 2, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις 
των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων, 
ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 
Β.2 της ΚΥΑ (παρ. Α.6.1, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Δημοσιοποιεί το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2 της 
παρ. Β.2 του άρθρου 11, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη 
δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση του Ειδικού 
ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2γ, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έγκριση 
του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ για κάθε εγκατάσταση, το οποίο και καταρτίζει 
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του εκάστοτε 
υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 
της ΚΥΑ. Η εισήγηση γίνεται μετά από την αξιολόγηση των τυχόν 
σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και 
κατόπιν θετικής εισήγησης του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη 
διάθεση πόρων για την εφαρμογή του Σχεδίου, εφαρμόζεται δε με 
ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας (παρ. Β.2, εδάφια 2.2.3 & 3, άρθρο 11 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

o Μεριμνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με 
τον φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς, για την 
εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 4α, 
άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής 
Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας έναντι 
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ΤΑΜΕ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. Η Δ/νση 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να 
συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω 
ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος. 

o Ενημερώνει τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ κάθε φορά που διενεργούνται ασκήσεις 
ετοιμότητας για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, 
αποστέλλοντας ταυτόχρονα και έκθεση αποτίμησης των σχετικών 
ενεργειών (παρ. Β.2, εδάφιο 4.δ, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Εξασφαλίζει την παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο 
Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 13 
(παρ. Β.2, εδ. 4β, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, προς 
όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη ΙΙΙ-Προστασίας 
πληθυσμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3), αντίγραφα 
των σεναρίων ατυχημάτων που περιλαμβάνονται στην 
καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, για ενημέρωσή τους (παρ. Β.2, εδ. 
4γ, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016).  

o Δύναται, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις 
πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των Φακέλων 
Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων, να αποφασίζει, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) 
και της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ, ότι για μία εγκατάσταση δε συντρέχει λόγος κατάρτισης Ειδικού 
ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Προβαίνει σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε 
επικαιροποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε 
περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της 
εγκατάστασης ή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. 
Β.2, εδάφιο 6.α της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, 
δημοσιοποιεί μέσω του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου το 
τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να 
διατυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β (παρ. Β.2, εδάφιο 6.β 
της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Υποβάλλει προς έγκριση τα επικαιροποιημένα ή αναθεωρημένα Ειδικά 
ΣΑΤΑΜΕ στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ, άρθρο 11). Η 
επικαιροποίηση/αναθεώρηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ της ΚΥΑ 
172058/2016). 
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o Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι 
διαπεριφερειακού επιπέδου, η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης 
πραγματοποιείται από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με 
τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β. 
Αρμόδια για τον συντονισμό των δράσεων των εμπλεκομένων 
Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 7, 
άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού, για τις εγκαταστάσεις 
ανώτερης βαθμίδας: 

- Παρέχει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο τις γενικές 
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του 
Μέρους 1 του Παραρτήματος V (παρ. 2, άρθρο 13). 

- Πέραν των όσων προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού 
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ, διασφαλίζει, σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ότι τα πρόσωπα που ενδέχεται να 
θιγούν από μεγάλο ατύχημα λαμβάνουν τακτικά και με την 
πλέον ενδεδειγμένη μορφή σαφείς και εύληπτες πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη 
συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1.2 και 3) 
της ΚΥΑ και παρέχονται κυρίως με τη διανομή φυλλαδίων, αλλά 
και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους 
χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές 
εγκαταστάσεις (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) του 
άρθρου 8 της ΚΥΑ (παρ. 3α, άρθρο 13). Στο σημείο αυτό 
επισημαίνεται και πάλι ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία, η 
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας είναι 
αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό της 
ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη 
διευκόλυνση του προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με 
την παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού (παρ. 3α, άρθρο 13). 

o Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές 
εκθέσεις με τις ενέργειες στις οποίες τα τελευταία έχουν προβεί σχετικά 
με την ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

o Προτείνει στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης 
λειτουργίας ή της επαναλειτουργίας μίας εγκατάστασης, μονάδας ή 
αποθήκης ή τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς 
όρους (παρ. 1, άρθρο 18 της ΚΥΑ 172058/2016). 
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o Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με: 

- Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της οικείας Π.Ε. 
Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων και των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση). 

- Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία. 

- Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

- Την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

- Την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου 
του Κράτους (παρ. 1, άρθρο 19 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει, 
μεταξύ άλλων φορέων και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του 
άρθρου 23 της ΚΥΑ 172058/2016. 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα 
του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ.  

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι 
Περιφερειάρχες με απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των 
υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων 
υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη 
δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 
29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/2017), θα καθορίζουν το ωράριο 
λειτουργίας των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν 
από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα, σε 24-ωρη ή 12-ωρη βάση 
κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α/2017). 

 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 

o Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011, λαμβάνει από την 
αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο των Κοινοποιήσεων (παρ. 3.2, άρθρο 
6) και των εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων 
(παρ. 4, άρθρο 7). 

o Έχει τη δυνατότητα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
Φακέλου Κοινοποίησης να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν 
σχόλια επί του περιεχομένου του Φακέλου στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς της και ενδεχομένως να ζητήσει τυχόν 
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το 
αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6, ΚΥΑ 172058/2016). 
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o Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις 
των φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3) 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

o Συμμετέχει στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων 
(παρ. Β.2, εδάφιο β, άρθρο 9). 

o Προτείνει στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης 
λειτουργίας ή της επαναλειτουργίας μίας εγκατάστασης, μονάδας ή 
αποθήκης ή τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς 
όρους (παρ. 1, άρθρο 18). 

o Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με τους 
φορείς του άρθρου 19 (παρ. 1) (άρθρο 19, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
της Οικείας Περιφέρειας 

o Συμμετέχει στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων 
(παρ. Β.2, εδάφιο β, άρθρο 9, ΚΥΑ 172058/2016). 

o Προτείνει στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης 
λειτουργίας ή της επαναλειτουργίας μίας εγκατάστασης, μονάδας ή 
αποθήκης ή τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς 
όρους (παρ. 1, άρθρο 18, ΚΥΑ 172058/2016). 

o Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με τους 
φορείς του άρθρου 19 (παρ. 1) (άρθρο 19, ΚΥΑ 172058/2016). 

 Περιφερειακό Συμβούλιο 

o Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ εκάστοτε εγκατάστασης, μετά την κατάρτισή του 
από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας και πριν από την έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, δημοσιοποιείται από το/α οικείο/α 
Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α έγκαιρα (εντός πέντε (5) ημερών από 
την παραλαβή του) και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της 
υποπαραγράφου 2.2. της παρ. Β.2 του άρθρου 11, ώστε το 
ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη 
του, πριν την έγκρισή του (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 2γ, άρθρο 11, 
ΚΥΑ 172058/2016). 

o Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι 
διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του Ειδικού 
ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των εν 
λόγω Περιφερειών (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 2.1, άρθρο 11, ΚΥΑ 
172058/2016). 
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o Αναλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών με βάση τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, καθώς και το εγκεκριμένο από 
τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της 
εκάστοτε εγκατάστασης (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 3 και 6β, άρθρο 
11), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 13. 

2. Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από ΤΑΜΕ 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος, η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τις 
Περιφέρειες συνδέεται κατά βάση με τις κάτωθι δράσεις: 

 Προκειμένου για εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας, στην εφαρμογή, χωρίς 
καθυστέρηση, διά της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας, του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης (εξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ), σε 
συνεργασία με τις προβλεπόμενες συναρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στην 
εφαρμογή του (παρ. Γ.2, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Στη συνδρομή του έργου του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού, εφόσον και όταν απαιτηθεί, διά της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
επικεφαλής Αξιωματικού. 

 Στη διεξαγωγή δειγματοληψιών υδάτων, εδάφους και αέρα, από τις αρμόδιες 
Δ/νσεις των Περιφερειών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του Μέρους 3 του παρόντος 
Σχεδίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι ανωτέρω Δ/νσεις των Περιφερειών 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του κοινού και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κεντρικούς 
φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και μεριμνούν για τη σχετική ενημέρωση του 
κοινού, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας. Ειδικότερα, τα ανωτέρω μέτρα αφορούν τα εξής: 

(Α) Την εφαρμογή σχεδίων δράσης και μέτρων σε περίπτωση υπέρβασης 
επιτρεπόμενων τιμών αερίων ρύπων, για το χωρικό πεδίο των Περιφερειών της χώρας 
πλην της Περιφέρειας Αττικής. 

Συγκεκριμένα και για το ανωτέρω χωρικό πεδίο: 

Εάν, λόγω του ατυχήματος, σε μία ζώνη ή έναν οικισμό, υπάρχει κίνδυνος τα επίπεδα 
των ρύπων να υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια συναγερμού που 
ορίζονται στο Παράρτημα VII της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011, εκπονούνται σχέδια 
δράσης, από τις κατά τόπους Περιφέρειες (Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.), στα οποία 
αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι 
κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της. Εφόσον ο εν λόγω 
κίνδυνος υπάρχει για μία ή για περισσότερες από τις οριακές τιμές ή τις τιμές στόχους 
που ορίζονται στα Παραρτήματα VII, XI και XIV, είναι δυνατό, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, να εκπονούνται σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης (ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 24). 
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Ειδικότερα, για την περίπτωση που τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων 
σωματιδίων (Α.Σ.10) υπερβαίνουν την τιμή των 50 μg/m3, ο απειλούμενος πληθυσμός 
ενημερώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14-01-
2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. Η εφαρμογή των μέτρων κηρύσσεται μετά από 
εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών, με ανακοίνωση του καθ’ ύλην 
αρμόδιου Περιφερειάρχη. 

Σε περίπτωση που η μέτρηση της αέριας ρύπανσης δεν είναι εφικτή μέσω των 
σταθμών μέτρησης, οι μετρήσεις δύνανται να γίνουν μέσω κινητών σταθμών 
μέτρησης που διαθέτουν πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικοί φορείς 
κλπ., με μέριμνα της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Περιφέρειας. 

(Β) Τη λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τις Υπηρεσίες 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων των 
Περιφερειών σε συνεργασία με τους υπευθύνους ύδρευσης (ΔΕΥΑ, κλπ.), (όπως 
διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού, κλπ.), σε περίπτωση 
διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και μετά από υγειονομικό έλεγχο 
λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου των 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – 
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ή Δ/νσεις Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων) ασκούν εποπτικό 
έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι 
ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι 
της ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/06-09-2017 (ΦΕΚ 3282Β/2017). Δεν υποκαθιστούν τον 
υπεύθυνο Ύδρευσης (Δημοτική Αρχή κλπ.), αλλά συνεργάζονται μαζί του για να 
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου 
νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους της νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω Υπηρεσίες: 

 Παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση της Υγειονομικής διάταξης 
στα γεωγραφικά όρια της ευθύνης τους. 

 Οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένων υγειονομικών 
αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. 

 Διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους των συστημάτων ύδρευσης στην 
περιοχή αρμοδιότητάς τους. 

 Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας 
του πόσιμου νερού. 

 Προτείνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών 
μέτρων . 

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας, αποστέλλουν τα ανωτέρω αξιολογημένα στοιχεία παρακολούθησης 
της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και προτάσεις για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων στο Τμήμα Υγειονομικής 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας. 
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(Γ) Όσον αφορά τις δειγματοληψίες για μικροβιολογικές αναλύσεις των υδάτων 
κολύμβησης, τη λήψη έγκαιρων και κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων από η 
Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της 
οποίας εμπίπτει η περιοχή των νερών κολύμβησης (σε περίπτωση που η περιοχή 
κολύμβησης εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων της μίας Περιφερειών, 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 
3199/2003), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού 
Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και άλλες ενδεχομένως συναρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες, όταν γνωρίζουν ότι υπάρχουν απροσδόκητες καταστάσεις 
που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης και την υγεία των λουόμενων και ενημερώνουν άμεσα την 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενημέρωση του κοινού και, 
εφόσον απαιτείται, προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης (ΚΥΑ HΠ 
8600/416/E103/2009, ΦΕΚ 356Β/26-02-2009, άρθρα 3 & 8). Σε περίπτωση χημικής 
ρύπανσης και στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μεριμνά για τη 
δρομολόγηση μέτρων για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, όπως η ενημέρωση 
του κοινού και, εφόσον απαιτείται, η προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης. 

(Δ) Τη σύνταξη οδηγιών από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών σχετικά 
με την κατανάλωση τροφίμων (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) από τον άνθρωπο και 
ζωοτροφών από τα ζώα, τη διαχείριση ακάλυπτων δεξαμενών που χρησιμοποιούνται 
για ύδρευση οικισμών ή πότισμα ζώων, καθώς και πιθανές αποφάσεις απαγόρευσης 
της ελεύθερης βοσκής των πουλερικών και άλλων ζώων. 

Επιπλέον, οι ανωτέρω οργανικές μονάδες μεριμνούν και για τη σύνταξη οδηγιών προς 
τους κτηνοτρόφους σχετικά με την άμεση μετακίνηση των ζώων σε πιο ασφαλείς 
περιοχές ή τον εγκλεισμό των ζώων στις εγκαταστάσεις των εκμεταλλεύσεων και την 
παράλληλη λήψη μέτρων με σκοπό την ενδεχόμενα εφικτή θωράκιση αυτών, τις 
απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν σε ζώντα ζώα προκειμένου 
να αποφασισθεί η ενδεχόμενη μετακίνησή τους προς το σφαγείο για την παραγωγή 
κρέατος και στη συνέχεια σχετικών προϊόντων ή διάθεση για ανθρώπινη κατανάλωση 
του παραγόμενου από αυτά γάλακτος και στη συνέχεια τη μεταποίησή του για την 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κλπ. 

Ακόμη, τα Τμήματα Αλιείας των Γενικών Δ/νσεων Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών και εφόσον κατόπιν των σχετικών 
δειγματοληψιών και μετρήσεων διαπιστωθεί υπέρβαση μίας ή περισσότερων 
επιτρεπόμενων τιμών παραμέτρων, εκδίδουν απόφαση απαγόρευσης της αλιείας σε 
όσα υδάτινα οικοσυστήματα έχουν υποστεί ρύπανση ένεκα του ατυχήματος 
(θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, κλπ.), με υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της 
απαγόρευσης τις τοπικές αρμόδιες Αστυνομικές, Δασικές ή Λιμενικές Αρχές (κατά 
περίπτωση), καθώς και όλες τις Ανακριτικές Αρχές. 

 Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών 
που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 

 Την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων 
παροχής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος των πρώτων, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 
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 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο 
της Περιφέρειας (πχ διανομή φαγητού και νερού στους πολίτες που έχουν 
απομακρυνθεί από τις οικίες τους, κλπ.). 

 Την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος σε εγκατάσταση εξαιτίας του οποίου 
διέρρευσαν επικίνδυνες ουσίες στο εθνικό ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, η 
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας παρακολουθεί τις 
ενέργειες καταστολής του περιστατικού από το ΠΣ και, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, ενημερώνει τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας (Δ/νσεις 
Τεχνικών Έργων) στις οποίες έχει αποδοθεί η ευθύνη συντήρησης και 
λειτουργίας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 

Αναφορικά με τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η είσοδος στην περιοχή του ατυχήματος 
γίνεται μόνον όταν και εφόσον οι φορείς διαθέτουν τον κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον εγγυηθεί για την ασφάλειά 
τους η αρμόδια για την καταστολή του περιστατικού Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Συμπληρωματικά και όσον αφορά τον ρόλο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 172058/2016, η τελευταία 
συνεργάζεται, κατά κύριο λόγο, με: 

 Την αδειοδοτούσα αρχή. 

 Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

 Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

 Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία. 

 Την Πυροσβεστική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. 

 Τις Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
εγκατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: 

o Τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων 
(παρ. 1α, εδάφιο αα, άρθρο 16 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή 
επανάληψής του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16 της ΚΥΑ 
172058/2016). 
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o Να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα, 
καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι 
σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν 
οι συνέπειες του ατυχήματος (παρ. 1β, άρθρο 16 της ΚΥΑ 
172058/2016), ενώ επιπροσθέτως, λαμβάνει, μεταξύ άλλων φορέων, 
από την αδειοδοτούσα αρχή, με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης, τα 
στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16 της ΚΥΑ 172058/2016. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, μετά την εκδήλωση ΤΑΜΕ, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι 
Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 
τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
και στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση ΤΑΜΕ 
από τις αρμόδιες Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας και αναλόγως της εξέλιξής 
του, δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 
Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή του και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο Δήμαρχο ή Δημάρχους, στα διοικητικά όρια του οποίου ή των οποίων 
εξελίσσεται το ΤΑΜΕ. 

Ειδικότερα, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες κινητοποιούν δια των 
Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό 
και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν 
δράσεις που συνδέονται με: 

 Την ανάληψη του συντονισμού, με την έννοια της διασύνδεσης των 
επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών του ΤΑΜΕ. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών 
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ.) στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει η Περιφέρεια. 

 Τη δρομολόγηση δράσεων για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλείς 
χώρους, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού 
φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς. 

 Την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας 
με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ. 

 Τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για 
την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών. 

 Την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν. 
3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους οικείους 
εμπλεκόμενους Δήμους20. 
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 Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση 
κατοίκων όταν η καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο (άρθ. 108 
του Ν. 4249/2014). 

 Την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που 
δρομολογούνται από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας. 

 Την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο 
συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών. 

3.7.5.22 Δήμοι 

1. Προπαρασκευαστικά Μέτρα και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση ΤΑΜΕ και τα οποία δρομολογούνται με εντολή των 
οικείων Δημάρχων, έχουν ως εξής: 

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016, τα 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων: 

o Λαμβάνουν από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ ψηφιακό αντίγραφο των Μελετών Ασφαλείας, που 
διαβιβάζεται στην ανωτέρω από την αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα 
μετά από την καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, άρθρο 9 της ΚΥΑ 
172058/2016). 

o Συνεργάζονται, μεταξύ άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις 
Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών στην κατάρτιση των 
Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 2β, άρθρο 11 της ΚΥΑ 172058/2016). 

o Συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας που διενεργεί η Αυτοτελής 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας σε συνεργασία 
με τον φορέα εκμετάλλευσης και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς 
στη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας (παρ. Β.2, εδάφιο 4, άρθρο 11 
της ΚΥΑ 172058/2016). 

 Προσδιορίζουν, με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Περιφέρειας, τους πιθανούς χώρους ασφαλούς προσωρινής 
διαμονής του πληθυσμού εντός του Δήμου, σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαία η οργανωμένη-προληπτική απομάκρυνσή του. 

 Προσδιορίζουν τα μέσα μεταφοράς τα οποία δύναται να διατεθούν σε 
περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων και μέσων που δύναται να διαθέσουν ιδιωτικοί φορείς 
(τουριστικά λεωφορεία, κλπ.). 
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 Καταρτίζουν καταλόγους με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν 
εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και 
τις διατιθέμενες εντός αυτών κλίνες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε 
περίπτωση που κριθεί αναγκαία η δρομολόγηση των μέτρων της 
απομάκρυνσης και προσωρινής φιλοξενίας πολιτών που διαβιούν στην 
περιοχή που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο. 

2. Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από ΤΑΜΕ 

Μετά την εκδήλωση ατυχήματος, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των Δήμων 
προβαίνουν στις κάτωθι δράσεις με στόχο την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών του: 

 Σε περίπτωση που υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο Δήμος, η αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου (ΔΕΥΑ) σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
& Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/05-
08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ), προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο 
λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους ή 
υπάρχει υπόνοια μόλυνσης αυτού, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα 
και με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/28-01-2014 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Υγείας. 

 Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος σε εγκατάσταση εξαιτίας του οποίου 
διέρρευσαν επικίνδυνες ουσίες στο δημοτικό οδικό δίκτυο, το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής 
του περιστατικού από το ΠΣ και ενημερώνει τις αρμόδιες οργανικές μονάδες 
του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ.) στις οποίες έχει αποδοθεί η ευθύνη 
συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού οδικού δικτύου. 

 Σε περίπτωση ρύπανσης ακτών ένεκα του ατυχήματος, συνδράμουν στο 
έργο του καθαρισμού της θάλασσας και των ακτών, υπό τη συντονιστική 
καθοδήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή/ και του Εθνικού Συντονιστή 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης ή του 
εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης θάλασσας ή/και ακτών από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς 
ουσίες κατά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού 
(Κεφάλαιο 3, παρ. 3.5.16, ΠΔ 11/2002). 

 Οργανώνουν συνεργεία διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους 
χώρους ασφαλούς προσωρινής διαμονής, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών που 
λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, 
σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

 Δρομολογούν δράσεις για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

 Εφόσον ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση προσωρινής απαγόρευσης 
κολύμβησης λόγω του ΤΑΜΕ από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων 
Υγείας των οικείων Περιφερειών, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες 
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ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης προσωρινής 
απαγόρευσης για τη λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου 
λουόμενων στην ακτή. Οι τοπικές αρμόδιες Λιμενικές Αρχές οφείλουν να 
επιτηρούν τα ανωτέρω μέτρα. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 

Επισημαίνεται, ότι η είσοδος στην περιοχή του ατυχήματος γίνεται μόνον όταν και 
εφόσον οι φορείς διαθέτουν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την 
εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον εγγυηθεί για την ασφάλειά τους η αρμόδια για 
την καταστολή του συμβάντος Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του 
θεσμικού τους ρόλου, όταν ενημερωθούν για την εκδήλωση ΤΑΜΕ από τις αρμόδιες 
οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και αναλόγως της εξέλιξής του, 
δρομολογούν δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος 
για τον έλεγχο και την καταστολή του και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον οικείο 
Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στα διοικητικά όρια του οποίου 
εξελίσσεται το ΤΑΜΕ. 

Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι κινητοποιούν δια των οργανικών μονάδων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν τις κάτωθι 
δράσεις: 

 Μόλις ο Δήμαρχος ενημερωθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή 
διά του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, σχετικά με μεγάλο ατύχημα ή συμβάν και εφόσον στον 
περιβάλλοντα χώρο του ατυχήματος υπάρχουν σχολικές μονάδες ή παιδικοί 
και βρεφονηπιακοί σταθμοί που υπάγονται στα χωρικά όρια του Δήμου του, 
επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές και βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να 
αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την έκταση και τις συνέπειες του 
περιστατικού και: 

o Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες δεν είναι σε ώρα λειτουργίας, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων19, 
λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου 
δήμου (άρθρο 94, παρ. 4.27 του Ν. 3852/2010) σε συνεργασία με τις 
οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη. 

o Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες είναι σε ώρα λειτουργίας, 
μόλις ενημερωθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου 
Δήμου και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με την 
εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου, επικοινωνεί άμεσα με τους 
Διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να συναποφασίσουν, πάντα 
υπό τις υποδείξεις της αρμόδιας για την καταστολή του περιστατικού 
Πυροσβεστικής Αρχής, σχετικά με την παραμονή ή την απομάκρυνση 
των μαθητών από τον χώρο του σχολείου. Σημειώνεται ότι κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την αρμοδιότητα λήψης 
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κάθε μέτρου με σκοπό την υγεία και ασφάλεια των μαθητών μετά την 
εκδήλωση συμβάντος ή μεγάλου ατυχήματος σε εγκαταστάσεις 
πλησίον σχολικών μονάδων, την έχουν οι Διευθυντές, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας των μαθητών (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 
1340Β/16-10-02), άρθρο 29, παρ. 5). 

 Δύναται να υποστηρίξει το έργο του ΠΣ με σκοπό τον έλεγχο και την 
καταστολή του ατυχήματος, διαθέτοντας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, 
απορροφητικά υλικά, κλπ. 

 Επιπλέον, ο Δήμαρχος: 

o Δύναται να αναλάβει τον συντονισμό, με την έννοια της διασύνδεσης 
των επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται 
στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών του ΤΑΜΕ. 

o Ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον 
Περιφερειάρχη/αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού 
και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

o Δρομολογεί δράσεις για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Δήμου σε ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του 
καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με 
τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι. 

o Δρομολογεί δράσεις για τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου 
νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ.) από τους αρμόδιους 
φορείς ύδρευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) και τη λήψη μέτρων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

o Υποβάλλει αίτημα προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών 
αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

o Δύναται να συγκαλέσει το ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου. 

o Λαμβάνει απόφαση για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση 
κατοίκων, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετική εισήγηση του 
επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού. 

o Γνωστοποιεί μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πιθανή λειτουργία 
τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι 
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από την εκδήλωση 
του ατυχήματος, για την παροχή βοήθειας. 
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3.7.6 ΤΕΧΝ. ΑΤΥΧ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΣΕ 

SEVESO III 
Τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO, δηλαδή σε 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II, είναι φαινόμενο 
που εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών καταστροφών (Σχέδιο 
«Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423Β/10-04-2003) και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την 
υγεία και την περιουσία των ανθρώπων, να προκαλέσουν καταστροφές στο 
περιβάλλον, να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία, καθώς και να θέσουν σε 
κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. 

Δεδομένου ότι από 17-02-2016 έχει τεθεί σε ισχύ η ΚΥΑ 172058/2016 σχετικά με την 
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες 
λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, με την οποία η εθνική νομοθεσία 
εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III), η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, έκρινε σκόπιμη την 
έκδοση του υπ. αριθ. πρωτ. 3983/01-06-2016 Τεύχους «Αρμοδιότητες της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των οργανικών μονάδων Πολιτικής 
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων στο 
πλαίσιο της ΚΥΑ 172058/2016 με την οποία η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με 
την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III)», με σκοπό τη διευκόλυνση: 

 της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(ΓΓΠΠ) και των οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας), των 
Περιφερειών (Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας) και των Δήμων 
(Γραφεία Πολιτικής Προστασίας), καθώς και 

 των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας και 
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας, 

σε θέματα που άπτονται της ανωτέρω ΚΥΑ. 

3.7.6.1 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

1. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 

 Κοινοποίηση και Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (Άρθρα 6 & 7) 

Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, με σκοπό την ενημέρωσή 
της, αντίγραφα των Κοινοποιήσεων και των Εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης 
Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που 
αδειοδοτεί η προαναφερόμενη. Τα αντίγραφα διαβιβάζονται σε ψηφιακή 
μορφή, συνοδευόμενα από τους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα 
της παρ. 1 του άρθρου 6 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την παραλαβή του Φακέλου Κοινοποίησης, μπορεί να 
διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του 
Φακέλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ενδεχομένως να αιτηθεί 
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο, τεκμηριώνοντας το 
αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6 και παρ. 4, άρθρο 7). 

 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino) (Άρθρο 8) 
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Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο Άρθρο 8 (Παρ. 3). 

 Μελέτες Ασφαλείας (άρθρο 9) 

Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο (σε ψηφιακή 
μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των στοιχείων που τις συνοδεύουν) των 
εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που αδειοδοτεί η προαναφερόμενη, σε 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καταχώρησή τους, προκειμένου το 
αντίγραφο αυτό, όταν απαιτηθεί, να τεθεί στη διάθεση της Υποστηρικτικής 
Ομάδας του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006 και να διαβιβαστεί ψηφιακά στη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στο 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου (παρ. Γ.5β, άρθρο 9). Στο 
σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ θα αποστέλλει μόνο ψηφιακά αντίγραφα των 
Μελετών Ασφαλείας. Σε περίπτωση που η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
του οικείου Δήμου χρειαστούν το σύνολο ή μέρη της Μελέτης Ασφαλείας σε 
έντυπη μορφή, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην αδειοδοτούσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το φορέα 
εκμετάλλευσης. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι υποχρέωση υποβολής Φακέλου 
Κοινοποίησης και/ή Μελέτης Ασφαλείας έχουν και οι μονάδες που 
διαχειρίζονται απόβλητα (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ)) με περιεκτικότητα και σε ποσότητα επικινδύνων ουσιών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016. Για εγκαταστάσεις 
ανώτερης βαθμίδας, οι υπεύθυνοι φορείς διαχείρισης ΧΥΤΕΑ οφείλουν να 
καταρτίζουν και εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν τις 
αναγκαίες πληροφορίες στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να καταρτισθούν από αυτήν εξωτερικά 
σχέδια έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
172058/2016 (Κεφάλαιο 5 (Παρ. 5.5) Παραρτήματος, ΚΥΑ 24944/1159/2006, 
ΦΕΚ 791Β/30-06-2006). 

 Γενικό και Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ (Άρθρο 11) 

o Συντονίζει τη διαδικασία αναθεώρησης/επικαιροποίησης του 
υφιστάμενου Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων 
Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) για την αντιμετώπιση μεγάλων 
ατυχημάτων στο χώρο εκτός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 
στόχους, τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις σχεδίασης που 
προβλέπονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Η 
ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σε συνεργασία με τους φορείς της παρ. 
Β.1 του Άρθρου 11. Μετά την αποδοχή του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από όλους 
τους συναρμόδιους φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και 
εμπλέκονται, το Σχέδιο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Το εγκεκριμένο από τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γενικό ΣΑΤΑΜΕ διαβιβάζεται στις 
Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, προκειμένου 
οι τελευταίες να καταρτίσουν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ για εκάστοτε 



                                                           

 

                253

εγκατάσταση που λειτουργεί στα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Τα Ειδικά 
ΣΑΤΑΜΕ καταρτίζονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και 
κατευθύνσεις του εκάστοτε υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, ώστε το 
περιεχόμενο και η δομή του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ να εναρμονίζεται πλήρως με 
το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει από τη 
Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ η 
διαδικασία αναθεώρησης της 1ης Έκδοσης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (Ιούνιος 
2009). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αναθεωρημένο Γενικό 
ΣΑΤΑΜΕ θα διαβιβαστεί, συνοδευόμενο από σχετικές οδηγίες, στις 
Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, προκειμένου 
οι τελευταίες να καταρτίσουν τα επιμέρους Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των 
εγκαταστάσεων. 

o Κάθε φορά που διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή 
και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, ενημερώνεται από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, η οποία 
ταυτόχρονα της διαβιβάζει και έκθεση αποτίμησης των σχετικών 
ενεργειών της (παρ. Β.2, εδάφιο 4.δ, άρθρο 11). 

o Γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), 
σχετικά με το εάν για μία εγκατάσταση συντρέχει ή όχι λόγος κατάρτισης 
Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ. Η διαδικασία αυτή δρομολογείται από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, παραθέτοντας τους 
σχετικούς λόγους και με βάση τις πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας 
και των Φακέλων Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων (παρ. Β.2, εδάφιο 5, 
άρθρο 11). 

 Ενημέρωση του κοινού (άρθρο 13) 

o Προκειμένου για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, πέραν των όσων 
προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 13 της ΚΥΑ, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας διασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ότι τα πρόσωπα που 
ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα λαμβάνουν τακτικά και με την 
πλέον ενδεδειγμένη μορφή σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με 
τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση 
μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 
2, παρ. 1.2 και 3) της ΚΥΑ και παρέχονται κυρίως με τη διανομή 
φυλλαδίων, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια 
και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές 
εγκαταστάσεις (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) του άρθρου 8 της 
ΚΥΑ (παρ. 3α, άρθρο 13). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι κατά την 
ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας είναι αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό της 
ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη διευκόλυνση του 
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προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με την παροχή σχετικού 
ενημερωτικού υλικού και οδηγιών. 

o Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές εκθέσεις 
με τις ενέργειες στις οποίες τα τελευταία έχουν προβεί σχετικά με την 
ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13). 

o Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος 
της ΕΕ, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έρχεται σε 
συνεννόηση με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ και την αδειοδοτούσα αρχή και κοινοποιεί μέσω του 
Υπουργείου Εξωτερικών προς το ενδιαφερόμενο Κράτος-Μέλος τις 
απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 
και 12 της ΚΥΑ και προβαίνει με το εν λόγω Κράτος-Μέλος σε σχετικές 
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων τους, ως προς τα 
μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την 
πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς και για τον περιορισμό των 
συνεπειών τους στο άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίστοιχα, σε 
περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου Κράτους-
Μέλους, η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ παραλαμβάνει 
μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις απαραίτητες πληροφορίες από το 
άλλο Κράτος-Μέλος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 της ΚΥΑ και 
τις κοινοποιεί στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που 
συνορεύει με το όμορο Κράτος-Μέλος (παρ. 6, άρθρο 13). 

 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο 
ατύχημα (άρθρο 15) 

o Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνει άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα 
διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για 
κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

o Λαμβάνει εντός τριών (3) μηνών πληροφόρηση από το φορέα 
εκμετάλλευσης σχετικά με τα στοιχεία αα) έως αδ) του άρθρου 15. 

 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16) 

o Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας παρακολουθεί, σε συνεργασία ενδεχομένως με 
άλλες συναρμόδιες αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος 
μέσα στο χώρο της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, άρθρο 16). 

o Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα 
στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16 με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης, 
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μεταξύ άλλων φορέων και στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 3β, άρθρο 16). 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 23) 

o Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει, 
μεταξύ άλλων φορέων και στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του 
άρθρου 23. Σε περίπτωση που στα όρια μίας Περιφερειακής Ενότητας 
δεν υπάρχουν καθόλου εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 
Οδηγίας SEVESO ή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις SEVESO τις οποίες να 
αδειοδοτεί η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας, η τελευταία παρακαλείται να το γνωστοποιεί εγγράφως 
στη ΓΓΠΠ. 

o Το Πυροσβεστικό Σώμα διαβιβάζει στη Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στη Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ καταλόγους των εγκαταστάσεων 
για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης και διαβιβάζει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τις ασκήσεις 
ετοιμότητας που έχουν διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 11 (παρ. Α3 και 
5) (παρ. 1.1, άρθρο 23). 

o Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 
αποστέλλει στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ μέχρι το 
τέλος Μαΐου κάθε έτους πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις: 

- Που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους. 

- Που ελέγχθηκαν με ασκήσεις σε συνεργασία με το φορέα 
εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς. 

- Πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού που 
υλοποιήθηκαν για την προστασία του, λόγω γειτνίασης με 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ΚΥΑ (παρ. 2, 
άρθρο 23). 

2. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ ΕΣΚΕ) 

 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο 
ατύχημα (άρθρο 15) 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει 
άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. 
Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του 
συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16) 
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Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας παρακολουθεί, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλες 
συναρμόδιες αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο 
χώρο της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, άρθρο 16). 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι ως άνω δύο αρμοδιότητες στην εν λόγω 
ΚΥΑ αποδίδονται εκ παραδρομής μόνο στη Δ/νση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ενώ αποτελούν σαφή αρμοδιότητα και 
του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, δεδομένου μάλιστα ότι το τελευταίο αποτελεί επιχειρησιακό 
κέντρο το οποίο λειτουργεί σε 24-ωρη βάση και σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση συμβάντος, είναι σε συνεχή 
αμφίδρομη επικοινωνία με τα επιχειρησιακά κέντρα όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, ενώ ενημερώνει και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

3. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.1, άρθρο 11). 

 Εγκρίνει τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων, μετά από θετική εισήγηση του 
οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των 
ανωτέρω Σχεδίων (Β.2, εδ. 3, άρθρο 11). 

3.7.6.2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

1. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

 Λαμβάνουν από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ ψηφιακό αντίγραφο των Μελετών Ασφαλείας που διαβιβάζεται στην 
ανωτέρω από την αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα μετά από την 
καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, άρθρο 9). 

 Στο σημείο αυτό επισημαίνεται και πάλι, ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ θα αποστέλλει μόνο ψηφιακά 
αντίγραφα των Μελετών Ασφαλείας. Σε περίπτωση που η Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου χρειαστούν το σύνολο ή μέρη της 
Μελέτης Ασφαλείας σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να απευθύνονται 
αποκλειστικά στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να υποβάλει 
σχετικό αίτημα προς το φορέα εκμετάλλευσης. 

 Συνεργάζονται, μεταξύ άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, 
εδ. 2β, άρθρο 11). 

3.7.6.3 Περιφέρεια 

1. Περιφερειάρχης 
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 Εισηγείται θετικά σχετικά με τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση των Ειδικών 
ΣΑΤΑΜΕ, προκειμένου τα τελευταία να διαβιβαστούν στον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας προς έγκριση (άρθρο 11, παρ. Β.2, υποπαράγραφος 
3). 

 Επιβάλλει κυρώσεις στις εγκαταστάσεις, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 
αδειοδοτούσας αρχής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της 
ΚΥΑ 172058/2016 και στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011. 

2. Αντιπεριφερειάρχης 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010): 

 Με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες 
την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί επίσης να 
τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του (Παρ. 2). 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης: 

o Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα 
όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι (Παρ. 3β). 

o Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης (Παρ. 
3γ). 

o Διατυπώνει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό 
μέτρων πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας (Παρ. 3δ). 

o Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του 
απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών 
στην Περιφερειακή του Ενότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης (Παρ. 3ε). 

o Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας (ΣΟΠΠ) (Παρ. 3στ). 

3. Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών 

 Κοινοποίηση και Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (Άρθρα 6 & 7) 

Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, με σκοπό την ενημέρωσή 
της, αντίγραφα των Κοινοποιήσεων και των Εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης 
Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που 
αδειοδοτεί η προαναφερόμενη. Τα αντίγραφα διαβιβάζονται σε ψηφιακή 
μορφή, συνοδευόμενα από τους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα 
της παρ. 1 του άρθρου 6 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την παραλαβή του Φακέλου Κοινοποίησης, μπορεί να 
διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του 
Φακέλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ενδεχομένως να αιτηθεί 
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο, τεκμηριώνοντας το 
αίτημά της (παρ. 3.2, άρθρο 6 και παρ. 4, άρθρο 7). 



                                                           

 

                258

 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino) (άρθρο 8) 

o Συνεργάζεται με τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, την 
αδειοδοτούσα αρχή και το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α για: 

- Την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13. 

- Την ενημέρωση των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της (παρ. 3γ, άρθρο 8). 

- Την παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. Β, σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (παρ. 3β, άρθρο 8). 

o Λαμβάνει ενημέρωση από την αδειοδοτούσα αρχή για τις δράσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 (παρ. 3). 

 Μελέτες Ασφαλείας (άρθρο 9) 

Λαμβάνει από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο (σε ψηφιακή 
μορφή) των Μελετών Ασφαλείας (και των στοιχείων που τις συνοδεύουν) των 
εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που η ανωτέρω αδειοδοτεί, σε χρονικό 
διάστημα ενός (1) μήνα από την καταχώρησή τους, προκειμένου να 
μεριμνήσει (παρ. Γ.5, άρθρο 9): 

o Για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού σύμφωνα με την παρ. 
3α του άρθρου 13. 

o Για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 
με την παρ. Β του άρθρου 11. 

 Σχέδια έκτακτης ανάγκης (άρθρο 11) 

o Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις των 
εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων, ώστε να 
είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β.2 της ΚΥΑ 
(παρ. Α.6.1, άρθρο 11). 

o Μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή της καταχωρισμένης Μελέτης 
Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο Α.1β, έχει την ευθύνη, για την 
κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ), 
αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από το χώρο 
της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Για την κατάρτιση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, 
συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και εάν 
κρίνεται σκόπιμο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με άλλα κατά 
περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικείων Δήμων, καθώς και με εκπρόσωπο 
της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εγκατάστασης (παρ. Β.2, 
εδ. 1 & 2, άρθρο 11). Κατόπιν της αναθεώρησης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ 
από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, 
το τελευταίο θα διαβιβαστεί σε όλες τις Περιφέρειες του Κράτους, 
προκειμένου οι τελευταίες να καταρτίσουν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ σύμφωνα με 
οδηγίες που θα τους κοινοποιηθούν από την Υπηρεσία μας. 
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o Λαμβάνει αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή τις επικαιροποιήσεις των 
εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων, ώστε να 
είναι σε θέση να επανεξετάσει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β.2 της ΚΥΑ 
(παρ. Α.6.1, άρθρο 11). 

o Δημοσιοποιεί το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2 της παρ. Β.2 του 
άρθρου 11, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να 
διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, 
εδ. 2γ, άρθρο 11). 

o Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του 
ειδικού ΣΑΤΑΜΕ για κάθε εγκατάσταση, το οποίο και καταρτίζει σύμφωνα 
με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του εκάστοτε υφιστάμενου 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ. Η 
εισήγηση γίνεται μετά από την αξιολόγηση των τυχόν σχολίων από τη 
δημόσια διαβούλευση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και κατόπιν θετικής εισήγησης 
του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πόρων για την 
εφαρμογή του Σχεδίου, εφαρμόζεται δε με ευθύνη της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (παρ. Β.2, εδάφια 2.2.3 & 
3, άρθρο 11). 

o Μεριμνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον 
φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή 
και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδ. 4α, άρθρο 11). 

o Ενημερώνει τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ κάθε φορά που διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας για την 
εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, αποστέλλοντας 
ταυτόχρονα και έκθεση αποτίμησης των σχετικών ενεργειών (παρ. Β.2, 
εδάφιο 4.δ, άρθρο 11). 

o Εξασφαλίζει την παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο 
Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 13 (παρ. 
Β.2, εδ. 4β, άρθρο 11). 

o Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, προς 
όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη ΙΙΙ-Προστασίας 
πληθυσμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3), αντίγραφα των 
σεναρίων ατυχημάτων που περιλαμβάνονται στην καταχωρισμένη 
Μελέτη Ασφαλείας, για ενημέρωσή τους (παρ. Β.2, εδ. 4γ, άρθρο 11). 

o Δύναται, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις 
πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας και των Φακέλων Κοινοποίησης 
των εγκαταστάσεων, να αποφασίζει, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) και της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ότι για μία εγκατάσταση δε 
συντρέχει λόγος κατάρτισης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 5, άρθρο 
11). 
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o Προβαίνει σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε 
επικαιροποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε 
περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της 
εγκατάστασης ή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. 
Β.2, εδάφιο 6.α). 

o Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, 
δημοσιοποιεί μέσω του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου το 
τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να 
διατυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β (παρ. Β.2, εδάφιο 6.β). 

o Υποβάλλει προς έγκριση τα επικαιροποιημένα ή αναθεωρημένα Ειδικά 
ΣΑΤΑΜΕ στη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ, άρθρο 11). Η επικαιροποίηση/αναθεώρηση 
των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
11 (παρ. Β.2, εδάφιο 6.γ). 

o Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού 
επιπέδου, η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται 
από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της 
υποπαραγράφου 2.2 του άρθρου 11, παρ. Β. Αρμόδια για το 
συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων Περιφερειακών 
Συμβουλίων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, εδάφιο 7, άρθρο 11). 

o Σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση 
ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα 
καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης, εφαρμόζει χωρίς καθυστέρηση 
τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ, σε συνεργασία με τις προβλεπόμενες συναρμόδιες 
αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή τους (παρ. Γ.2, άρθρο 11). 

Στο σημείο αυτό επισημαίνονται τα εξής: 

o Η εκπόνηση ασκήσεων ετοιμότητας πληθυσμού προς εφαρμογή και 
εκπαίδευση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων γίνεται με μέριμνα 
της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας 
σε συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους 
φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία 
(παρ. Β.2, εδάφιο 4α, άρθρο 11). 

o Ο φορέας εκμετάλλευσης πραγματοποιεί ασκήσεις ετοιμότητας για την 
εφαρμογή και εκπαίδευση ως προς τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης και ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται 
στην παράγραφο Γ1 (στοιχεία α, β και γ), απευθύνοντας σχετική 
πρόσκληση για συμμετοχή στην τοπική αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

o Τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση από την Αυτοτελή 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, σε περίπτωση 
ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου συμβάντος 
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τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα 
μεγάλης έκτασης με επιπτώσεις εκτός του χώρου της εγκατάστασης. 

o Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης αφορούν στα μέτρα που 
λαμβάνονται μέσα στο χώρο της εγκατάστασης σε περίπτωση 
ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου συμβάντος 
τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα 
μεγάλης έκτασης και εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση από το φορέα 
εκμετάλλευσης και τις εμπλεκόμενες σε αυτά αρμόδιες αρχές. 

 Ενημέρωση του κοινού (άρθρο 13) 

o Για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας: 

- Παρέχει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο τις γενικές πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του 
Παραρτήματος V (παρ. 2, άρθρο 13). 

- Πέραν των όσων προβλέπονται για την ενημέρωση του κοινού στις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ, διασφαλίζει, σε συνεργασία με 
τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ ότι τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα 
λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή σαφείς και 
εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την 
απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που 
περιγράφονται στο Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1.2 και 3) της ΚΥΑ 
και παρέχονται κυρίως με τη διανομή φυλλαδίων, αλλά και με κάθε 
πρόσφορο μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους 
δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των 
νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις 
(ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) του άρθρου 8 της ΚΥΑ (παρ. 
3α, άρθρο 13). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται και πάλι ότι κατά την 
ανωτέρω διαδικασία, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας είναι αρμόδια για την παροχή στο ενδιαφερόμενο κοινό 
της ανωτέρω πληροφόρησης, ενώ η Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ μεριμνά για τη 
διευκόλυνση του προαναφερόμενου έργου των Περιφερειών, με την 
παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού (παρ. 3α, άρθρο 13). 

o Λαμβάνει από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια συγκεντρωτικές εκθέσεις 
με τις ενέργειες στις οποίες τα τελευταία έχουν προβεί σχετικά με την 
ενημέρωση του κοινού (παρ. 5β, άρθρο 13). 

 Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο 
ατύχημα (άρθρο 15) 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ενημερώνεται άμεσα από τον φορέα 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά 
ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

 Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα (άρθρο 16) 



                                                           

 

                262

Συνεργάζεται με: 

o Την αδειοδοτούσα αρχή. 

o Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας. 

o Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

o Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία. 

o Την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

o Τις Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
της εγκατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: 

- Τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων 
(παρ. 1α, εδάφιο αα, άρθρο 16). 

- Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτούμενα μέτρα για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή 
επανάληψής του (παρ. 1α, εδάφιο αβ, άρθρο 16). 

- Να ενημερωθούν οι Δήμοι της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα, 
καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι 
σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να 
μετριασθούν οι συνέπειες του ατυχήματος (παρ. 1β, άρθρο 16). 

Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του 
συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

Παρακολουθεί, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλες συναρμόδιες αρχές, τις 
ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώρο της εγκατάστασης και 
ενημερώνει συνεχώς το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι και τη 
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (παρ. 2, 
άρθρο 16).  

Λαμβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή, με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης, τα 
στοιχεία της παρ. 3α του άρθρου 16. 

 Απαγόρευση λειτουργίας εγκατάστασης (άρθρο 18) 

Προτείνει στην αδειοδοτούσα αρχή την απαγόρευση της έναρξης λειτουργίας 
ή της επαναλειτουργίας μίας εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης ή 
τμήματός της, εάν η τελευταία δεν πληροί σχετικούς όρους (παρ. 1, άρθρο 
18). 

 Επιθεωρήσεις-έλεγχοι (άρθρο 19) 

o Δύναται να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις/ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με: 

- Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας ή/και τα Κλιμάκια Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας Περιφερειακής 
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Ενότητας Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση). 

- Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία. 

- Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

- Την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

- Την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (παρ. 1, άρθρο 19). 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 23) 

Μέχρι και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει, μεταξύ 
άλλων φορέων και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας, τα στοιχεία α. έως θ. της παρ. 1 του άρθρου 23. 

4. Περιφερειακό Συμβούλιο 

 Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ εκάστοτε εγκατάστασης, μετά την κατάρτισή του από την 
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και πριν από 
την έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, 
δημοσιοποιείται από το/α οικείο/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α έγκαιρα 
(εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του) και με κάθε πρόσφορο 
μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της 
υποπαραγράφου 2.2. της παρ. Β.2 του άρθρου 11, ώστε το ενδιαφερόμενο 
κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκρισή 
του (παρ. Β.2, υποπαράγραφος 2γ, άρθρο 11). 

 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού 
επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των 
οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των εν λόγω Περιφερειών (παρ. Β.2, 
υποπαράγραφος 2.1, άρθρο 11). 

 Αναλαμβάνει την ενημέρωση των πολιτών με βάση τις πληροφορίες των 
παρ. 1, 2 και 3β του άρθρο 13, καθώς και το εγκεκριμένο από τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της εκάστοτε εγκατάστασης 
(παρ. Β.2, υποπαράγραφοι 3 και 6β, άρθρο 11), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 13. 

3.7.6.4 Δήμοι 

1. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων 

 Λαμβάνουν από τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ ψηφιακό αντίγραφο των Μελετών Ασφαλείας, που διαβιβάζεται 
στην ανωτέρω από την αδειοδοτούσα αρχή ένα (1) μήνα μετά από την 
καταχώρησή τους (παρ. Γ.5β, άρθρο 9). 

 Συνεργάζονται, μεταξύ άλλων φορέων, με τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών στην κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (παρ. Β.2, 
εδ. 2β, άρθρο 11). 
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 Συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας που διενεργεί η Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας σε συνεργασία με το φορέα 
εκμετάλλευσης και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς στη διενέργεια 
ασκήσεων ετοιμότητας (παρ. Β.2, εδάφιο 4, άρθρο 11). 

 Σε περίπτωση ατυχήματος, ενημερώνονται για αυτό από τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας (παρ. 1β, άρθρο 16. Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ 
θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 
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3.7.7 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ – ΣΙΔ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚ. ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 
Τα ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των τεχνολογικών 
καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423Β/10-04-2003) και είναι δυνατό να θέσουν 
σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των ανθρώπων, να προκαλέσουν 
καταστροφές στο περιβάλλον, να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία, καθώς και 
να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. 

Όσον αφορά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
«επικίνδυνα εμπορεύματα» είναι οι ουσίες και τα είδη, η μεταφορά των οποίων 
απαγορεύεται από τα Παραρτήματα Ι (για τις οδικές μεταφορές) και ΙΙ (για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές) της ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495Β/16-07-2015)) ή 
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους, οι οποίοι περιγράφονται στα ανωτέρω 
Παραρτήματα και των οποίων κατάλογοι παρατίθενται στους Πίνακες Α των 
Κεφαλαίων 3.2 αυτών. 

Με τον όρο «μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» νοείται η αλλαγή τόπου των 
επικίνδυνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων στάσεων αναγκαίων λόγω των 
συνθηκών μεταφοράς και περιόδων κατά τις οποίες τα επικίνδυνα εμπορεύματα 
παραμένουν εντός των φορταμαξών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων που είναι 
απαραίτητες λόγω συνθηκών κυκλοφορίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
αλλαγή τόπου. Ο ανωτέρω ορισμός καλύπτει επίσης την ενδιάμεση προσωρινή 
αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών για την αλλαγή τρόπου ή μέσου μεταφοράς 
(μεταφόρτωση) (ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495Β/16-07-2015), Κεφάλαια 1.2 των 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ). 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 
1773/07-03-2016 (ΑΔΑ: 7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06) Τεύχος «Ρόλοι και αρμοδιότητες των 
φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική 
και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

3.7.7.1 Νομοθετικές Υποχρεώσεις Αρμόδιων Αρχών για Ασφαλή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR και την ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/16-07-
2015), τα κύρια καθήκοντα των αρμόδιων αρχών αναφορικά με τις απαιτήσεις της 
Συμφωνίας για την ασφάλεια της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
περιλαμβάνουν συνοπτικά τα κάτωθι: 

 Εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων για την επιβεβαίωση τήρησης των 
απαιτήσεων που αφορούν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(εδάφιο 1.8.1.1 της Συμφωνίας). 

 Εκτέλεση επιθεωρήσεων ασφαλείας, σε συμφωνία με τις διατάξεις των §1.8.1 
και §7.5.1.1 της ADR (επιθεωρήσεις στα οχήματα, τον εξοπλισμό και τις 
εγκαταστάσεις, έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων, λήψη δειγμάτων των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων ή συσκευασιών για εξέταση, κλπ.). 
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 Τήρηση ενημερωμένων αρχείων έγκυρων πιστοποιητικών εκπαίδευσης για 
τους οδηγούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της §8.2.1, τα οποία εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή ή από κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό. 

 Έγκριση και παρακολούθηση των διαπιστευμένων οργάνων επιθεώρησης 
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες 
επιθεωρήσεις, έκτακτους ελέγχους και επόπτευση της υπηρεσίας 
επιθεώρησης εντός της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των §1.8.6 
και §1.8.7 της Συμφωνίας. 

 Απαγόρευση μίας αποστολής ή διακοπή επιχείρησης μεταφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ADR, έως ότου 
διορθωθούν οι ελλείψεις ή καθοριστούν άλλα κατάλληλα μέτρα. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (άρθρο 9), το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τα κάτωθι: 

 Την έγκριση οχημάτων, δεξαμενών και άλλων υπερκατασκευών οχημάτων 
μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων κατά ADR (παρ. 1). 

 Την πιστοποίηση των ανωτέρω (παρ. 1). 

 Την αναγνώριση φορέων διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων και 
δοκιμών κατά ADR (παρ. 1). 

 Τους σκοπούς του Κεφαλαίου 1.8.3 «Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς» της 
ADR (παρ. 5). 

Σύμφωνα επίσης με την ανωτέρω ΚΥΑ: 

 Τα αρμόδια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) (δημόσια και ιδιωτικά) 
είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που προβλέπεται στο υποτμήμα 
9.1.3.5 της ADR (άρθρο 9, παρ. 3) (βλ. Παράρτημα Α του υπ. αριθ. πρωτ. 
1773/07-03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη 
διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων».). 

 Οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Χώρας είναι αρμόδιες για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 8.2 «Απαιτήσεις που 
αφορούν στην εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος» της ADR (άρθρο 
9, παρ. 4). 

 Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς που 
προβλέπεται στα υποτμήματα 1.8.3.18 της ADR/RID χορηγείται είτε από 
εξεταστικό φορέα που, για την ADR, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, εφόσον οι εξετάσεις 
διενεργούνται από επιτροπή εξέτασης (άρθρο 13, παρ. 1). 

Επιπλέον: 

 Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών 
Προϊόντων) είναι η αρμόδια αρχή για την ταξινόμηση των επικίνδυνων 
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εμπορευμάτων για σιδηροδρομική μεταφορά (ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015, 
άρθρο 9, παρ. 6). 

 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες 
μεταφοράς ραδιενεργών υλικών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση 
οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Ν. 1733/1987, άρθρο 28, παρ. 1 και ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216Β/06-03-2001 
«Κανονισμός Ακτινοπροστασίας», Μέρος 11 και ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 
(άρθρο 11, παρ.2)). 

 Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση 
αδειών διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1 (Ν. 2168/1993, άρθρο 4, παρ. 2 
και ιστοχώρος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
(www.yme.gr)). 

 Οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα συμβαλλόμενα μέρη της, βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ, στο σύνδεσμο: 
http://www.unece.org. 

Σημειώνεται, ότι μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποτελεί και η μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία περιγράφεται στο υπ. αριθ. 2310/26-04-2013 
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ 
(www.civilprotection.gr). Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων (άρθρο 4, Μέρος ΙΙ, παρ. 1.3.1 & 1.3.2, ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 
791Β/30-06-2006)): 

 Για την πραγματοποίηση εισαγωγής ή εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων: 

o Η σχετική αδειοδότηση αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων). 

o Συμπληρώνεται από την εταιρία που διενεργεί τη μεταφορά το αντίστοιχο 
έγγραφο παρακολούθησης και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων) και στις λοιπές 
αρμόδιες αρχές (προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης, 
αναλόγως), τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την μεταφορά, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, όπως 
ισχύει. 

o Αποστέλλεται επιπλέον στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας ότι 
ενημερώθηκε έγκαιρα από τον ενδιαφερόμενο για την πρόθεση 
πραγματοποίησης της προγραμματιζόμενης διασυνοριακής 
μεταφοράς. 

o Το παραπάνω συμπληρωμένο έγγραφο παρακολούθησης κοινοποιείται 
επίσης από τον ενδιαφερόμενο στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών), στη Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ., στη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και στις Δ/ νσεις Προστασίας 



                                                           

 

                268

Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Λιμενικής Αστυνομίας και Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Στην περίπτωση διαμετακόμισης επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται η 
έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους 
και Διαχείρισης Αποβλήτων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
(ΕΟΚ) 259/93, όπως ισχύει. 

Για τη διαμετακόμιση επικίνδυνων αποβλήτων, τα απαιτούμενα στοιχεία που 
αποστέλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας μαζί με το συμπληρωμένο 
έγγραφο κοινοποίησης είναι τα εξής (άρθρο 4, Μέρος ΙΙ, παρ. 1.3.3, ΚΥΑ ΗΠ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/30-06-2006)): 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
(ΕΟΚ) 259/93, όπως ισχύει. 

 Το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης, απαιτείται η έγγραφη 
συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η οποία κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο και τις λοιπές αρμόδιες αρχές (αποστολής, προορισμού 
και τυχόν λοιπές αρχές διαμετακόμισης) εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, όπως ισχύει. Επίσης, το ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
μπορεί να επιβάλλει όρους σχετικά με τη διαμετακόμιση, οι οποίοι 
κοινοποιούνται στους προαναφερόμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, όπως ισχύει. 

3.7.7.2 Νομοθετικές Υποχρεώσεις Αρμόδιων Αρχών για την Ασφαλή Σιδηροδρομική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Κανονισμός RID) 

 Σύμφωνα με το Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216Α/11-10-2013) «Δημόσιες υπεραστικές 
οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και 
άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία αποτελεί 
το Ρυθμιστικό Φορέα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα, ασκεί 
πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών 
που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 160/2007 (ΦΕΚ 201Α/23-08-2007) 
σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, στο Ν. 3911/2011 (ΦΕΚ 12Α/08-
02-2011) σχετικά με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών και στο ΠΔ 104/2010 
(ΦΕΚ 181Α/12-10-2010) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Επιπλέον, η ΡΑΣ ασκεί και τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» 
του Κανονισμού σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) της ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015. 

 Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) ΑΕ ασκεί καθήκοντα 
διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση 
της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των 
συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής (Ν. 3891/10, άρθρο 3, 
παρ. 3). Ο ΟΣΕ είναι ένας όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, εκτέλεσης των 
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αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 
μέσω των θυγατρικών του εταιριών ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 Η μοναδική σιδηροδρομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
και αποτελεί εταιρία παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΑΕ, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Όμιλο ΟΣΕ, ως εταιρία του 
ελληνικού δημοσίου, εκτελώντας προαστιακές, περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές (ημερομηνία αδείας από τη ΡΑΣ: 12-07-2012, σύμφωνα με 
την Οδηγία του Συμβουλίου 95/18/ΕΚ, το ΠΔ 41/2005, Ν. 3891/2010 και την ΥΑ 
56/25-01-2012). 

 Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ 
ΑΕ), η οποία απορρόφησε τον κλάδο Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ 
ΑΕ, όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου 
Υλικού, περιγραφόταν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ (Ν. 
4111/2013, άρθρο 24), έχει ως σκοπό (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237Α/05-12-2012, άρθρο 6, παρ. 4): 

o Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, και ανακατασκευής 
τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής 
τροχιάς. 

o Τη διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ 
ονόματος άλλων (συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν 
της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής) σε 
τρίτους. 

o Κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της. 

 Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών 
Προϊόντων) είναι η αρμόδια αρχή για την ταξινόμηση των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για σιδηροδρομική μεταφορά (ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015, 
άρθρο 9, παρ. 6). 

 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες 
μεταφοράς ραδιενεργών υλικών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση 
οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Ν. 1733/1987, άρθρο 28, παρ. 1 και ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216Β/06-03-2001 
«Κανονισμός Ακτινοπροστασίας», Μέρος 11 και ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 
(άρθρο 11, παρ.2)). 

 Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση 
αδειών διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1 (Ν. 2168/1993, άρθρο 4, παρ. 2 
και ιστοχώρος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
(www.yme.gr)). 

 Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς που 
προβλέπεται στα υποτμήματα 1.8.3.18 της ADR/RID χορηγείται είτε από 
εξεταστικό φορέα που, για την RID, ορίζεται από την ΡΑΣ είτε από την αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, εφόσον οι 
εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή εξέτασης (ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015, 
άρθρο 13, παρ. 1). 
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 Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του τμήματος 1.8.3 «Σύμβουλος 
ασφαλούς μεταφοράς» του RID είναι η ΡΑΣ (ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015, άρθρο 
9, παρ. 5). 

3.7.7.3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, 
οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με απόφαση ή 
εντολή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και την 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2.4.3.3 και 3.1.3 της ενότητας Α του υπ. αριθ. πρωτ. 1773/07-
03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών 
από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων». 

Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και εταιριών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

3.7.7.4 Περιφέρεια 

Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών, δύναται να διεξάγουν, σε συνεργασία με 
συναρμόδιους φορείς, δειγματοληψίες υδάτων, εδάφους και αέρα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2.4.3.3 της ενότητας Α του υπ. αριθ. πρωτ. 1773/07-03-2016 
Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από 
συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων». 

Στο πλαίσιο αυτό και ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι Δ/νσεις αυτές 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του κοινού και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κεντρικούς 
φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και μεριμνούν για τη σχετική ενημέρωση του 
κοινού, σε συνεργασία με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

Ειδικότερη ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε επίπεδο νομού, εάν αυτό 
απαιτηθεί, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους, γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας των Περιφερειών και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

Μόλις ο Περιφερειάρχης ενημερωθεί από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας διά του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με ατύχημα ή συμβάν και εφόσον στον 
περιβάλλοντα χώρο του ατυχήματος υπάρχουν σχολικές μονάδες ή παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθμοί που υπάγονται στα χωρικά όρια της Περιφέρειάς του αλλά σε 
διαφορετικούς Δήμους, επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες 
Αστυνομικές/Λιμενικές (κατά τόπο αρμοδιότητας) και Πυροσβεστικές Αρχές, 
προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την έκταση και τις συνέπειες του 
περιστατικού και σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες δεν είναι σε ώρα λειτουργίας, 
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εφόσον συντρέχουν λόγοι, δύναται να εκδώσει απόφαση διακοπής μαθημάτων, 
λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων της οικείας Περιφέρειας. Το 
αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το περιστατικό λάβει χώρα εγγύς σχολικής 
μονάδας η οποία όμως δεν είναι σε ώρα λειτουργίας. 

Τέλος, σε περίπτωση οδικού ατυχήματος σε εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο, η Περιφέρεια, 
ως φορέας συντήρησης και λειτουργίας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου: 

 Παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής του συμβάντος από το ΠΣ, καθώς 
και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου του συμβάντος από τους αρμόδιους φορείς, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.1 της Ενότητας Α του υπ. αριθ. 
πρωτ. 1773/07-03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 
και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

 Μεριμνά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.1.3 της Ενότητας Α 
του υπ. αριθ. πρωτ. 1773/07-03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των 
φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων», για την 
άμεση απομάκρυνση του ακινητοποιημένου βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον 
αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι 
ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία. 

 Πραγματοποιεί αυτοψία της βλάβης του οδικού δικτύου και εφόσον 
απαιτείται, λαμβάνει μέτρα για την αποκατάστασή της. 

Σε όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται, οι Περιφερειάρχες, ανεξάρτητα από 
το εάν η Περιφέρεια αποτελεί ή όχι το φορέα συντήρησης και λειτουργίας του οδικού 
δικτύου στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό, κινητοποιούν διά των Αυτοτελών 
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Περιφερειών 
(συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ενοτήτων) (π.χ. για τη διάθεση 
απορροφητικών υλικών προς υποβοήθηση του έργου καταστολής του περιστατικού 
το οποίο διενεργείται από το ΠΣ, κλπ.). 

Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι όπως και στις οδικές μεταφορές ότι η είσοδος στην 
περιοχή του ατυχήματος γίνεται μόνον όταν και εφόσον οι φορείς διαθέτουν τον 
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον 
εγγυηθεί για την ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος 
Πυροσβεστική Αρχή. 

3.7.7.5 Δήμοι 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων (σε περίπτωση που υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο 
Δήμος), σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας (Δ.ΥΓ2/49487/05-08-2011 έγγραφο του 
ΥΥΚΑ), προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων 
ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου 
ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης 



                                                           

 

                272

αρμοδιότητάς τους ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσης αυτού, αυτές αντιμετωπίζονται 
άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/28-01-2014 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

Μόλις ο Δήμαρχος ενημερωθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου διά 
του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με ατύχημα ή συμβάν και εφόσον στον περιβάλλοντα χώρο 
του ατυχήματος υπάρχουν σχολικές μονάδες ή παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί 
που υπάγονται στα χωρικά όρια του Δήμου του, επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους 
αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές (κατά τόπο αρμοδιότητας) και Πυροσβεστικές Αρχές, 
προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την έκταση και τις συνέπειες του 
περιστατικού και: 

 Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες δεν είναι σε ώρα λειτουργίας, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων 
συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. Το αυτό ισχύει και 
στην περίπτωση που το περιστατικό λάβει χώρα εγγύς σχολικής μονάδας η 
οποία όμως δεν είναι σε ώρα λειτουργίας. 

 Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες είναι σε ώρα λειτουργίας, επικοινωνεί 
με τους Διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να συναποφασίσουν, πάντα 
υπό τις υποδείξεις της αρμόδιας για την καταστολή του συμβάντος 
Πυροσβεστικής Αρχής, σχετικά με την παραμονή ή την απομάκρυνση των 
μαθητών από το χώρο του σχολείου. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την αρμοδιότητα λήψης κάθε μέτρου με 
σκοπό την υγεία και ασφάλεια των μαθητών (πχ παραμονή των μαθητών 
εντός του κτιρίου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή την ώρα του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, εκκένωση του σχολείου, κατόπιν 
υποδείξεων της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής κλπ.), μετά την εκδήλωση 
συμβάντος ή ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων πλησίον σχολικών μονάδων και, την έχουν οι Διευθυντές, οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την προστασία της 
υγείας και ασφάλειας των μαθητών (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 
1340Β/16-10-2002), άρθρο 29, παρ. 5). Οι Διευθυντές φροντίζουν, κατά την 
κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές και το προσωπικό να 
παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών 
συγκροτημάτων, μέχρι και την παραλαβή των μαθητών από τους γονείς ή 
τους κηδεμόνες τους, εάν αυτό απαιτηθεί. 

Σε περίπτωση που το συμβάν/ατύχημα λάβει χώρα εγγύς σχολικής μονάδας που 
βρίσκεται σε λειτουργία ούτως ώστε να κινδυνεύει άμεσα η υγεία ή/και η ζωή των 
μαθητών και του προσωπικού, γίνεται άμεση εκκένωση της σχολικής μονάδας κατόπιν 
σχετικού προστάγματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής του ΠΣ στο 
σημείο του περιστατικού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που φέρει το ΠΣ για τη 
διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν από το συμβάν/ατύχημα (Ν. 4249/2014, άρθρο 64, 
παρ. 1α). 

Σε περίπτωση οδικού ατυχήματος σε Δημοτική Οδό, ο Δήμος, ως φορέας 
συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού οδικού δικτύου: 

 Παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής του συμβάντος από το ΠΣ, καθώς 
και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την περιβαλλοντική 
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αποκατάσταση του χώρου του συμβάντος από τους αρμόδιους φορείς, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.1 της Ενότητας Α του υπ. αριθ. 
πρωτ. 1773/07-03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 
και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και 
σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

 Μεριμνά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.1.3 της Ενότητας Α 
του υπ. αριθ. πρωτ. 1773/07-03-2016 Τεύχους «Ρόλοι και αρμοδιότητες των 
φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την 
οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων», για την 
άμεση απομάκρυνση του ακινητοποιημένου βυτιοφόρου οχήματος, εφόσον 
αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι 
ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία. 

 Πραγματοποιεί αυτοψία της βλάβης του οδικού δικτύου και εφόσον 
απαιτείται, λαμβάνει μέτρα για την αποκατάστασή της. 

Σε όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται, οι Δήμαρχοι, ανεξάρτητα από το εάν 
ο Δήμος αποτελεί ή όχι το φορέα συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου στο 
οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό, κινητοποιούν διά των Γραφείων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας του Δήμου (πχ για τη διάθεση απορροφητικών υλικών προς 
υποβοήθηση του έργου καταστολής του περιστατικού το οποίο διενεργείται από το ΠΣ, 
κλπ.). 

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση 
διαχείριση των συνεπειών λόγω του ατυχήματος, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί 
συνδρομή, μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, από άλλους όμορους Δήμους ή την οικεία 
Περιφέρεια. 

Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι, όπως και στις οδικές μεταφορές ότι η είσοδος στην 
περιοχή του ατυχήματος γίνεται μόνον όταν και εφόσον οι φορείς διαθέτουν τον 
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον 
εγγυηθεί για την ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος 
Πυροσβεστική Αρχή. 
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3.7.8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

(ΣΔΑΑ) 
Η 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο καταρτίστηκε στα πλαίσια 
εφαρμογής της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β/07-04-2003) Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 
776Β/28-06-2006) και αφορά στη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες 
ως συνέπεια φυσικών, τεχνολογικών (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπών καταστροφών καθώς και 
εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών και εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών διαλογής, προνοσοκομειακής περίθαλψης και διακομιδής των 
επιζώντων. 

Η 2η Έκδοση, η οποία αποτελεί αναθεώρηση της 1ης Έκδοσης κρίθηκε αναγκαία: 

 Λόγω των διοικητικών μεταβολών που επήλθαν στις δομές της κεντρικής 
διοίκησης. 

 Για να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή 
του σχεδίου σε πραγματικά συμβάντα που έλαβαν χώρα (Ναυάγιο Ν. Σάμος 
Μάιος 2014, Ναυάγιο Ν. Καλόλιμνος, Ν. Φαρμακονήσι Ιανουάριος 2016) 
καθώς και σε ασκήσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με τη 
συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τον Ιανουάριο, το 
Φεβρουάριο 2014 και το Νοέμβριο του 2014 σε κρίσιμες υποδομές της 
Πρωτεύουσας (Κτίριο ΣΔΟΕ, Μέγαρο ΟΤΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών). 

3.7.8.1 Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 

 Ενημερώνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη φυσική 
ηγεσία της κατά τόπο και καθ’ ύλη Προανακριτικής Αρχής και εν συνεχεία 
δίνει κατά την κρίση του κατευθύνσεις για τη διαχείριση του συμβάντος. 

 Δύναται να συγκαλέσει εφόσον αυτό απαιτείται το Κεντρικό Συντονιστικό 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) για τη διαχείριση του συμβάντος, με 
συμμετοχή της πολιτικής ή φυσικής ηγεσίας των φορέων που εμπλέκονται, 
λόγω αρμοδιότητας. 

 Παρακολουθεί και συντονίζει, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, τις ενέργειες των 
εμπλεκόμενων φορέων αρμοδιότητάς του, για την καλύτερη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο. 

 Ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την εξέλιξη του συμβάντος. 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

 Θέτει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σε 
κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, δίνοντάς της παράλληλα 
οδηγίες για συλλογή των στοιχείων και της διαθεσιμότητας των 
εμπλεκομένων φορέων. 
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 Ενεργοποιεί το ΣΔΑΑ έχοντας υπόψη το υποβληθέν αίτημα και τα στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί. 

 Μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος και αναλαμβάνει το συντονισμό. Σε 
περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας να μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, δύναται, με απόφασή 
του, να εξουσιοδοτήσει Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, 
όπως αυτά ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, 
δύναται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με απόφασή του, να 
αποστείλει στον τόπο της καταστροφής στελέχη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
& Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προκειμένου να υποστηρίξουν 
το έργο του Αποκεντρωμένου Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που 
αναλαμβάνει το συντονισμό. Ο συντονισμός αφορά τη διασύνδεση 
επιμέρους δράσεων μεταξύ των Αρχών/Φορέων που εμπλέκονται στη 
διαχείριση των συνεπειών, και της αρμόδιας, καθ’ ύλη και κατά τόπο, 
προανακριτικής αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΑΠΑ), καθώς και την εύρεση 
και διάθεση πρόσθετων πόρων. 

 Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής σε 
περίπτωση που η κατά τόπο αρμόδια Ιατροδικαστική Αρχή χρειαστεί 
συνδρομή από άλλη Ιατροδικαστική Υπηρεσία. 

 Δύναται να συγκαλέσει εφόσον αυτό απαιτείται το Κεντρικό Συντονιστικό 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) για τη διαχείριση του συμβάντος, με 
συμμετοχή της πολιτικής ή φυσικής ηγεσίας των φορέων που εμπλέκονται. 

 Συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών για την επίλυση ενδεχόμενων 
προβλημάτων που αφορούν τη μετάβαση και την παραμονή των ξένων 
υπηκόων – συγγενών των θυμάτων ή άλλων θεμάτων που δύναται να 
προκύψουν στη διαχείριση των σορών. 

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών/ΓΓΠΠ 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α/03-06-2004), ανάγονται μεταξύ άλλων στη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών & λοιπών 
καταστροφών: 

 Μόλις ενημερωθεί από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για το αίτημα της Προανακριτικής 
Αρχής για ενεργοποίηση του Σχεδίου και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους 
φορείς ώστε να εξετάσει τη διαθεσιμότητά τους σε προσωπικό και μέσα και 
στη συνέχεια τον ενημερώνει σχετικά. 

 Στελέχη της Διεύθυνσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι, υποστηρίζουν το Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στον τόπο του συμβάντος. 

 Στελέχη της Διεύθυνσης μεταβαίνουν άμεσα στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την 
υποστήριξη του, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετική εντολή του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στελέχη της 
Διεύθυνσης μεταβαίνουν στον τόπο της καταστροφής προκειμένου να 
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υποστηρίξουν το έργο του Αποκεντρωμένου Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
αν αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει το συντονισμό. 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ ενημερώνεται διαρκώς από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για τη εξέλιξη 
του συμβάντος. 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ ΕΣΚΕ 

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας/ΕΣΚΕ λαμβάνει το αίτημα 
ενεργοποίησης του ΣΔΑΑ από την καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια 
Προανακριτική Αρχή και ενημερώνει άμεσα το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών. 

 Διαβιβάζει την απόφαση ενεργοποίησης του ΣΔΑΑ στους κάτωθι φορείς: 

o Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλης Ιατροδικαστικής Αρχής σε 
εφαρμογή του Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112Α/10-07-2009) ανάλογα με την 
περιοχή του συμβάντος. 

o Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

o Αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

o Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

o Αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. 

o Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος). 

o Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). 

o Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 

o Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

o Συντονιστής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

o Οικείος Περιφερειάρχης. 

o Οικείος Δήμαρχος. 

o Υπουργείο Εξωτερικών (Κρυπτογραφική Υπηρεσία). 

o Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης. 

o Στρατιωτικοί Σχηματισμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αν 
απαιτούνται, μετά από αίτημα του προανακριτικού φορέα, για συνδρομή 
με ιατρικό προσωπικό, παροχή μέσων, όπως ασθενοφόρα, οχήματα 
γενικής χρήσης, Α/Φ, Ε/π κ.λπ. για μεταφορά δυνάμεων – υλικών κλπ.). 

 Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Κέντρα Επιχειρήσεων των 
εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να παρακολουθούν την εξέλιξη του 
συμβάντος. 

 Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ λαμβάνει και διαβιβάζει αιτήματα ενίσχυσης φορέων που 
εμπλέκονται στη διαχείριση του συμβάντος. 
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 Ενημερώνει για τα αιτήματα ενίσχυσης των φορέων και για την εξέλιξη του 
συμβάντος το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 

 Υποβάλει αίτημα διεθνούς συνδρομής προς την ΕΕ, άλλους Διεθνείς ή 
Περιφερειακούς Οργανισμούς ή κράτη σε περίπτωση που αυτό κριθεί 
αναγκαίο και κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Πυροσβεστικό Σώμα 

Σε περίπτωση που το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την προανακριτική ευθύνη 
διερεύνησης του συμβάντος: 

 Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εισηγείται μέσω του ΕΣΚΕ/199 
ΣΕΚΥΠΣ στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, την ενεργοποίηση του 
παρόντος σχεδίου, με αίτημα το οποίο διαβιβάζεται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση 
ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Ο επικεφαλής Αξιωματικός αναλαμβάνει τη διοίκηση του περιστατικού και 
εκτιμά τον αριθμό των θυμάτων μεριμνώντας για τον απεγκλωβισμό & 
μεταφορά των σορών στο χώρο αρχικής συγκέντρωσης των θανόντων και 
την τοποθέτησή τους σε σάκους μεταφοράς σορών. 

 Με μέριμνα του επικεφαλής Αξιωματικού: 

o Προσδιορίζεται, σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και την 
ΕΛΑΣ, ο χώρος αρχικής συγκέντρωσης των σορών (Περιοχή Συλλογής 
Θυμάτων). 

o Ενημερώνονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να μεταβούν για 
αναγνώριση, σε περίπτωση η ευθύνη της προανάκρισης ανήκει στο ΠΣ. 

 Το Ανακριτικό του ΠΣ συγκεντρώνει στοιχεία από το ΕΚΕΠΥ για ενδεχόμενους 
θανάτους σε νοσοκομεία. 

 Το Ανακριτικό του ΠΣ μεριμνά για τη συμπλήρωση του καταλόγου των 
θανόντων και τον διαβιβάζει στο ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ το οποίο μεριμνά για την 
αποστολή του στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών (σε περίπτωση αλλοδαπών 
θανόντων) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. 

 Η φυσική ηγεσία του ΠΣ εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
την ενεργοποίηση της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, εάν 
απαιτείται. 

 Το Ανακριτικό του ΠΣ προβαίνει στη διεξαγωγή προανακριτικών πράξεων και 
στο σχηματισμό δικογραφίας και παραλαμβάνει τα ιατροδικαστικά ευρήματα 
από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες καθώς και από την ΕΛΑΣ ή το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 
(κατά τόπο αρμοδιότητας). 

 Το ΕΣΚΕ/199 ΣΕΚΥΠΣ ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εξέλιξη του συμβάντος. 

Σε περίπτωση που το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει την προανακριτική ευθύνη 
διερεύνησης του συμβάντος: 
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 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Μεριμνά για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των σορών στο χώρο 
αρχικής συγκέντρωσης των θανόντων και την τοποθέτησή τους σε σάκους 
μεταφοράς σορών. 

 Ενεργεί και παρέχει, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του, κάθε άλλη αναγκαία 
συνδρομή που του ζητηθεί και απορρέει από τις θεσμικές προβλέψεις και 
υποχρεώσεις του. 

3. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ εφόσον αυτό 
συγκληθεί. 

4. Ελληνική Αστυνομία 

Σε περίπτωση που η Ελληνική Αστυνομία έχει την προανακριτική ευθύνη διερεύνησης 
του συμβάντος ή της έχει ανατεθεί με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής: 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 

 Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μέσω του 
ΑΕΑ/ΕΣΚΕΔΙΚ, την ενεργοποίηση του παρόντος σχεδίου, με αίτημα το οποίο 
διαβιβάζεται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Ενεργοποιεί την Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών εφόσον 
απαιτείται και ύστερα από αίτημα της αρμόδιας προανακριτικής αρχής 
(όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο Μέρος Ι, παρ. 8 του παρόντος), 
ανάλογα με το είδος της καταστροφής και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (αρ. 12, Ν 3938/2011 – ΦΕΚ 61Α/31-03-2011). 

Ελληνική Αστυνομία 

 Συνεργάζεται με την Ιατροδικαστική Αρχή για: 

o Την καταγραφή των θανόντων στο χώρο του συμβάντος. 

o Την καταλληλότητα του χώρου προσωρινής συγκέντρωσης των 
θανόντων (Περιοχή Συλλογής Θυμάτων) σε συνεργασία και με το 
Πυροσβεστικό Σώμα. 

o Τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των θανόντων (τιμαλφή, 
χρήματα, άλλα αντικείμενα). 

o Τη λήψη βιολογικού υλικού από τις σορούς. 

 Μεριμνά για τη φύλαξη του χώρου προσωρινής συγκέντρωσης των 
θανόντων (Περιοχή Συλλογής Θυμάτων), των νεκροτομείων ή άλλων χώρων 
όπου έχουν μεταφερθεί σοροί. 

 Μεριμνά για τη συνοδεία των σορών, κατά τη μεταφορά τους, στους χώρους 
τελικού προορισμού. 

 Προβαίνει στις απαραίτητες προανακριτικές πράξεις για την αναγνώριση και 
την διακρίβωση της ταυτότητας των θανόντων. 
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 Τηρεί συγκεντρωτικό κατάλογο των θανόντων και διαβιβάζει αυτόν στους 
αρμόδιους Φορείς/Υπηρεσίες (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας, Υπουργείο Εξωτερικών (σε περίπτωση αλλοδαπών θανόντων)) 
για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. 

 Μεριμνά για τη συμπλήρωση του καταλόγου των θανόντων στις περιπτώσεις 
εκείνες που ενημερώνεται από το ΕΚΕΠΥ, για ενδεχόμενους θανάτους 
τραυματιών που έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία. 

 Διασυνδέεται με το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μέσω του ΑΕΑ/ΕΣΚΕΔΙΚ για επίλυση τυχόν 
ζητημάτων που συνδέονται με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου, κατά το 
μέρος που την αφορά. 

 Προβαίνει στη φωτογράφιση και τη λήψη ευκρινών και πλήρων δακτυλικών 
και παλαμικών αποτυπωμάτων των θανόντων από έμπειρους Αξιωματικούς 
με ειδικότητα Πραγματογνώμονα Δακτυλοσκόπου και κατώτερο προσωπικό 
της με ειδικότητα Δακτυλοσκόπου και βεβαιώνει κατά τρόπο απόλυτα 
ασφαλή την ταυτότητα με βάση τα αποτυπώματα που τηρεί στο αρχείο της η 
ΔΕΕ/ΑΕΑ ή με αποτυπώματα που θα της διαβιβάσει η αρμόδια 
Προανακριτική Αρχή. 

 Προβαίνει στην εξέταση των βιολογικών υλικών, από το αρμόδιο εργαστήριο 
ΔΕΕ/ΑΕΑ, στη περίπτωση που απαιτείται η διακρίβωση ταυτότητας των 
θανόντων, βάσει ανάλυσης DNA. 

 Τηρεί, μέσω της ΔΕΕ/ΑΕΑ, αρχείο αποτυπωμάτων και φωτογραφιών 
άγνωστων σορών ή σορών που δεν έχουν αναζητηθεί, για μελλοντική 
αξιοποίηση. 

 Ενημερώνει μέσω του ΑΕΑ/ΕΣΚΕΔΙΚ το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εξέλιξη του 
συμβάντος. 

Σε περίπτωση που η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει την προανακριτική ευθύνη 
διερεύνησης του συμβάντος: 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Παρέχει κάθε δυνατή υποστηρικτική συνδρομή στο έργο άλλων 
Προανακριτικών Αρχών για την προστασία της σκηνής του συμβάντος, ώστε 
να είναι εφικτή η προανακριτική αξιοποίηση των κάθε λογής στοιχείων, ιχνών 
και πειστηρίων και τη διαχείριση των θανόντων (φωτογράφιση, λήψη 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταγραφή, φύλαξη του χώρου προσωρινής 
συγκέντρωσης (Περιοχή Συλλογής Θυμάτων), των νεκροτομείων ή άλλων 
χώρων όπου έχουν μεταφερθεί σοροί, συνοδείας των σορών στους χώρους 
τελικού προορισμού κλπ.). 

 Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίζει την ενεργοποίηση της 
Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών εφόσον λάβει αίτημα από 
την κατά τόπο ή καθ’ ύλη αρμόδια Προανακριτική Αρχή. 

 Ενεργεί και παρέχει, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών της, κάθε άλλη αναγκαία 
συνδρομή που της ζητηθεί και απορρέει από τις θεσμικές προβλέψεις και 
υποχρεώσεις της. 



                                                           

 

                280

3.7.8.2 Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Σε περίπτωση που το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή έχει την προανακριτική 
ευθύνη διερεύνησης του συμβάντος συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ, σε περίπτωση που 
συγκληθεί, δια του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα. 

1. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής 

 Η φυσική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής εισηγείται 
στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την ενεργοποίηση του 
παρόντος σχεδίου, με αίτημα που διαβιβάζεται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση 
ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Ο επικεφαλής Αξιωματικός αναλαμβάνει τη διοίκηση του περιστατικού και 
παρέχει αρχική εκτίμηση – πληροφόρηση προς το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά 
με την έκταση του συμβάντος και τον αριθμό των θανόντων. 

 Με μέριμνα του Επικεφαλής Αξιωματικού: 

o Λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της σκηνής του 
συμβάντος ώστε να είναι εφικτή η αστυνομική και ανακριτική αξιοποίηση 
των κάθε λογής στοιχείων, ιχνών και πειστηρίων. 

o Το προσωπικό του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό, το 
νοσηλευτικό προσωπικό και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διαλογή 
– διακομιδή των θυμάτων και την αρχική διαλογή των σορών στο χώρο 
τέλεσης του συμβάντος προς καταγραφή αυτών. 

o Τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος των θανόντων και 
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προανακριτικές πράξεις για την 
αναγνώριση και ταυτοποίησή τους, σε συνεργασία με την 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία. 

o Γνωρίζονται τα στοιχεία των θανόντων, θυμάτων στο ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 
και στο Γραφείο ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες ενημέρωσης των συγγενών και 
αναγνώρισης θυμάτων από συγγενικά ή οικεία πρόσωπα, με τη 
συμμετοχή – διαμεσολάβηση του προσωπικού και των ομάδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 9 του Μέρους ΙΙΙ της 2ης Έκδοσης του 
Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

o Το προσωπικό του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. συνεργάζεται με την Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των θανόντων 
(τιμαλφή, χρήματα, άλλα αντικείμενα). 

 Η φυσική ηγεσία του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας την ενεργοποίηση της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων 
Καταστροφών, εάν αυτό απαιτείται. 

 Το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. συγκεντρώνει στοιχεία από το ΕΚΕΠΥ για ενδεχόμενους 
θανάτους τραυματιών που έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία και μεριμνά για 
τη συμπλήρωση του καταλόγου των θανόντων. 
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 Το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. αποστέλλει τον κατάλογο των θανόντων στο 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών (σε περίπτωση αλλοδαπών θανόντων) για τις δικές 
τους περαιτέρω ενέργειες. 

 Το προσωπικό του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ενεργεί και παρέχει κάθε άλλη αναγκαία 
συνδρομή που θα ζητηθεί και απορρέει εκ των αρμοδιοτήτων του. 

 Το ΚΕΠΙΧ./ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εξέλιξη του 
συμβάντος. 

3.7.8.3 Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 

Σε περίπτωση που η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την προανακριτική ευθύνη 
διερεύνησης του συμβάντος: 

 Η φυσική ηγεσία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εισηγείται στο Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την ενεργοποίηση του παρόντος σχεδίου, 
με αίτημα που διαβιβάζεται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Ο επικεφαλής στις περιπτώσεις που η προανακριτική ευθύνη διερεύνησης 
του συμβάντος ανήκει στην ΑΠΑ, αναλαμβάνει τη διοίκηση του περιστατικού 
και εκτιμά τον αριθμό των θυμάτων. 

 Με μέριμνα του επικεφαλής: 

o Προσδιορίζεται, σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και την 
ΕΛ.ΑΣ., ο χώρος αρχικής συγκέντρωσης των σορών (Περιοχή Συλλογής 
Θυμάτων). 

o Ενημερώνονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να μεταβούν για 
αναγνώριση. 

o Συγκεντρώνει στοιχεία από το ΕΚΕΠΥ για ενδεχόμενους θανάτους σε 
νοσοκομεία μόνο για ατυχήματα ή συμβάντα εντός αερολιμένα και εντός 
κύκλου ακτίνας 8 χλμ., από το σημείο αναφοράς αεροδρομίου στην 
ξηρά. 

o Μεριμνά για τη συμπλήρωση του καταλόγου των θανόντων μόνο στην 
περίπτωση θυμάτων από αεροπορικό ατύχημα και τον διαβιβάζει στο 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών (σε περίπτωση αλλοδαπών θανόντων) για τις 
δικές τους περαιτέρω ενέργειες. 

o Ο Διοικητής της ΑΠΑ εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
την ενεργοποίηση της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, 
εάν απαιτείται. 

o Προβαίνει στη διεξαγωγή προανακριτικών πράξεων και στο σχηματισμό 
δικογραφίας για θύματα από ατυχήματα ή συμβάντα εντός αερολιμένα 
και εντός κύκλου ακτίνας 8 χλμ., από το σημείο αναφοράς αεροδρομίου 
στην ξηρά και παραλαμβάνει τα ιατροδικαστικά ευρήματα από τις 
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ιατροδικαστικές υπηρεσίες καθώς και από την ΕΛΑΣ ή το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 
(κατά τόπο αρμοδιότητας). 

o Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εξέλιξη του συμβάντος. 

3.7.8.4 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εξασφαλίζει τη λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση 
των θανόντων, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο. Στο Παράρτημα 3 της 2ης 
Έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δίδεται κατάλογος των 
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών ανά περιοχή αρμοδιότητας, των νεκροτομείων 
και των εργαστηρίων με τα οποία απαιτείται συνεργασία. 

 Εξασφαλίζει τη διάθεση της αναγκαίας ποσότητας κατάλληλου τύπου σάκων 
μεταφοράς σορών, απλού ιματισμού (πχ ρόμπα μιας χρήσεως αδιαφανής) 
για ένδυση σορών μετά τον ιατροδικαστικό έλεγχο και ειδικών, αεροστεγανού 
τύπου φερέτρων (αλουμινοκατασκευή) για τοποθέτηση σορών που πρόκειται 
να επαναπατριστούν στο εξωτερικό. 

1. Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών. 

 Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση 
που η κατά τόπο αρμόδια Ιατροδικαστική Αρχή χρειαστεί συνδρομή από 
άλλη Ιατροδικαστική Υπηρεσία. 

2. Αρμόδιος Ιατροδικαστής 

(Που βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος, μετά από αίτημα της Αρμόδιας 
Προανακριτικής Αρχής) 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Συνεργάζεται με την αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη προανακριτική αρχή 
(ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ) για την καταγραφή των θανόντων και τον 
προσδιορισμό του χώρου προσωρινής συγκέντρωσης τους. 

 Επιλαμβάνεται των ιατροδικαστικών ενεργειών και έχει την κύρια ευθύνη στα 
θέματα αυτοψίας του χώρου τέλεσης του συμβάντος και αρχικής 
ταυτοποίησης των θανόντων σε συνεργασία με την αρμόδια κατά τόπο και 
καθ’ ύλη προανακριτική αρχή (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ). 

 Επιλέγει τους χώρους προσωρινής συντήρησης των σορών σε συνεργασία 
με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΚΕΠΥ. 

 Συνεργάζεται με την Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών για την 
οριστική ταυτοποίηση των θανόντων, εφόσον αυτή συμμετέχει στη διαχείριση 
του συμβάντος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (αρ. 12, Ν 3938/2011 
– ΦΕΚ 61Α/31-03-2011). 
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 Διενεργεί Ιατροδικαστική έρευνα (νεκροψία – νεκροτομή και κατά την κρίση 
του Ιατροδικαστή παραγγέλνονται ιατρικές εξετάσεις), σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, συνεργαζόμενος με την αρμόδια κατά τόπο και καθ’ 
ύλη προανακριτική αρχή (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ). 

 Εκδίδει πιστοποιητικά θανάτου και βεβαιώσεις ταρίχευσης. 

 Χειρίζεται, σε συνεργασία με την αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη 
προανακριτική αρχή (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ), το ζήτημα των 
προσωπικών αντικειμένων (τιμαλφή, χρήματα, άλλα αντικείμενα, κλπ.) των 
θανόντων. 

 Φέρει την ευθύνη της απόδοσης των θανόντων στους συγγενείς αυτών, της 
ταρίχευσης και μόνιμης διατήρησης των θανόντων αγνώστων στοιχείων, 
καθώς και της ταφής, με οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΥΑ 127287/2006, 
ΦΕΚ1947Β/2006) και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο για την 
παραχώρηση τάφων και τον φορέα μεταφοράς των θανόντων, των 
αγνώστων και αζήτητων σορών. 

 Συνεργάζεται με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που 
παρέχουν σχετική υποστήριξη στους συγγενείς των θυμάτων και τους 
διευκολύνει στο έργο τους σχετικά με την ενημέρωση και ρύθμιση 
διαδικαστικών θεμάτων (πιστοποιητικά, κλπ.). 

 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση 
του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που τον αφορά. 

Σε εφαρμογή του Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112Α/11-02-2009) δύναται ύστερα από 
παραγγελία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής η οποία 
ενεργεί ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, οι ιατροδικαστικές πράξεις να 
διενεργηθούν από μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού των Εργαστηρίων 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη νόμου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
δύναται να διενεργηθούν ιατροδικαστικές πράξεις ή από άλλη ιατροδικαστική 
υπηρεσία από την κατά τόπον αρμόδια ή από Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και ειδικότητες. 

3.7.8.5 Υπουργείο Υγείας 

Συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ, σε περίπτωση που συγκληθεί, δια του Υπουργού ή του Γενικού 
Γραμματέα. 

1. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

 Το ΕΚΑΒ διαθέτει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη διαλογή και 
διακομιδή των θυμάτων. Μέσω της διαδικασίας της διαλογής διαπιστώνονται 
οι θανόντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται με τις αντίστοιχες κάρτες διαλογής. Εν 
συνεχεία ενημερώνεται σχετικά η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια 
προανακριτική αρχή. 

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την 
απόφαση ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 
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 Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που 
συνδέονται με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που 
αφορά το ΕΚΑΒ. 

2. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 

 Ενημερώνεται από το ΕΚΑΒ και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για τον αριθμό των θανόντων 
(προσεγγιστικά). 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Εξασφαλίζει τη διάθεση σάκων μεταφοράς σορών καθώς και Μέσων 
Ατομικής Προστασίας εφόσον αυτό απαιτηθεί από τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

 Συγκεντρώνει και παρέχει στοιχεία σχετικά με θανάτους που έλαβαν χώρα στα 
νοσοκομεία, και συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό, ώστε να 
διαμορφωθεί πλήρης και ορθή εικόνα των θανόντων και αποστέλλει τον 
κατάλογο στην αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη προανακριτική Αρχή, με 
κοινοποίηση στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Κινητοποιεί τις δύο ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης από το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής και το Νοσοκομείο Ψυχικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, 
ανάλογα με την περιοχή του συμβάντος, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μετά από 
σχετικό αίτημα του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηζόντων ψυχολογικής υποστήριξης, το 
ΕΚΕΠΥ εξασφαλίζει ικανό αριθμό ψυχολόγων, μετά από σχετικό αίτημα του 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Ενημερώνεται από τα Νοσοκομεία για τη διαθεσιμότητα νεκροθαλάμων και 
συνεργάζεται με τον Ιατροδικαστή και τη ΓΓΠΠ για την επιλογή του χώρου 
προσωρινής συντήρησης των σορών. 

 Παρέχει κάθε άλλη συνδρομή, με υλικά και μέσα, που ενδεχομένως θα 
απαιτηθεί και θα ζητηθεί από άλλους συναρμόδιους φορείς, στα πλαίσια 
υλοποίησης του παρόντος σχεδίου. 

 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση 
του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που το αφορά. 

3.7.8.6 Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Συνεργάζονται με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνδράμοντας το έργο τους, μετά από 
σχετικό αίτημά τους. 

Επιπλέον και σε εφαρμογή του Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112Α/11-02-2009) δύναται ύστερα 
από παραγγελία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής η 
οποία ενεργεί ύστερα από εισαγγελική παραγγελίας, οι ιατροδικαστικές πράξεις να 
διενεργηθούν από μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού των Εργαστηρίων 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 
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3.7.8.7 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών (Κρυπτογραφική Υπηρεσία και Μονάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης 
του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Παραλαμβάνει από την αρμόδια, καθ’ ύλη και κατά τόπο, προανακριτική 
αρχή (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ) τον κατάλογο με τα στοιχεία των 
θανόντων ξένων υπηκόων και ενημερώνει τα ξένα Προξενεία ή Πρεσβείες για 
τα θύματα πολίτες των κρατών τους, μέσω των οποίων ενημερώνονται οι 
οικείοι τους. 

 Παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για ζητήματα που αφορούν στη 
μετάβαση ξένων υπηκόων – συγγενών των θυμάτων στη χώρα μας. 

 Δίδει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, οδηγίες προς τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές στο 
εξωτερικό. 

 Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την επίλυση 
ενδεχομένων προβλημάτων που αφορούν τη μετάβαση και παραμονή στη 
χώρα μας ξένων υπηκόων – συγγενών των θυμάτων, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αστυνομία. 

 Παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή που εντάσσεται στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του. 

 Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που 
συνδέονται με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που 
αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 Συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ, σε περίπτωση που συγκληθεί, δια του Υπουργού ή του 
Γενικού Γραμματέα. 

3.7.8.8 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών και για τον αριθμό των 
θανόντων. 

 Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων 
του ΕΚΚΑ, μετά από αίτημα του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συγκροτεί και κινητοποιεί Ομάδες 
Ταχείας Παρέμβασης, αποτελούμενες από εξειδικευμένο προσωπικό, 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επικουρικά από διοικητικούς 
υπαλλήλους για την αντιμετώπιση κρίσεων μαζικών καταστροφών και 
επειγουσών καταστάσεων (φυσικές καταστροφές, σοβαρά δυστυχήματα, 
κα) με μεγάλο αριθμό θυμάτων, οι οποίες παρέχουν κοινωνική και 
ψυχολογική στήριξη σε συγγενείς θυμάτων. Επίσης, το ΕΚΚΑ έχει στη διάθεσή 
του όχημα επιχειρήσεων το οποίο λειτουργεί ως επιτελικό επιχειρησιακό 
κέντρο στο τόπο του συμβάντος σε συνεργασία με τη ΓΓΠΠ και τους 
υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση 
του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που το αφορά. 
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3.7.8.9 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Το ΕΘ.ΚΕΠΙΧ./ΓΕΕΘΑ ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση 
ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Συνδράμει, εάν αυτό απαιτηθεί, μετά από αίτημα του αρμόδιου κατά τόπο και 
καθ’ ύλη προανακριτικού φορέα, το οποίο διαβιβάζεται μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, 
με ιατρικό προσωπικό, προσωπικό για γενικές εργασίες και φύλαξη του 
τόπου του ατυχήματος, παροχή μέσων, όπως ασθενοφόρα, οχήματα 
γενικής χρήσης, Α/Φ, Ε/π κλπ. για μεταφορά δυνάμεων – υλικών κλπ. 

 Το ΕΘ.ΚΕΠΙΧ./ΓΕΕΘΑ ενημερώνει το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για ζητήματα που συνδέονται 
με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου κατά το μέρος που αφορά το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

 Συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ, σε περίπτωση που συγκληθεί, δια του Υπουργού ή του 
αρμοδίου Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ. 

3.7.8.10 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 

 Ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την απόφαση ενεργοποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών. 

 Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό της 
επικοινωνιακής πολιτικής, κατά περίπτωση, και αναλαμβάνει, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, την ενημέρωση των ΜΜΕ. 

 Στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει την ενημέρωση των ΜΜΕ, παραλαμβάνει 
τον κατάλογο των θανόντων από την αρμόδια προανακριτική αρχή (ΕΛ.ΑΣ., 
ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ) και προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συμμετέχει στο ΚΣΟΠΠ 
σε περίπτωση που συγκληθεί. 

3.7.8.11 Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια 

 Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί ο συντονισμός από το Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας σε Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας να μεταβεί στον τόπο διαχείρισης του συμβάντος 
επικοινωνεί με το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο 
Περιφερειάρχη και μετά από σχετική συνεννόηση, δύναται, με απόφασή του, να 
εξουσιοδοτήσει το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον οικείο 
Περιφερειάρχη προκειμένου να του ανατεθεί ο συντονισμός, μέχρι να αναλάβει ο 
ίδιος. 

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο οικείος Περιφερειάρχης 
που έχει αναλάβει το συντονισμό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την καθ’ ύλη 
και κατά τόπο αρμόδια προανακριτική αρχή (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΣ, ΑΠΑ) και την 
κατά τόπο αρμόδια ιατροδικαστική αρχή καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασύνδεση των επιμέρους δράσεων μεταξύ των 
φορέων, καθώς και η εύρεση και διάθεση πρόσθετων πόρων, εάν αυτό 
απαιτείται, η οποία δρομολογείται μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 
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 Σε περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας 

Ο ρόλος κατά κύριο λόγο των Περιφερειών στην εφαρμογή του παρόντος 
σχεδίου και ο ρόλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι υποστηρικτικός και 
αφορά τη συνδρομή τους σε μέσα και υποδομές, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας υποστηρίζουν το 
έργο του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που έχει αναλάβει το συντονισμό και 
βρίσκονται σε επικοινωνία, εφόσον συντρέχουν λόγοι, με τη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

3.7.8.12 Δήμοι 

Ο Δήμαρχος στου οποίου τη χωρική αρμοδιότητα έχει προσδιοριστεί, ότι θα γίνει η 
διαχείριση των σορών ενημερώνεται σχετικά από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.  

Ο οικείος Δήμαρχος μετά από συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή το Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας που του έχει 
ανατεθεί ο συντονισμός, μεριμνά εφόσον συντρέχουν λόγοι για: 

 Τη διάθεση χώρων ταφής ή/και προσωρινής απόθεσης των σορών. 

 Την εξασφάλιση μέσων μεταφοράς των σορών. 

 Την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων παραμονής ή/και φιλοξενίας των 
συγγενών των θανόντων που θα μεταβούν για ενημέρωση και αναγνώριση. 

 Τη διάθεση μεταφορικών μέσων για μεταφορά των συγγενών των θανόντων. 

 Ότι άλλο ενδέχεται να απαιτηθεί και δύναται να υλοποιηθεί με τη συνδρομή 
του Δήμου, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 
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3.7.9 ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Η καταστροφή του δικτύου ύδρευσης, συνεπεία φυσικών καταστροφών (πχ σεισμών, 
έντονων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών κλπ.), ατυχήματος ή βλάβης σε αυτό ή 
τρομοκρατικής ενέργειας, εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών 
καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423Β/10-04-2003) και έχει ως πιθανή 
επίπτωση την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, με την είσοδο σε αυτό 
ξένων υλών (αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες, ρυπογόνες ουσίες, κλπ.). Το 
τελευταίο θέτει σαφώς σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, καθώς και 
διαταράσσει την οικολογική ισορροπία. 

Για τους ανωτέρω λόγους, στις περιπτώσεις καταστροφής του δικτύου ύδρευσης 
εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχήματος ή βλάβης σε αυτό ή τρομοκρατικής 
ενέργειας, οι αρμόδιοι φορείς (Υπεύθυνοι Ύδρευσης, αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας), οφείλουν να συνεργάζονται με τις Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με απώτερο 
σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πληγέντων σε πόσιμο νερό, μέχρι 
την αποκατάσταση της παροχής του πόσιμου ύδατος που πληροί της προδιαγραφές 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών 
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των δράσεων 
και των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων και να συνδράμουν, βάσει των 
αρμοδιοτήτων τους, το έργο των φορέων αυτών κατά τη διάρκεια μίας έκτακτης 
ανάγκης. 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 
3343/20-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΓ1465ΦΘΕ-ΟΝ1) Τεύχος «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις 
καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – 
Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος». 

3.7.9.1 Αρμόδιοι Φορείς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως επηρεάζουν την ποιότητα του 
πόσιμου νερού που παρέχεται στον πληθυσμό, σημαντική προτεραιότητα πρέπει να 
αποτελεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού και η άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων 
αρχών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την άμεση 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι αρμόδιοι φορείς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά βαθμό ευθύνης, όπως αυτός 
ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16-05-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  

1. Υπεύθυνοι Ύδρευσης (1ος Βαθμός Ευθύνης) 

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και 
συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών 
αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, επεξεργασίας του πόσιμου νερού και 
γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα 
επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα 
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ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο (εγκύκλιος υπ. αριθ. 
ΔΥΓ2/οικ. 9283/28-01-2014, ΔΥΓ2/οικ. 42736/16-05-2014 Υπουργείου Υγείας & ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007, άρθρο 1, παρ. 8.2). 

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι ύδρευσης υποχρεούνται (εγκύκλιος υπ. αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 
9283/28-01-2014, ΔΥΓ2/οικ. 42736/16-05-2014 Υπουργείου Υγείας & ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 
38295/2007, άρθρο 1, παρ. 8.2): 

 Να προβαίνουν σε δοκιμαστική, ελεγκτική και συμπληρωματική (κατά 
περίπτωση μετά από συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές) παρακολούθηση 
του νερού (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007), το οποίο 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, που θα γίνεται από εργαστήρια 
(όπως αυτά προδιαγράφονται στο Μέρος 5 του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-
2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο 
– Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας 
παροχής πόσιμου ύδατος», τα οποία διαθέτουν σύστημα αναλυτικού 
ποιοτικού ελέγχου που υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, 
μη ελεγχόμενο από το αντίστοιχο εργαστήριο (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007). 

 Να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο 
υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο 
ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που αφορά την εκλογή της πηγής υδροληψίας και τη μελέτη, 
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, καθώς και 
το χρησιμοποιούμενο προσωπικό. 

 Να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 2, παρ. 
4 του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος 
στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων 
φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος») κάθε 
υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν 
για την εξουδετέρωσή του. 

 Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οικείων ως ανωτέρω Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας. 

 Να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) 
Υγειονομική Διάταξη, υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για 
υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για 
τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής 
λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου 
νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω 
προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην 
αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 2, παρ. 4 του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 
Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – 
Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας 
παροχής πόσιμου ύδατος»), η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει 
την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασία αυτή. 
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Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας (σε περίπτωση που αυτή δεν 
αποτελεί την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας). 

 Να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα 
μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, το οποίο θα προσδιορίζεται με τη 
χρωματομετρική μέθοδο DPD (διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) 
(χρωματομετρική) και όχι διά της μεθόδου της ορθοτολιδίνης και με 
συχνότητες μετρήσεων που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) 
Υγειονομική Διάταξη. 

 Να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε 
αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου 
διανομής, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. 
Προς τούτο, πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα 
οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων 
δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από 
σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης), όπως επίσης και 
σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα θα 
λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά 
προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια, πχ νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια 
κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις όπου υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης, πχ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. 
Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 
2, παρ. 4 του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου 
Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες 
εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος») 
προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων 
δειγματοληψίας και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 
οικείας Περιφέρειας (σε περίπτωση που αυτή δεν αποτελεί την αρμόδια Δ/νση 
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας). 

 Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που 
καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό 
μέσω διαδικτύου, ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται 
στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης 
πληροφόρησης. 

 Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η 
υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία, η Δημοτική 
Αρχή είναι υπεύθυνη για: 

o Την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές. 

o Τη συλλογή των στοιχείων ποιότητας του νερού που παρέχεται στους 
καταναλωτές καθώς. 

o Την αποστολή των στοιχείων ποιότητας στο Υπουργείο Υγείας. 

Στον πίνακα 4 του Παραρτήματος του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους 
«Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και 
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αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου 
ύδατος» παρατίθενται συνοπτικά οι δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

2. Περιφέρειες (2ος Βαθμός Ευθύνης) 

Περιφερειάρχες 

Οι Περιφερειάρχες δύνανται, με προτεραιότητα, να χρηματοδοτούν έργα 
βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης (υπ. αριθ. 
ΔΥΓ2/οικ.42736/16.05.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας). 

Αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος 2 (παρ. 4) του υπ. 
αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις 
καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – 
Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος» (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007, 
άρθρο 1, παρ. 8.1.1): 

 Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να 
διαπιστωθεί, εάν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι 
υπεύθυνοι ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται 
στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007. 

 Οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένων υγειονομικών 
αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. 

 Ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω Δ/νσεις δεν υποκαθιστούν τον Υπεύθυνο 
Ύδρευσης, αλλά συνεργάζονται με αυτόν προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα 
του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22-03-07 ΚΥΑ (υπ. αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16-05-2014 εγκύκλιος 
του Υπουργείου Υγείας). 

Οι αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τους εποπτικούς ελέγχους 
γίνονται από δημόσια, κεντρικά ή περιφερειακά εργαστήρια ή εξειδικευμένα 
εργαστήρια άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 
38295/2007, άρθρο 1, παρ. 8.3), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος 5 του 
υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις 
καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων 
– Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος». 

3.7.9.2 Υπουργείο Υγείας 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΠΔ 106/2014, ΦΕΚ 173Α/28-08-
2014) έχει την αρμοδιότητα εποπτικής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου 
νερού (υπ’ αριθμ. εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ. 42736/16-05-2014). 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας: 
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 Συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και 
συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
για την αξιολόγησή τους και τη λήψη μέτρων για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

 Αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενημέρωση και 
εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 1, παρ.8.1.3, 
ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 38295/2007). 

 Συντάσσει και δημοσιεύει έκθεση, ανά τριετία, για την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών και 
τη διαβιβάζει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (άρθρο 1, παρ.9.2, ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. ΚΥΑ 38295/2007). 

 Καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπεύθυνους ύδρευσης, για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.7.9.3 Μέτρα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού σε Έκτακτες 
Καταστάσεις 

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πχ σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα, 
πλημμύρες κλπ.), ατυχήματος ή βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης ή τρομοκρατικής 
ενέργειας23, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης 
μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σε αυτό ξένων υλών (πχ 
αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες, ρυπογόνες ουσίες κλπ.) που είναι δυνατόν 
να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού (πχ μεταβολή φυσικοχημικών 
παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού 
δυναμικού του υλικού ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαβρωτικότητα του νερού, 
μικροβιολογική μόλυνση του νερού), θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός 
έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, 
δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η 
πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη 
ροή, κλπ.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει: 

 Να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση 
των αιτίων του προβλήματος, καθώς και εργαστηριακός έλεγχος 
(μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι)24 μετά από κατάλληλη 
δειγματοληψία, με μέριμνα των αρμόδιων Δ/νσεων των Γενικών Δ/νσεων 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, στο πλαίσιο του 
εποπτικού ελέγχου που ασκούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Τα 
δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν από κρίσιμα σημεία του δικτύου 

                                                      

23 Σε περίπτωση συμβάντος τρομοκρατικής ενέργειας με ΧΒΡΠ παράγοντες στο δίκτυο ύδρευσης με πιθανό 
αποτέλεσμα τη μόλυνση του πόσιμου ύδατος, ενεργοποιείται το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης ΧΒΡΠ Συνεπειών με 
ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση των συνεπειών του συμβάντος γίνεται σε κεντρικό και 
μόνο επίπεδο. 
24 Σε εργαστήρια, όπως αυτά προδιαγράφονται στο Μέρος 5 του του υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 
Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες 
εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος». 
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ύδρευσης, όπως στις γεωτρήσεις ή πηγές υδροληψίας, δεξαμενές 
τροφοδοσίας νερού, και σε διάφορα σημεία του δικτύου, κυρίως όμως 
ανάντη και κατάντη του σημείου βλάβης του αγωγού ύδρευσης. Τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων διαβιβάζονται από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειών στους υπεύθυνους ύδρευσης, με συστάσεις για 
λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, προκειμένου να 
διατεθεί στους καταναλωτές πόσιμο νερό απαλλαγμένο από κάθε 
υγειονομικό κίνδυνο. 

 Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών 
παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει, σε συνεργασία με τους 
υπευθύνους ύδρευσης, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας: 

o Διακοπή της υδροδότησης ή περιορισμός της χρήσης νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης25, μέχρι την αποκατάσταση των 
προβλημάτων και την εξασφάλιση των ποιοτικών παραμέτρων εντός 
των ορίων της κείμενης νομοθεσίας με παράλληλη ενημέρωση των 
κατοίκων από τους υπεύθυνους ύδρευσης σε τοπικό επίπεδο (με βάση 
σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας) και λήψη 
μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των 
κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο 
νερό λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία). 

o Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά 
από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού να γίνεται υπερχλωρίωση με 
διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο 
παραμονής. 

o Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του 
(αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου, λήψη μέτρων προστασίας της 
πηγής κλπ.), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο, να εφαρμοσθεί το 
μέτρο της υπερχλωρίωσης της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του 
μήκους του συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής 
συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο στη συνέχεια 
θα απορριφθεί και μετά να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του δικτύου. 

o Εάν έχουν εμφανισθεί κρούσματα γαστρεντερίτιδας να διερευνηθεί η 
συσχέτιση της εμφάνισης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με την 
πρόκληση βλαβών και την εκτέλεση έργων στο δίκτυο ύδρευσης της 
πόλης. 

Οι Αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν, ότι όταν λαμβάνονται επανορθωτικές ενέργειες 
για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, οι καταναλωτές ενημερώνονται 
σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η 

                                                      

25 Οι υπεύθυνοι ύδρευσης, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν σχετικά με τις ενέργειες που 
θα πρέπει να αναληφθούν, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι 
θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισμό της χρήσης νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. Οι Αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπεύθυνους ύδρευσης, 
για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων (ΚΥΑ 38295/2007, άρθρο 1, παρ. 6.3). 
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μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. 
38295/2007, άρθρο 1, παρ. 6.4). 

2. Εφόσον διαπιστώνεται με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο 
και εισροή ξένων σωμάτων, ουσιών κλπ. 

θα πρέπει οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε 
επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε 
κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί, οι τιμές του 
υπολειμματικού χλωρίου να ελέγχονται συστηματικά και να αυξηθεί η συχνότητα 
παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού κατά 
την κρίση των Αρμόδιων Αρχών. 

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων 
(σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες, χώροι διαμονής 
μικρής δυναμικότητας κλπ.), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης, που 
προκύπτουν, περιλαμβανομένων και των μέτρων υγιεινής διαχείρισης και 
αποκομιδής των στερεών αποβλήτων (οικιακά απορρίμματα, τυχόν μπάζα κλπ.). 
Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των 
πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεση τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κλπ. 

Γενικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει: 

 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών 
ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.) και 
την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και 
μόλυνσης. 

 Να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και 
εσωτερικά δίκτυα), να ελέγχονται συστηματικά και να αντικαθίστανται με 
προτεραιότητα τα τμήματα των δικτύων, που έχουν υποστεί βλάβες. 

 Να διενεργείται υγειονομική αναγνώριση σε διάφορα τμήματα του 
συστήματος ύδρευσης σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για 
εργαστηριακή εξέταση και έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου. 

 Να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/1958 Υγ. Διάταξη 
υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν 
οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων και να διερευνάται η αναγκαιότητα 
εφαρμογής απολύμανσης και σε υδρεύσεις, που εξυπηρετούν μικρότερους 
οικισμούς. 

 Να διενεργούνται δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι σε 
αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου 
διανομής, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή, 
σύμφωνα με τα προγράμματα παρακολούθησης, όπως αυτά αναφέρονται 
στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ΔΥΓ2/οικ. ΔΤΓ2/οικ42736/16-05-2014 και 
για τις ποιοτικές παραμέτρους με την συχνότητα παρακολούθησης που 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται οι Δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με το Παράρτημα του υπ. 
αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: 
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Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – Διασφάλιση 
ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος». 

Πίνακας 3-1: Δράσεις εμπλεκόμενων φορέων για τη διασφάλιση της                                                 
ποιότητας του πόσιμου νερού. 
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Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων 
των στοιχείων που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και λήψη μέτρων για 
την προστασία αυτής 

χ        

Σύνταξη και δημοσίευση έκθεσης για 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης 

χ        

Αποστολή των στοιχείων που 
απαιτούνται για κάθε σχετική 
ενημέρωση και εμπρόθεσμη 
γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

χ χ       

Προώθηση με προτεραιότητα έργων 
ενίσχυσης δομών εργαστηρίων 
ελέγχου στις περιοχές, όπου υπάρχει 
έλλειμμα και μέριμνα για την κατά 
νόμο πιστοποίησή τους  

  χ      

Δυνατότητα χρηματοδότησης κατά 
προτεραιότητα έργων βελτίωσης και 
επέκτασης των δικτύων ύδρευσης  

  χ      

Διενέργεια εποπτικών ελέγχων της 
ποιότητας του πόσιμου νερού  

   χ     

Οργάνωση και εφαρμογή 
προγραμμάτων ολοκληρωμένων 
υγειονομικών αναγνωρίσεων των 
συστημάτων ύδρευσης με σχετική 
ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας  

   χ     

Ευθύνη μελέτης, κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος ύδρευσης  

    χ    
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Ευθύνη διενέργειας υγειονομικών 
αναγνωρίσεων, εργαστηριακών 
εξετάσεων και επεξεργασίας του 
πόσιμου νερού 

    χ    

Λήψη κάθε μέτρου προκειμένου να 
παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα 
επαρκή για τις ανάγκες του 
υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς 
διακοπές και το σύστημα ύδρευσης 
να είναι απαλλαγμένο από κάθε 
υγειονομικό κίνδυνο 

    χ    

Διάθεση στις αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές κάθε πληροφορίας που 
αφορά το σύστημα ύδρευσης  

    χ    

Άμεση γνωστοποίηση στην αρμόδια 
Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
οικείας Περιφέρειας κάθε 
υγειονομικού κινδύνου που 
εμφανίζεται, καθώς και των μέτρων 
που θα ληφθούν για την 
εξουδετέρωσή του 

    χ    

Διενέργεια υποχρεωτικής 
απολύμανσης και ανάθεση σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο της 
παρακολούθησης της κανονικής 
λειτουργίας και συντήρησης του 
εξοπλισμού απολύμανσης του 
πόσιμου νερού για τη σωστή 
εφαρμογή της απολύμανσης, το 
όνομα του οποίου γνωστοποιείται 
στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας 

    χ    

Τήρηση ειδικού βιβλίου με τα 
αποτελέσματα μετρήσεων 

    χ    
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υπολειμματικού χλωρίου 

Διενέργεια δειγματοληπτικών και 
εργαστηριακών ελέγχων σε 
αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα 
σημεία ολόκληρου του δικτύου 
διανομής 

    χ    

Κατάρτιση προγραμμάτων 
παρακολούθησης του δικτύου 
διανομής πόσιμου νερού 

    χ    

Παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων της ποιότητας του νερού 
που καταναλώνουν, τα οποία κατά 
προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο 
κοινό μέσω διαδικτύου  

    χ    

Διενέργεια υγειονομικού και 
εργαστηριακού ελέγχου τροφίμων, 
ποτών και νερών (πόσιμων και 
θαλασσινών) 

     χ   

Αναλύσεις δειγμάτων που 
λαμβάνονται κατά τη διενέργεια 
εποπτικών ελέγχων της ποιότητας του 
πόσιμου νερού 

      χ  

Αναλύσεις δειγμάτων που 
προέρχονται από δοκιμαστική ή 
ελεγκτική παρακολούθηση του νερού 

       χ 

Διενέργεια δειγματοληψιών σε 
περιπτώσεις καταστροφών-εκτάκτων 
αναγκών και διαβίβαση των σχετικών 
εργαστηριακών αναλύσεων στους 
υπεύθυνους ύδρευσης, με συστάσεις 
για λήψη μέτρων για τη διασφάλιση 
της ποιότητας του νερού, 
προκειμένου να διατεθεί στους 
καταναλωτές πόσιμο νερό 
απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό 
κίνδυνο 

   χ     
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Απαγόρευση, διακοπή ή περιορισμός 
της χρήσης του πόσιμου νερού ή 
ανάληψη απαραίτητων δράσεων για 
την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας σε περίπτωση που αποτελεί 
κίνδυνο για αυτήν 

χ   χ     

Κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών 
προς τους υπεύθυνους ύδρευσης σε 
περιπτώσεις απειλής της δημόσιας 
υγείας 

χ        

Ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με 
τη χρήση του νερού του δικτύου 
διανομής σε περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών-καταστροφών 

    χ    

Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου 
νερού σε περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών-καταστροφών 

   χ χ    

Αποκατάσταση ποιότητας πόσιμου 
νερού σε περίπτωση που δεν πληροί 
τις παραμετρικές του τιμές 

χ   χ χ    

Λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται 
ο έλεγχος της αποτελεσματικής 
απολύμανσης του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης 

χ   χ χ    
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3.7.10 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
Κατά τα περιστατικά αέριας ρύπανσης, εξαιτίας συμβάντος/ ατυχήματος με 
εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, οι αρμόδιοι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
περιβαλλοντικοί φορείς απαιτείται να γνωρίζουν άμεσα: 

 Ποιος φορέας είναι αρμόδιος να διεξάγει μετρήσεις. 

 Που υπάρχουν μόνιμοι σταθμοί μέτρησης, ούτως ώστε να καταγράψουν το 
συμβάν. 

 Εάν οι ανωτέρω σταθμοί λειτουργούν και εάν δύνανται )λόγω θέσης, ρύπων 
που ανιχνεύουν/καταγράφουν κλπ.) να καταγράψουν το συμβάν. 

 Ποιοι κινητοί σταθμοί δύνανται να μετρήσουν τους συγκεκριμένους ρύπους. 

Τα ανωτέρω θεωρούνται απαραίτητα και ιδιαίτερα κρίσιμες παράμετροι, προκειμένου 
να διεξαχθούν άμεσα δειγματοληψίες αέρα και σε περίπτωση υπέρβασης 
επιτρεπόμενων τιμών ρύπων: 

 Να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας μέτρα για τη διασφάλιση της 
υγείας των πολιτών. 

 Να εκπονηθούν από τους αρμόδιους, κατά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 
περιβαλλοντικοί φορείς, σχέδια δράσης, στα οποία να αναφέρονται τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από 
αυτή την υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της. 

 Εφόσον απαιτηθεί, να ενεργοποιηθεί και το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει και εκδώσει το 
υπ. αριθ. πρωτ. 863/27-01-2017 Τεύχος «Χαρτογραφική απεικόνιση σταθμών μέτρησης 
αέριας ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια». 

Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να γίνει μέσω 
(www.ypeka.gr): 

 Του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Αέριας ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), το 
οποίο λειτουργεί με ευθύνη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (για το δίκτυο 
σταθμών στην περιοχή Αττικής, το σταθμό στην Αλίαρτο Βοιωτίας και το 
σταθμό στα Οινόφυτα Βοιωτίας) και των Δ/νσεων ΠΕ.ΧP.ΣΧ. των Περιφερειών 
(για τις υπόλοιπες περιοχές). 

 Σταθμών άλλων φορέων (πχ Δήμων, Περιφερειών, ερευνητικών και 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλπ.). 

 Σταθμών που η λειτουργία τους προκύπτει από περιβαλλοντικούς όρους 
(βιομηχανικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής). 

Σε περίπτωση καταγραφής των τιμών των εκλυόμενων αερίων ρύπων κατά τη διάρκεια 
ενός βιομηχανικού ατυχήματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας προβαίνουν άμεσα σε 
μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, ενώ δύναται, εάν απαιτηθεί, να 
εφαρμοστεί και το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 
Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ). 
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Σε αντίθετη περίπτωση, και ανάλογα με την εξέλιξή του ατυχήματος, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες υγείας μπορούν μόνο δυνητικά να προβούν σε κατ’ εκτίμηση γενικές 
προληπτικές οδηγίες και συστάσεις προς το κοινό, ενώ δυσχεραίνεται κατά πολύ και η 
δυνατότητα ενεργοποίησης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 

3.7.10.1 Αρμοδιότητες Φορέων 

Σύμφωνα με το ΠΔ 100/2014 (άρθρο 22), η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας 
της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ, μεταξύ άλλων: 

 Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης 
των επιπέδων ρύπανσης, εκτιμά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
εισηγείται προτάσεις μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς του, ενώ 
επιπλέον, εποπτεύει και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 
Αέριας ρύπανσης. 

 Εισηγείται όρια και τιμές στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων λήψης για 
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488Β/30-03-2011), η οποία 
αφορά σε μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ειδικά για τους ρύπους SO2, NO2, NOx, CO, 
C6H6, ΑΣ10/ΑΣ2,5, Pb και Ο3: 

 Οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Περιφερειών είναι αρμόδιες για την εγκατάσταση, 
σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, σταθμών για την 
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την παρακολούθηση 
της λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 210 του 
Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες των Μητροπολιτικών Περιφερειών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης (άρθρο 3). 

 Εάν, λόγω του ατυχήματος, σε μία ζώνη ή έναν οικισμό, υπάρχει κίνδυνος τα 
επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια 
συναγερμού που ορίζονται στο παράρτημα VII της ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011, εκπονούνται σχέδια δράσης, από τις κατά τόπους 
Περιφέρειες, στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να 
περιοριστεί η διάρκειά της. Για την Περιφέρεια Αττικής, την αρμοδιότητα αυτή 
έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 
210 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 24). 

 Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείται 
υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης που προβλέπεται στο παράρτημα XII της 
ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που 
καθορίζονται σε αυτό, οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για 
την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των 
εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα 
αυτή έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (άρθρο 19). 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, υπάγονται και οι μετρήσεις των 
πρόδρομων ουσιών του όζοντος, οι οποίες και συμβάλλουν στη δημιουργία 
όζοντος σε επίπεδο εδάφους, μερικές από τις οποίες αναγράφονται στο 
παράρτημα Χ της ΚΥΑ. Οι μετρήσεις των πρόδρομων ουσιών του όζοντος 
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καλύπτουν τουλάχιστον τα οξείδια του αζώτου (NO και ΝΟ2) και τις 
κατάλληλες πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). 

Σύμφωνα με την ΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/14-6-2013), η οποία αφορά 
στον καθορισμό πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 
δραστηριότητες (εγκαταστάσεις, μονάδες καύσης, μονάδες αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης αποβλήτων), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ: 

 Η παρακολούθηση των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών υπάγεται στις 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 20 (παρ. 3) του Ν. 
4014/2011, με στόχο τον έλεγχο και την προαγωγή της συμμόρφωσης των 
εγκαταστάσεων με τους όρους της περιβαλλοντικής τους άδειας και, εφόσον 
απαιτείται, την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον 
(άρθρο 3, εδ. 22). 

 Για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ: 

o Οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ, εκτός των οριζόμενων 
στο παράρτημα Α της ΥΑ 48963/2012, περιλαμβάνουν συμπληρωματικά, 
μεταξύ άλλων και υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή τακτικά και τουλάχιστον κάθε χρόνο πληροφοριών βάσει 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των και άλλων απαιτούμενων 
στοιχείων που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ελέγχει την τήρηση των 
όρων της ΑΕΠΟ (άρθρο 11, παρ. 1δ). 

o Η Αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με το Ν.4014/2011, θέτει στη 
διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα που διαθέτει από την 
παρακολούθηση των εκπομπών, όπως απαιτείται σύμφωνα με τους 
όρους της περιβαλλοντικής άδειας (άρθρο 20, παρ. 3β). 

 Όσον αφορά τις μονάδες καύσης (άρθρο 34): 

o H παρακολούθηση των ρυπαντικών ουσιών της ατμόσφαιρας 
πραγματοποιείται από το φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το μέρος 3 
του Παραρτήματος V της ΚΥΑ (παρ. 1). 

o Με την ΑΕΠΟ ορίζεται η θέση των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων 
που θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα εκμετάλλευσης για την 
παρακολούθηση των εκπομπών (παρ. 3). 

o Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται, υφίστανται 
επεξεργασία και παρουσιάζονται από τον φορέα εκμετάλλευσης κατά 
τρόπο που να επιτρέπει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να 
εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας και τις οριακές 
τιμές εκπομπών που περιλαμβάνονται στην ΑΕΠΟ (παρ. 4). 

 Όσον αφορά τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων 
(άρθρο 42): 

o Όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται, 
υφίστανται επεξεργασία και παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε η 
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αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να έχει τη δυνατότητα να εξακριβώνει τη 
συμμόρφωση προς τις συνθήκες λειτουργίας και τις οριακές τιμές 
εκπομπών που προβλέπονται στην περιβαλλοντική άδεια (παρ. 2). 

o Η ημερομηνία από την οποία εκτελούνται συνεχείς μετρήσεις των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα για τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα 
φουράνια, καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 48 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ (παρ. 3). 

 Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
οργανικούς διαλύτες (άρθρο 52), με αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας μπορεί να θεσπίζονται γενικοί δεσμευτικοί 
κανόνες που θα εξασφαλίζουν τη εκπομπών σύμφωνα με το μέρος 6 του 
Παραρτήματος VII της ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920Β/08-06-2007), η οποία 
αφορά στον καθορισμό τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων 
του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και το Ν. 3852/2010: 

 Το ΥΠΕΝ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο 
κόστος, ώστε από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι συγκεντρώσεις στον 
ατμοσφαιρικό αέρα αρσενικού, καδμίου, νικελίου και βενζο(a)πυρενίου να 
μην υπερβαίνουν τις τιμές στόχους που αναφέρονται στο παράρτημα I του 
άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης (άρθρο 3, παρ. 1). 

 Το ΥΠΕΝ, οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το 
Υπουργείο Υγείας, καθώς και οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών ή 
Υγειονομικές Περιφέρειες, εξασφαλίζουν τη συστηματική διάθεση σαφών, 
προσιτών και κατανοητών πληροφοριών προς το κοινό και τις ενδεδειγμένες 
οργανώσεις, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις 
καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα ευαίσθητων 
πληθυσμιακών ομάδων και σε άλλους αρμόδιους για την υγεία 
οργανισμούς, σχετικά με (άρθρο 5): 

o Τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα αρσενικού, καδμίου, 
νικελίου, υδραργύρου, και βενζο(a)πυρένιου, καθώς και των λοιπών 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 8β της ΚΥΑ, καθώς και σχετικά με τον ρυθμό 
απόθεσης των εν λόγω ρύπων. 

o Κάθε ετήσια υπέρβαση των τιμών – στόχων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του άρθρου 8 της ΚΥΑ για το αρσενικό, το κάδμιο, το 
νικέλιο και το βενζο(a)πυρένιο, τους λόγους της υπέρβασης, την περιοχή 
που σημειώθηκε η υπέρβαση αυτή και σύντομη εκτίμηση όσον αφορά 
στην τιμή στόχο καθώς επίσης και τις ενδεδειγμένες πληροφορίες για τις 
επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. 

o Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της ανωτέρω 
ΚΥΑ. 

Οι προαναφερόμενες πληροφορίες δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο μέσο, 
ανάλογα με την περίπτωση, όπως μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, του τύπου ή 



                                                           

 

                303

δημοσιεύσεων, ενημερωτικών οθονών ή υπηρεσιών δικτύου ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όπως το Διαδίκτυο. 

Σε περίπτωση που η μέτρηση της αέριας ρύπανσης δεν είναι εφικτή μέσω των 
σταθμών μέτρησης που προαναφέρθηκαν, οι μετρήσεις δύνανται να γίνουν μέσω 
κινητών σταθμών μέτρησης που διαθέτουν πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, 
ιδιωτικοί φορείς κλπ., με μέριμνα του αρμόδιου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, περιβαλλοντικού φορέα. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι το ΕΔΠΑΡ δε μετράει επικίνδυνους τοξικούς αέριους 
ρύπους που συνήθως εκλύονται από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως 
Cl2, ΗCN, διοξίνες, φουράνια κλπ., ενώ, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, αλλά ούτε και οι Περιφέρειες (Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) διαθέτουν γνώσεις-
εμπειρία και εξοπλισμό για ανίχνευση ή μέτρηση συγκεντρώσεων τέτοιων ρύπων (υπ. 
αριθ. 19033/13-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ). 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω βιομηχανικού ατυχήματος ή 
συμβάντος, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των 
πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ.), αποτελούν ευθύνη του Εθνικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών). 
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3.7.11 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Η οικεία Επιθεώρηση Μεταλλείων είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (άρθρο 3, παρ. 1, ΥΑ II-
5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). Σε περίπτωση αδυναμίας της Επιθεώρησης 
Μεταλλείων, την αρμοδιότητα αναλαμβάνουν τεχνικοί του Υπουργείου Ανάπτυξης, με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρο 3, παρ. 2, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984). 

Ο έλεγχος για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών υδρογονανθράκων, 
σύμφωνα με την παρ. 1β, της ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002 γίνεται από τη Γενική 
Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήμα Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων) διενεργεί αυτοψίες αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία είτε με τους 
υπαλλήλους και τα τεχνικά μέσα του Τμήματος είτε με τη συνδρομή του Τμήματος 
Προστασίας Περιβάλλοντος & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της ίδιας Διεύθυνσης είτε 
με τη συνδρομή άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας 
Αρχής (άρθρο 3, παρ. 36 του ΠΔ 78/2006, ΦΕΚ 80Α/13-04-2006). Επιπλέον, διενεργεί 
αυτοψίες στις μονάδες αρμοδιότητάς τους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος για τη 
διαπίστωση των αιτιών του ατυχήματος και την υπόδειξη προληπτικών μέτρων (άρθρο 
3, παρ. 36 του ΠΔ 78/2006, ΦΕΚ 80Α/13-04-2006). 

3.7.11.1 Περιπτώσεις Ατυχημάτων & Έκτακτων Αναγκών 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι υποχρεώσεις της εκμετάλλευσης και οι αρμοδιότητες των 
εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης. 

1. Υποχρεώσεις Διευθυντή του Έργου 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: 

o Οφείλει να ειδοποιήσει τις Δημόσιες Αρχές (άρθρο 15, παρ. 2γ, ΥΑ II-
5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). 

o Συγκροτεί τα απαιτούμενα συνεργεία διάσωσης, αντιμετώπισης 
επικίνδυνων καταστάσεων και παροχής πρώτων βοηθειών (άρθρο 15, 
παρ. 2θ, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). 

 Σε περίπτωση δυστυχήματος: 

o Ειδοποιεί οικεία Αστυνομική Αρχή και οικεία Επιθεώρηση Μεταλλείων 
(άρθρο 93, παρ. 1β, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). 

o Υποβάλλει λεπτομερή έκθεση του συμβάντος εντός 5 ημερών στην οικεία 
Επιθεώρηση Μεταλλείων (άρθρο 93, παρ. 1ε, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984, 
ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). 

2. Αστυνομική Αρχή (άρθρο 95, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-1984) 

 Η Αστυνομική Αρχή μόλις ειδοποιηθεί για κάποιο δυστύχημα πρέπει να 
μεταβεί χωρίς αναβολή στον αντίστοιχο τόπο για την πιστοποίηση του 
συμβάντος. Εφόσον γίνει η πιστοποίηση, πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η 
αποστολή σχετικού σήματος στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Στο 
σήμα αυτό πρέπει να αναφέρονται και τα απαραίτητα, ανάλογα με την 
περίπτωση, στοιχεία, όπως ο χρόνος, η θέση και το είδος του συμβάντος, τα 
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σχετικά στοιχεία και η κατάσταση των τραυματιών, των έργων, των χώρων 
κλπ. και τα πιθανά, σύμφωνα με την κρίση της, αιτία. 

 Παράλληλα με την άσκηση του ανακριτικού της έργου, φροντίζει για να 
διατηρηθούν άθικτα τα τοπικά στοιχεία που σχετίζονται με το συμβάν, μέχρι 
την άφιξη του πραγματογνώμονα της Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

 Σε περίπτωση αναπόφευκτης ανακριτικής ανάγκης, φροντίζει για την 
ακινητοποίηση των μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που προκάλεσαν το 
δυστύχημα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (σφράγιση, κατάσχεση 
κλειδιών) ή τοποθετεί φρουρό στη θέση του δυστυχήματος που πρέπει να 
παραμείνει σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης 
του έργου, χωρίς να εξουδετερώνεται ο σκοπός της εκεί παρουσίας του. 

 Οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στον πραγματογνώμονα της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων για την εκτέλεση της εργασίας του. 

3. Επιθεώρηση Μεταλλείων (άρθρο 95, ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984, ΦΕΚ 931Β/31-12-
1984) 

 Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, μόλις ειδοποιηθεί για το συμβάν, αποφασίζει, το 
συντομότερο δυνατόν, για τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης. Η 
ανάθεση πραγματογνωμοσύνης γίνεται με απόφαση του Επιθεωρητή σε ένα 
το λιγότερο από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς της Υπηρεσίας του. Σε 
περίπτωση που δεν υπηρετούν στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί με ειδικότητα ανάλογη με τη φύση του συμβάντος, ο Επιθεωρητής 
εφόσον το κρίνει αναγκαίο απευθύνεται με επείγον τηλεφωνικό σήμα στη 
Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Ανάπτυξης που οφείλει την ίδια μέρα 
να ορίσει έναν από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Υπουργείου με 
την απαιτούμενη ειδικότητα. Η πραγματογνωμοσύνη στην περίπτωση αυτή 
πραγματοποιείται από τον ανωτέρω Μηχανικό μαζί με το Διπλωματούχο 
Μηχανικό που έχει οριστεί από την Επιθεώρηση Μεταλλείων. 

 Οι πραγματογνώμονες οφείλουν, το συντομότερο δυνατόν και το πολύ μέσα 
σε 10 ημέρες, να μεταβούν στον τόπο του συμβάντος και αν εξετάσουν και 
να διερευνήσουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ειδικά σε περίπτωση δυστυχήματος, η 
παραπάνω προθεσμία δε μπορεί να ξεπερνά τις 5 ημέρες. Μετά την 
επιστροφή στην έδρα τους, οφείλουν να συντάξουν και να υποβάλουν στην 
Επιθεώρηση Μεταλλείων, εντός 15 ημερών, έκθεση πραγματογνωμοσύνης. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση πραγματογνωμοσύνης 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρ. 3 του άρθρου 95 της ΥΑ II-
5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931Β/31-12-1984). 

 Σε κάθε περίπτωση ο Επιθεωρητής, το συντομότερο δυνατόν, πρέπει να 
ειδοποιήσει και να δώσει οδηγίες στη Διεύθυνση του έργου και στην επιτόπια 
Αστυνομική Αρχή που οφείλει στη συνέχεια να ενημερώσει και τους λοιπούς, 
ανάλογα με την περίπτωση, ενδιαφερόμενους (πχ ιδιοκτήτες γειτονικών 
χώρων, άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές, οικογένειες παθόντων κλπ.). 

Σε περίπτωση δυστυχήματος η λειτουργία ή εκμετάλλευση ή χρήση μέρους έργων, 
χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων κλπ. που έχουν διακοπεί, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 95 της ΥΑ II-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931Β/31-12-1984), μπορεί να 
επαναληφθεί μόνο όταν: 

 Σταλεί ειδοποίηση από την Επιθεώρηση Μεταλλείων, ότι δεν πρόκειται να 
ακολουθήσει διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. 
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 Δεν εμφανιστούν, παρά την ειδοποίηση διένεργειας πραγματογνωμοσύνης, 
μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, οι πραγματογνώμονες. 

 Έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση, η λήψη μέτρων για την ασφαλή 
λειτουργία ή εκμετάλλευση ή χρήση τους. 

Στον Πίνακα 3-2 παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες (Γενικά, Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση Συμβάντος) των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και 
Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το Τεύχος «Ενημερωτικός Φάκελος για τις Λατομικές και 
Μεταλλευτικές Δραστηριότητες» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Πίνακας 3-2: Ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων                                                             
σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο 
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3.7.12 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ οικ. 62952/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2016) «Έγκριση 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)», η Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας εξέδωσε το υπ. αριθ. πρωτ. 736/24-01-2017 Τεύχος «Αναθεώρηση 
θεσμικού πλαισίου αναφορά με την επείγουσα διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται 
με επικίνδυνα απόβλητα». 

3.7.12.1 Αρμοδιότητες Φορέων 

Όπως προκύπτει, σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με επικίνδυνα απόβλητα 
(συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών αποβλήτων) συνεπεία ατυχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών όπου απαιτείται επείγουσα διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, μετά την υλοποίηση των άμεσων μέτρων καταστολής του 
από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, και σε περίπτωση που η ταυτότητα του 
παραγωγού ή κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή 
για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων με σκοπό την εξυγίανση και την 
αποκατάσταση του χώρου είναι η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι οργανικές μονάδες Πολιτικής 
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, δεν 
εμπλέκονται στις ανωτέρω δράσεις αποκατάστασης, ενώ σε περίπτωση που μια 
περιοχή κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), λόγω 
επικίνδυνης ρύπανσης ατμόσφαιρας, εδάφους ή/και υδάτων συνεπεία επικίνδυνων 
αποβλήτων, οι ανωτέρω φορείς δρομολογούν δράσεις σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
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3.7.13 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI) 
Σύμφωνα με την Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας, τα παλιρροϊκά κύματα βαρύτητας ή κατά την επικρατέστερη ορολογία 
θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) αναφέρονται ως αιτία γένεσης 
καταστροφών. 

Τα τσουνάμι είναι φαινόμενα, που δημιουργούνται κατά την απότομη μετατόπιση του 
νερού, που προκαλεί τη γένεση ενός τσουνάμι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα σεισμού, 
κυρίως υποθαλάσσιου, που προκαλεί κατακόρυφη ανάταξη του βυθού, 
παραθαλάσσιας κατολίσθησης ή ηφαιστειακής έκρηξης. 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ. αριθ. πρωτ. 4561/09-07-2015 
(ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) Τεύχος «Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τη 
λήψη και διαχείριση των “Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι” του Εθνικού 
Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι». 

3.7.13.1 Αρμοδιότητες Φορέων 
Για την Ελλάδα Εστιακό Σημείο Προειδοποίησης Τσουνάμι και Εθνικό Κέντρο 
Προειδοποίησης Τσουνάμι είναι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον επίσημο εθνικό φορέα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τσουνάμι (άρθρο 26, παρ. 11 του Ν. 3879/2010 – ΦΕΚ 163Α/21-
09-2010). 

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του ως Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι, εκδίδει κωδικοποιημένα 
«Μηνύματα Προειδοποίησης Τσουνάμι» για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, τα οποία, ως Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι για τη χώρα μας, 
διαβιβάζει μέσω fax προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων 
φορέων Πολιτικής Προστασίας. 

Εν συνεχεία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δια του Κέντρου Επιχειρήσεων 
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) θα διαβιβάζει μέσω fax, αυτούσια τα ανωτέρω κωδικοποιημένα μηνύματα 
στα Κέντρα Επιχειρήσεων των κάτωθι φορέων: 

 ΚΕΠΙΧ (Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) 

 ΕΣΚΕΔΙΚ (Αρχηγείο Ελληνικής αστυνομίας) 

 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ 

 ΕΘΚΕΠΙΧ (ΓΕΕΘΑ) 

 Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (Υπουργείο Υγείας) 

 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΥ (Υπουργείο Υγείας) 
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4. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Βασικό συστατικό του συστήματος πολιτικής προστασίας της Χώρας αποτελούν το 
δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας. 

Στο δυναμικό πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται (άρθρο 110 του Ν. 4249/2014, 
ΦΕΚ 73Α/24-03-2014): 

 Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής 
των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο 
συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. 

 Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες 
σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, 
κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών, όπως 
Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), 
Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ), υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των 
Δήμων, της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.), του ΟΤΕ 
ΑΕ και των θυγατρικών του, της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, της ΔΕΠ.Α ΑΕ, της ΔΕΣΦΑ ΑΕ, της 
ΕΜΥ κλπ. 

 Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι 
εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, 
εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και 
αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
καταστροφών. 

Στα μέσα πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται τα εξειδικευμένα οχήματα και 
μηχανήματα για έρευνα, διάσωση, διάνοιξη οδών, απόσυρση υλικών, καθαρισμό από 
ρύπανση, πυρόσβεση κλπ., τα ειδικά οχήματα (Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΛ.ΑΣ., 
ΕΚΑΒ), πλωτά και εναέρια μέσα, μέσα επικοινωνίας, υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, 
παραϊατρικό υλικό κλπ.), καθώς και το υλικό ανάπτυξης καταυλισμών (σκηνές, 
λυόμενες οικίες, χημικές τουαλέτες, γεννήτριες, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, εργαλεία, 
τρόφιμα, πόσιμο νερό κλπ.). 

Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή 
καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, 
πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο 
κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται 
η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων 
και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων. 
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Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, 
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές της παρούσας παραγράφου αίρεται 
αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση 
αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους 
οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα μέσα της Πολιτικής Προστασίας 
θεωρούνται εν δυνάμει δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και η άρνηση σύμπραξης ή 
προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και 
Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος νόμου και της εν γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας 
συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς και 
τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 110, παρ. 3 του Ν. 4249/2014, ΦΕΚ 
73Α/24-03-2014). 
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4.1 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
4.1.1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
Πηγή: https://et.diavgeia.gov.gr/f/agiosefstratios 

 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Αγίου Ευστρατίου 

4.1.2 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_ikarias 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» 

 Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγίου Κηρύκου 

 Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ικαρίας 

4.1.3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_lesvou 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» 

 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) 

 Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Λέσβου 

 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης 

 Δημοτικό Ίδρυμα Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η 
Αγία Παρασκευή» 

 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Μυτιλήνης 

 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερεσού 

 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μυτιλήνης 

 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου (ΚΑΠΗ) Ερεσού – Αντίσσης 

 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας 

 Σχολικές Επιτροπές Δήμου Λέσβου 

 Χώροι Άθλησης Δήμου Μυτιλήνης 

4.1.4 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 
Πηγή: https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_limnou 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μούδρου 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μύρινας 

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου 

 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρο 

 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας Λήμνου 
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 Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Δήμου Νέας Κουτάλης 

4.1.5 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
Ο Δήμος Οινουσσών δεν περιλαμβάνει εποπτευόμενους φορείς. 

4.1.6 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_samou 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» 

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου 

 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πυθαγορείου Σάμου 

 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καρλοβασίου 

 Δημοτική Επιχείρηση «ΣΑΜΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Δήμου Σάμου 

 Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέος 

 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βαθέος 

 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πυθαγορείου 

 Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης – Νεολαίας Βαθέος 

 Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού Σάμου 

 Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού Πυθαγορείου 

 Δημοτικός Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός Καρλοβασίου 

 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαραθοκάμπου Ν. Σάμου 

 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Βαθέος 

 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Καρλοβασίου Σάμου 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος 

 Σύνδεσμος ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου 

 Σύνδεσμός ΟΤΑ Δυτικής Σάμου 

 Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σάμου 

 Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Σάμου 

 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου 

4.1.7 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ - ΚΟΡΣΕΩΝ 
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/f/fournoikorseon 

 Σχολικές Επιτροπές Δήμου Φούρνων – Κορσεών. 

4.1.8 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Πηγή: https://et.diavgeia.gov.gr/f/chios_municipality 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας» 
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 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ) 

 Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου 

 Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗΚΕΧ) 

 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ομηρούπολης 

 Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Χίου 

 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλλιμασιάς 

 Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου ΑΕ 

 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χίου 

 Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου  

 Ναυτικός Όμιλος Χίου 

 Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός Δήμου Χίου 

 Σύνδεσμος Δήμων Νομού Χίου (ΣΥ.ΔΗ.ΝΟ.Χ.) 

4.1.9 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_psaron 

 Ενιαία σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Δήμου Ψαρών 

 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δήμου Ψαρών 
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4.2 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
4.2.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΠΣ) 
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) είναι αυτές των οποίων η 
τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και είναι οι εξής 
(https://www.fireservice.gr/el): 

 Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΠΣ) 

 Η Πυροσβεστική Ακαδημία. 

 Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.ΥΠΣ). 

 Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). 

 Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). 

 Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΕΜΠΣ). 

 Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (ΥΠΛΩ.Μ). 

 Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (ΔΕΕΠΣ). 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι αποκεντρωμένες 
Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή και 
είναι οι εξής (https://www.fireservice.gr/el): 

 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ), οι οποίες είναι: 

o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης 
o Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων 

 Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥΝ) 
 Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) 
 Πυροσβ. Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων, Λιμένων (ΠΥ ή ΠΣ) 
 Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (ΠΚ) 
 Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία 
 Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί 
 Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια 

Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται: 
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 Οι Διοικήσεις ΠΥ των Νομών της οικείας Περιφέρειας 
 Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία 

Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή 
Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί 
και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι 
Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική 
αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες 
κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς (https://www.fireservice.gr/el). 

Η Περιφ. Πυροσβεστική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 1ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μυτιλήνης – Θέρμης, ΤΚ 
81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, τηλ. 22513-56201, φαξ 22510-34135 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Καλλονή, Λέσβος, τηλ. 22530-24222, φαξ 
22530-24222 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81101, Αγιάσος, Λέσβος, τηλ. 22520-23399, φαξ 
22520-23399 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πλωμαρίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Πλωμάρι, Λέσβος, τηλ. 22520-33209, φαξ 
22520-33209 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας Λήμνου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λεωφ. Δημοκρατίας 48, ΤΚ 81400, Μύρινα, Λήμνος, 
τηλ. 2254024815, φαξ 2254029884 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18, ΤΚ 82100, Χίος, τηλ. 
2271044443, φαξ 22710-81343 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82300, Καρδάμυλα (Μάρμαρο), Χίος, τηλ. 22720-
23600, φαξ 22720-23601 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρμολίων 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82102, Αρμόλια Μαστιχοχωρίων, Χίος, τηλ. 22710-
72567, φαξ 22710-72277 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πέτρου Δημητρίου 2, ΤΚ 83100, Βαθύ, Σάμος, τηλ. 
22730-23062, φαξ 22730-23061 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Περιοχή Λαρδάδες, ΤΚ 83300, Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, 
τηλ. 22750-22607, φαξ 22750-22784 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83200, Νέο Καρλόβασι, Σάμος, τηλ. 22730-30195, 
φαξ 22730-34599 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών Ικαρίας 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83300, Προφήτης Ηλίας, Ικαρία, τηλ. 22750-41045, 
φαξ 22750-41045 

4.2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.) 
Σύμφωνα με το ΠΔ 7/2017 (ΦΕΚ 14Α/09-02-2017) «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, 
σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» η Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει: 

 Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου 
 Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου 
 Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Αναλυτικά, η διάρθρωση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου έχουν ως εξής: 

1. Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Στρ. Μυριβίλλη & Κουντουρά 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, 
Λέσβος, τηλ. 22510-28702 

 Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Στρ. Μυριβίλλη & Κουντουρά 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, 
Λέσβος, τηλ. 22510-24646 

 Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Στρ. Μυριβίλλη & Κουντουρά 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, 
Λέσβος, τηλ. 22510-22021 & 22510-58847 

 Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Στρ. Μυριβίλλη & Κουντουρά 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, 
Λέσβος, τηλ. 22510-22030 

 Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81102, Αγία Παρασκευή, Λέσβος, τηλ. 22530-31222 

o Αστυνομικός Σταθμός Μανταμάδου, τηλ. 22530-61222 

 Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Καλλονή, Λέσβος, τηλ. 22530-22100 

o Αστυνομικός Σταθμός Μήθυμνας, τηλ. 22530-71222 
o Αστυνομικός Σταθμός Ερεσού – Αντίσσης, τηλ. 22530-56222 

 Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Πλωμάρι, Λέσβος, τηλ. 22520-32333 

 Αστυνομικό Τμήμα Γέρας Λέσβου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81106, Πάπαδος, Λέσβος, τηλ. 22510-82222 

 Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81101, Αγιάσος, Λέσβος, τηλ. 22520-22777 

o Αστυνομικός Σταθμός Πολιχνίτου, τηλ. 22520-41222 

 Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΜΥΡΙΝΑ, 81440, Μύρινα, Λήμνος, τηλ. 22540-22200 

o Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ευστρατίου, τηλ. 22540-93201 
o Αστυνομικός Σταθμός Μούδρου, τηλ. 22540-71201 

2. Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολεμίδη 1, ΤΚ 82132, Χίος, τηλ. 22710-81513 

 Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολεμίδη 1, ΤΚ 82132, Χίος, τηλ. 22710-81544 

 Αστυνομικό Τμήμα Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολεμίδη 1, ΤΚ 82132, Χίος, τηλ. 22710-81537 

o Αστυνομικός Σταθμός Οινουσσών Χίου, τηλ. 22710-55222 
o Αστυνομικός Σταθμός Ψαρρών Χίου, τηλ. 22140-61222 

 Τμήμα Τροχαίας Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολεμίδη 1, ΤΚ 82132, Χίος, τηλ. 22710-81531 

 Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82102, Καλαμωτή, Χίος, τηλ. 22710-72111 

 Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων Χίου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82300, Καρδάμυλα, Χίος, τηλ. 22720-2222 

o Αστυνομικός Σταθμός Αμανής Βολισσού, τηλ. 22740-21222 

3. Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρέσβ. Δ. Νικολαρεΐζη 3, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-87316 

 Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρέσβ. Δ. Νικολαρεΐζη 3, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-
87314 

 Αστυνομικό Τμήμα Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρέσβ. Δ. Νικολαρεΐζη 3, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-
87315 

 Τμήμα Τροχαίας Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρέσβ. Δ. Νικολαρεΐζη 3, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-
87342 

 Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολυκράτους 46, ΤΚ 83103, Πυθαγόρειο, Σάμος, τηλ. 
22730-61100 

o Αστυνομικός Σταθμός Αγαθονησίου, τηλ. 22470-29029 

 Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: Γόργυρας, ΤΚ 83200, Καρλόβασι, Σάμος, τηλ. 22730-
32444 

 Αστυνομικό Τμήμα Μαραθόκαμπου Σάμου 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83102, Μαραθόκαμπος, Σάμος, τηλ. 22730-31222 

 Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας 
Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83300, Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, τηλ. 22750-22222 

o Αστυνομικός Σταθμός Ευδήλου, τηλ. 22750-31222 
o Αστυνομικός Σταθμός Φούρνων – Κορσεών, τηλ. 22750-51222 

4.2.3 ΛΙΜ. ΣΩΜΑ – ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) 
Σύμφωνα με το ΠΔ 81/2014 (ΦΕΚ 125Α/29-05-2014) «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών 
Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών 
Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» οι Περιφερειακές Διοικήσεις του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιμερίζονται ως εξής: 

 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τον Πειραιά και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια 
Αττικής, πλην της νήσου Κυθήρων, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας. 

 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Καβάλα και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας. 

 3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, 
Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της βορείως της άκρας Πετηνάρι, Άρτας, 
Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 

 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας 
αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες 
Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, βόρειας Βοιωτίας και Εύβοιας. 

 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Πάτρα και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της νοτίως της άκρας Πετηνάρι, 
Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, νότιας 
Βοιωτίας επί των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και η νήσος Κύθηρα 
της Περιφέρειας Αττικής. 

 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας 
αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες 
Άνδρου, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου, Πάρου και 
Νάξου. 

 7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. 
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 8η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας 
αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες 
Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου. 

 9η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή 
δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. 

1. Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης (Άρθρο 61, ΠΔ 81/2014, ΦΕΚ 125Α/29-05-2014) 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, που ιδρύθηκε 
με το ΠΔ από 27-05-1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 
104Α/1927) και μετατάχθηκε σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το ΠΔ 547/1989 «Μετάταξη 
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σε Κεντρικό Λιμεναρχείο» (ΦΕΚ 231Α/1989), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη 
θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στη νήσο Λέσβος, τις 
νησίδες Αγ. Γεώργιος, Τομάρια, Μερσίνια, Πέτρα, Μεγαλονήσι και Σεδούσα, 
καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Ο Λιμενικός Σταθμός Σκάλας Καλλονής Λέσβου που ιδρύθηκε με το ΠΔ 190/2004 
«Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια 
μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού 
Σταθμού Πολιχνίτου Λέσβου» (ΦΕΚ 167Α/2004), μετατάσσεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα 
Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης με έδρα τη Σκάλα 
Καλλονής. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας 
Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, η οποία περιλαμβάνει τους 
λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με 
την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των νότιων ακτών της νήσου 
Μυτιλήνης από την άκρα Μάκαρα μέχρι άκρα Αγ. Φωκάς ανατολικά, καθώς και 
τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/14/1972 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί συστάσεως και 
καταργήσεως Λιμενικών Σταθμών» (ΦΕΚ 919Β/1972), η οποία περιλαμβάνει τους 
λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ-Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με 
την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των βόρειων ακτών της νήσου 
Μυτιλήνης, από την άκρα Γαβαθά μέχρι την άκρα Παληός ανατολικά, τη νησίδα 
Πέτρα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, που ιδρύθηκε με το ΒΔ από 05-03-1941 «Περί συστάσεως 
λιμενικών Σταθμών εν Πλωμαρίω και Καρδαμύλοις» (ΦΕΚ 64Α/1941), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των 
νότιων ακτών της νήσου Μυτιλήνης από την άκρα Αγ. Φωκάς μέχρι την άκρα 
Πέτρας ανατολικά, τις νησίδες Μιρσίνια, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 
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Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/31-07-1979 απόφαση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως λιμενικού Σταθμού εις ΣΙΓΡΙ 
Λέσβου» (ΦΕΚ 800Β/1979), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την 
κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική 
θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται επί 
των βόρειων ακτών της νήσου Μυτιλήνης από την άκρα Γαβαθά μέχρι την άκρα 
Μάκαρα επί των νότιων ακτών της, τις νησίδες Μεγαλονήσι και Σεδούσα καθώς 
και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Περάματος Κόλπου Γέρας του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/15/1982 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Επανίδρυση Λιμενικού Σταθμού 
στο ΠΕΡΑΜΑ του Κόλπου Γέρας – Λέσβου» (ΦΕΚ 193Β/1982), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη 
θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται επί των νότιων ακτών της 
νήσου Μυτιλήνης από την άκρα Πέτρας μέχρι την άκρα Αριστερά ανατολικά. 

2. Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου (Άρθρο 62, ΠΔ 81/2014, ΦΕΚ 125Α/29-05-2014) 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που ιδρύθηκε με το 
ΠΔ από 27−05−1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 104Α/1927) 
και μετατάχθηκε σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το ΠΔ 69/1966 «Περί μετατάξεως 
Λιμεναρχείου Χίου εις Κεντρικόν Λιμεναρχείον» (ΦΕΚ 15Α/1966), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη 
θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις νήσους Χίος, Ψαρρά, 
Οινούσσες, τις νησίδες Μαργαρίτη, Αντίψαρα, Κατωνήσι, Πασσάς, Βάτος, 
Γαβάθι, Ποντικόνησος, Αρχοντόνησος, Πατερόνησος, Παπαποντικού, Μανδράκι, 
Πρασονήσια, Άγιος Στέφανος, Βενέτικο, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Οινουσσών Χίου που ιδρύθηκε 
με την αριθ. 27894/25-05-1927 απόφαση Υπουργού Ναυτικών (ΦΕΚ 5Β/1928), η 
οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στη νήσο 
Οινούσσες, τις νησίδες Πασσάς, Βάτος, Γαβάθι, Ποντικόνησος, Αρχοντόνησος, 
Πατερόνησος, Παπαποντικού, Μανδράκι, Πρασονήσια, καθώς και τις 
παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Μεστών Χίου που ιδρύθηκε με 
την αριθ. 11068/19/15-05-1980 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί 
συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Λιμένα Μεστών Χίου» (ΦΕΚ 489Β/1980), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την 
άκρα Μάστιχο μέχρι τον όρμο Ελίντας, μη συμπεριλαμβανομένου, τη νησίδα 
Βενέτικο, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, που ιδρύθηκε με 
την αριθ. 4128/20/27-11-1990 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
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(ΦΕΚ 772Β/1990) «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στα Καρδάμυλα Χίου», η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις 
βόρειες ακτές της νήσου Χίου από την άκρα Αγ. Παρασκευή μέχρι τον όρμο 
Ελίντας, συμπεριλαμβανομένου, τη νησίδα Μαργαρίτη, καθώς και τις 
παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Ψαρών Χίου που ιδρύθηκε με 
την αριθ. 11068/10/30-06-1987 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Λιμάνι Ψαρών της ομωνύμου Νήσου» (ΦΕΚ 
384Β/1987), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο 
χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, 
καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στη νήσο 
Ψαρά, τις νησίδες Αντίψαρα, Κατωνήσι, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 

3. Λιμεναρχείο Σάμου (Άρθρο 63, ΠΔ 81/2014, ΦΕΚ 125Α/29-05-2014) 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σάμου, που ιδρύθηκε με το ΠΔ από 
27-05-1927 «Περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 104Α/1927), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη 
θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις νήσους Σάμο, Ικαρία, 
Αγαθονήσι, Φούρνους, τη νησίδα Σαμιοπούλα, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 

Ο Λιμενικός Σταθμός Πυθαγορείου Σάμου, που ιδρύθηκε με το ΒΔ 02-08-1940 
«Περί συστάσεως Λιμενικών Σταθμών εις Πόρτο Λάγο, Αλιβέριον (Ευβοίας) και 
Τηγάνιον Σάμου» (ΦΕΚ 241Α/1940), μετατάσσεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα του 
Λιμεναρχείου Σάμου με έδρα στο Πυθαγόρειο Σάμου. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας 
του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Πυθαγορείου του Λιμεναρχείου Σάμου, η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις 
νότιες ακτές της νήσου Σάμου, ανατολικά από την άκρα Γάτος μέχρι την άκρα 
Κολώνα δυτικά, τη νήσο Αγαθονήσι, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου του Λιμεναρχείου 
Σάμου, που ιδρύθηκε με την αριθ. 39269/2216/2811-1945 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Καρλόβασι Σάμου» 
(ΦΕΚ 178Β/1945), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο 
χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, 
ορίζεται στις νότιες ακτές της νήσου Σάμου από την άκρα Κολώνα μέχρι την άκρα 
Αυλάκια στις βόρειες ακτές της νήσου Σάμου, τη νησίδα Σαμιοπούλα, καθώς και 
τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Το Υπολιμεναρχείο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, που ιδρύθηκε με το ΠΔ 356/1992 
«Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, καθορισμός της 
περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του 
Λιμεναρχείου Σάμου» (ΦΕΚ 177Α/1992) μετατάσσεται σε Λιμενικό Σταθμό, με έδρα 
στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Σάμου. Η περιφέρεια 
δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, η οποία 
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περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις νότιες 
ακτές της νήσου Ικαρίας από την άκρα Πάππα μέχρι την άκρα Δράπανο, καθώς 
και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου Ικαρίας, που ιδρύθηκε με την αριθ. 4128/35/88/31-
10-1988 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Ίδρυση Λιμενικού 
Σταθμού στον Εύδηλο – Ικαρίας» (ΦΕΚ 817Β/1988), υπάγεται στο Λιμεναρχείο 
Σάμου. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Ευδήλου Ικαρίας, η 
οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις 
βόρειες ακτές της νήσου Ικαρίας από την άκρα Δράπανο μέχρι την άκρα Πάππα, 
και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 

Ο Λιμενικός Σταθμός Φούρνων Κορσεών, που συστάθηκε με την αριθ. 
45551/5265/03-07-1958 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί 
συστάσεως Λιμενικών Αρχών σε Λιμενάρια Θάσου και Φούρνους Κορσεών» 
(ΦΕΚ 189Β/1958), με έδρα στους Φούρνους Κορσεών υπάγεται στο Λιμεναρχείο 
Σάμου. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων Κορσεών, η 
οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στο 
σύμπλεγμα των νήσων και βραχονησίδων Φούρνοι. 

4. Λιμεναρχείο Μύρινας (Άρθρο 64, ΠΔ 81/2014, ΦΕΚ 125Α/29-05-2014) 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μύρινας, που μετατάχθηκε σε 
Λιμεναρχείο με το ΠΔ 07/1988 «Μετάταξη Υπολιμεναρχείου ΜΥΡΙΝΑΣ σε 
Λιμεναρχείο» (ΦΕΚ 5Α/1988), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την 
κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική 
θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις 
νήσους Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, τη νησίδα Άλογο, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Μούδρου του Λιμεναρχείου 
Μύρινας, που ιδρύθηκε με την αριθ. 15868/911/08-05-1946 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις 
Μούδρον (Λήμνου) και Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)» (ΦΕΚ 88Β/1946), η οποία 
περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή 
αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των 
ανατολικών ακτών της νήσου Λήμνου από την άκρα Πλάκας μέχρι την άκρα 
Φακός στις νότιες ακτές της, τη νησίδα Άλογο, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 

Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Αγίου Ευστράτιου του 
Λιμεναρχείου Μύρινας, που ιδρύθηκε με την αριθ. 11068/44/1986 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο 
Ευστράτιο)» (ΦΕΚ 715Β/1986), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την 
κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική 
θάλασσα, ορίζεται στη νήσο Άγιος Ευστράτιος, καθώς και τις παρακείμενες 
βραχονησίδες. 
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4.3 ΕΚΑΒ & ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
4.3.1 ΠΑΡΑΡΤ. ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 12Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕKAB) ιδρύθηκε το 1985 με τον Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 
217Α/23-12-1985) και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Το ΕΚΑΒ 
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα. Ο 
οργανισμός του ΕΚΑΒ ορίζεται με το ΠΔ 376/1988 (ΦΕΚ 169Α/17-08-1988) και 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/1996 (ΦΕΚ 229Α/17-11-1996). 

Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης 
βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των 
πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (www.ekab.gr/). 

 

Εικόνα 4-1: Χωροταξική Κατανομή των Δώδεκα (12) Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ                                     
στην Ελληνική Επικράτεια (www.ekab.gr) 

Η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Ιατρικής και συμβάλλει: 

 Καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων συνολικά 
υπηρεσιών υγείας. 
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 Στην άμεση παροχή οργανωμένων υπηρεσιών ΕΠΙ με συνέπεια την ελάττωση 
της θνητότητας, του χρόνου νοσηλείας και της συχνότητας προσωρινής ή 
μόνιμης ανικανότητας και αναπηρίας. 

 Στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Στη μείωση του βαθμού μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με τη 
δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιφέρειας. 

 Στη μείωση των αποτρέψιμων θανάτων (διεθνώς μόνο για τα ατυχήματα κατά 
30%). 

Το ΕΚΑΒ είναι αναπτυγμένο Πανελλαδικά σε 12 Παραρτήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, 
Κοζάνη και Μυτιλήνη), και κάθε Παράρτημα αναπτύσσεται σε Τομείς στις διάφορες 
περιοχές της χώρας (Εικόνα 4-1). Κάθε παράρτημα έχει ως περιοχή ευθύνης του 
ορισμένη γεωγραφική περιφέρεια. Για το Βόρειο Αιγαίο υπάρχει το Παράρτημα 
Μυτιλήνης (12η Περιφέρεια) που περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

Το Παράρτημα Μυτιλήνης του ΕΚΑΒ (12η Περιφέρεια) βρίσκεται στη Μυτιλήνη, στην 
οδό Ε. Βοστάνη 48, ΤΚ 81100. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: 

 Τηλέφωνο: 22510-41111 
 Fax: 22510-41111 
 E-mail: mytilini@ekab.gr 

4.3.2 2Η ΥΠ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/09-02-2007), διαιρείται 
στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.): 

 την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, 

 την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, 

 την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, 

 την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, 

 την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 

 την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας και 

 την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 

οι οποίες προέκυψαν με συγχώνευση των δεκαεπτά (17) παλαιών Υγειονομικών 
Περιφερειών του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/04-04-2005). 

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που προέκυψε από τη συγχώνευση, 
δια απορροφήσεως, της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α΄ 
Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, από την Γ΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, έχει έδρα τον Πειραιά και ασκεί το 
σύνολο των αρμοδιοτήτων των πρώην Υγειονομικών Περιφερειών Γ΄ Αττικής, Βορείου 
Αιγαίου, Α΄ Νοτίου Αιγαίου και Β΄ Νοτίου Αιγαίου (http://www.2dype.gr/). 
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Η 2η Υ.ΠΕ. εποπτεύει 22 Νοσοκομεία του ΕΣΥ και 267 δομές της Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας Υγείας(Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), ήτοι, 

 25 Κέντρα Υγείας 

 5 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

 24 Μονάδες Υγείας 

 37 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 

 130 Περιφερειακά Ιατρεία 

 15 Τοπικά Ιατρεία 

 8 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία 

 Παιδική Πολυκλινική Πειραιά 

4.3.2.1 Δημόσια Νοσοκομεία ΕΣΥ 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα εξής πέντε (5) Δημόσια Νοσοκομεία ΕΣΥ 
(http://www.2dype.gr/esy/dimosia-nosokomeia): 

 Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

Στοιχεία Επικοινωνίας: E. Βοστάνη 48, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη, Λέσβος, τηλ. 22510-
57700, φαξ 22510-28829, website: http://www.vostanio.gr 

 Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82131, Χίος, τηλ. 22713-50100, φαξ 
22710-44311, website: http://www.xioshosp.gr 

 Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Συνταγματάρχου Κεφαλόπουλου 17, ΤΚ 83100, Βαθύ, 
Σάμος, τηλ. 22730-83100 & 22730-83130, φαξ 22730-83370 & 22730-28968, 
website: http://www.nosokomeiosamou.gr 

 Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83300, Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, τηλ. 22753-50200, φαξ 
22750-22477 

 Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ηφαίστου 12, ΤΚ 81400, Μύρινα, Λήμνος, τηλ. 22543-
50403, φαξ 2254350160 

4.3.2.2 Κέντρα Υγείας 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα εξής επτά (7) Κέντρα Υγείας 
(http://www.2dype.gr/pedy/kentra-ygeias): 

 Κέντρο Υγείας Καλλονής 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Καλλονή, Λέσβος, τηλ. 22533-50300, φαξ 
22530-22227 

 Κέντρο Υγείας Πολυχνίτου 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81300, Πολυχνίτος, Λέσβος, τηλ. 22520-41111, φαξ 
22520-41316 

 Κέντρο Υγείας Άντισσας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81103, Άντισσα, Λέσβος, τηλ. 22533-50000, φαξ 
22530-56250, website: http://www.ky.antissas.gr 

 Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Πλωμάρι, Λέσβος, τηλ. 22523-50000, φαξ 
22523-50065 

 Κέντρο Υγείας Πυργίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82102, Πυργί, Χίος, τηλ. 22710-72465, φαξ 22710-72466 

 Κέντρο Υγείας Ευδήλου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83302, Εύδηλος, Ικαρία, τηλ. 22750-33030, φαξ 22750-
33037 

 Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83200, Καρλόβασι, Σάμος, τηλ. 22733-52000-52039-
52040-52041, φαξ 22733-52048 

4.3.2.3 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει το εξής Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
(http://www.2dype.gr/esy/kentra-psixikis-ygeias): 

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλ. Γρ. Αυξεντίου, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-80953, 
φαξ 22730-80060 

4.3.2.4 Μονάδες Υγείας 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν οι εξής τρεις (3) Μονάδες Υγείας 
(http://www.2dype.gr/pedy/monades-ygeias): 

 Μονάδα Υγείας Χίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Λετσαίνης 1, ΤΚ 82132, Χίος, τηλ. 22710-44468, φαξ 
22710-44676 

 Μονάδα Υγείας Μυτιλήνης 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Μαρτύρων, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, τηλ. 
22510-29442/44133, φαξ 22510-44133 

 Μονάδα Υγείας Σάμου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Σταματιάδη & Καλομοίρη, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-
27457 & 22730-28313, φαξ 22730-25469 
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4.3.2.5 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα εξής οκτώ (8) Πολυδύναμα 
Περιφερειακά Ιατρεία (http://www.2dype.gr/pedy/polidinama-perifereiaka-iatreia): 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83400, Φούρνοι Κορσεών, Σάμος, τηλ. 22750-51202, 
φαξ 22750-51202 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θύμαινας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83400, Θύμαινα, Σάμος, τηλ. 22750-32720, φαξ 22750-
32720 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81500, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, τηλ. 22540-93222, 
φαξ 22540-93222 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81401, Μούδρος, Λήμνος, τηλ. 22540-71257 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82103, Βολισσός, Χίος, τηλ. 22740-21223 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82300, Καρδάμυλα, Χίος, τηλ. 22710-72465, φαξ 
22710-72466 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82101, Οινούσσες, Χίος, τηλ. 22710-55300, φαξ 22710-
55702 

 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρρών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82104, Ψαρρά, Χίος, τηλ. 22740-61277, φαξ 22740-
61277 

4.3.2.6 Περιφερειακά Ιατρεία 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα εξής εξήντα (60) Περιφερειακά Ιατρεία 
(http://www.2dype.gr/pedy/perifereiaka-iatreia): 

Τριάντα τρία (33) Περιφερειακά Ιατρεία στη Λέσβο 

 Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81102, Αγία Παρασκευή, Λέσβος, τηλ. 22530-31250 

 Περιφερειακό Ιατρείο Άγρας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Άγρα, Λέσβος, τηλ. 22530-95333 

 Περιφερειακό Ιατρείο Ανεμώτιας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Ανεμώτια, Λέσβος, τηλ. 22530-98888 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κάπης 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81104, Κάπη, Λέσβος, τηλ. 22530-93622 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κλειούς 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81104, Κλειώ, Λέσβος, τηλ. 22530-93500 

 Περιφερειακό Ιατρείο Θέρμης 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81100, Λουτρόπολη Θέρμης, Λέσβος, τηλ. 22510-
71255 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μανταμάδου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81104, Μανταμάδος, Λέσβος, τηλ. 22530-61217 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μήθυμνας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81108, Μήθυμνα, Λέσβος, τηλ. 22530-71333 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παρακοίλων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Παράκοιλα, Λέσβος, τηλ. 22530-94044 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παμφίλων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81100, Πάμφιλα, Λέσβος, τηλ. 22510-32388 

 Περιφερειακό Ιατρείο Πέτρας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81109, Πέτρα, Λέσβος, τηλ. 22530-41210 

 Περιφερειακό Ιατρείο Σκαλοχωρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81103, Σκαλοχώρι, Λέσβος, τηλ. 22530-98310 

 Περιφερειακό Ιατρείο Σκουτάρου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81109, Σκουτάρος, Λέσβος, τηλ. 22530-92222 

 Περιφερειακό Ιατρείο Στύψης 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81109, Στύψη, Λέσβος, τηλ. 22530-91204 

 Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμινέας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81104, Συκαμινέα, Λέσβος, τηλ. 22530-55215 

 Περιφερειακό Ιατρείο Φίλιας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81107, Φίλια, Λέσβος, τηλ. 22530-98254 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μόριας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81100, Μόρια, Λέσβος, τηλ. 22510-32373 

 Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81300, Βασιλικά, Λέσβος, τηλ. 22520-71095 

 Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81300, Βρίσα, Λέσβος, τηλ. 22520-61207 

 Περιφερειακό Ιατρείο Βατούσας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81103, Βατούσα, Λέσβος, τηλ. 22530-51213, φαξ 
22530-51213 



                                                           

 

                331

 Περιφερειακό Ιατρείο Ερεσού 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΕΡΕΣΟΣ, 81105, Ερεσός, Λέσβος, τηλ. 22530-53221, φαξ 
22530-53221 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μεσότοπου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81105, Μεσότοπος, Λέσβος, τηλ. 22530-96221, φαξ 
22530-96221 

 Περιφερειακό Ιατρείο Σιγρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81103, Σίγρι, Λέσβος, τηλ. 22530-54404, φαξ 22530-
54404 

 Περιφερειακό Ιατρείο Ακρασίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Ακράσι, Λέσβος, τηλ. 22520-91255 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοχωρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Παλαιοχώρι, Λέσβος, τηλ. 22520-93333 

 Περιφερειακό Ιατρείο Πλαγιάς 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81200, Πλαγιά, Λέσβος, τηλ. 22520-32044 

 Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81106, Σκόπελος, Λέσβος, τηλ. 22510-82433 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παπάδου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81106, Παπάδος, Λέσβος, τηλ. 22510-82209 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοκήπου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81106, Παλαιόκηπος, Λέσβος, τηλ. 22510-83822 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κάτω Τρίτου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81606, Κάτω Τρίτος, Λέσβος, τηλ. 22510-93955 

 Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81101, Ιππείος, Λέσβος, τηλ. 22510-93150 

 Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81101, Αγιάσος, Λέσβος, τηλ. 22520-22225 

 Περιφερειακό Ιατρείο Λουτρών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81100, Λουτρά, Λέσβος, τηλ. 22520-22225 

Έντεκα (11) Περιφερειακά Ιατρεία στη Σάμο 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιθέας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83102, Καλλιθέα, Σάμος, τηλ. 22730-37926 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μαραθόκαμπου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83102, Μαραθόκαμπος, Σάμος, τηλ. 22730-31207 
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 Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83200, Πλάτανος, Σάμος, τηλ. 22730-39285 

 Περιφερειακό Ιατρείο Λέκκας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83200, Λέκκα, Σάμος, τηλ. 22730-33639 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κοντακαίικων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83200, Κοντακαίικα, Σάμος, τηλ. 22730-34062 

 Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Κωνσταντίνου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83200, Άγιος Κωνσταντίνος, Σάμος, τηλ. 22730-94207 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κοκκαρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83100, Κοκκάρι, Σάμος, τηλ. 22730-92203 

 Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83104, Πύργος, Σάμος, τηλ. 22730-41001 

 Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σάμου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83103, Χώρα, Σάμος, τηλ. 22730-91898 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μυτιληνιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83103, Μυτιληνιοί, Σάμος, τηλ. 22730-51223 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παγώνδας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83103, Παγώνδα, Σάμος, τηλ. 22730-71220 

Εννέα (9) Περιφερειακά Ιατρεία στη Χίο 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καλαμωτής 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82102, Καλαμωτή, Χίος, τηλ. 22710-71277 

 Περιφερειακό Ιατρείο Νενητών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82102, Νένητα, Χίος, τηλ. 22710-61277 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιμασιάς 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82100, Καλλιμασιά, Χίος, τηλ. 22710-51455 

 Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Μηνά 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82100, Θυμιανά, Χίος, τηλ. 22710-31444 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καμποχώρων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Χαλκειός, ΤΚ 82100, Καμπόχωρα, Χίος, τηλ. 22710-69079 

 Περιφερειακό Ιατρείο Λαγκάδας 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82300, Λαγκάδα, Χίος, τηλ. 22710-74201 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καμπιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82300, Καμπιά, Χίος, τηλ. 22720-41400 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κουρουνίων 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82103, Κουρούνια, Χίος, τηλ. 22740-71203 

 Περιφερειακό Ιατρείο Παρπαριάς 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82103, Παρπαριά, Χίος, τηλ. 22740-21444 

Τρία (3) Περιφερειακά Ιατρεία στη Λήμνο 

 Περιφερειακό Ιατρείο Ατσικής 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81400, Ατσική, Λήμνος, τηλ. 22540-31222 

 Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιανού 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81400, Πορτιανός, Λήμνος, τηλ. 22540-51215 

 Περιφερειακό Ιατρείο Κοντοπουλίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 81401, Κοντοπούλι, Λήμνος, τηλ. 22540-41216 

Τρία (3) Περιφερειακά Ιατρεία στην Ικαρία 

 Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83301, Χριστός Ραχών, Ικαρία, τηλ. 22750-41242, φαξ 
22750-41242 

 Περιφερειακό Ιατρείο Μαγγανίτη 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83302, Μαγγανίτης, Ικαρία, τηλ. 22750-32120, φαξ 
22750-32120 

 Περιφερειακό Ιατρείο Καρκιναγρίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 83302, Καρκινάγρι, Ικαρία, τηλ. 2275091201, φαξ 
2275091201 

Ένα (1) Περιφερειακό Ιατρείο στους Φούρνους 

 Περιφερειακό Ιατρείο Χρυσομηλιάς 

Στοιχεία Επικοινωνίας: TK 83400, Χρυσομηλιά Φούρνων, Σάμος, τηλ. 22750-
32969, φαξ 22750-32969 

4.3.2.7 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα εξής τρία (3) Ειδικά Περιφερειακά 
Ιατρεία (http://www.2dype.gr/pedy/eidika-perifereiaka-iatreia): 

 Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Κρατικού Αερολιμένα Χίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82100, Χίος, τηλ. 22710-81400 

 Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών Χίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΚ 82100, Χίος, τηλ. 22710-44272 

 Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κρατικός Αερολιμένας Σάμου, ΤΚ 83103, Σάμος, τηλ. 
2273087820, φαξ 22730-62391 
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4.3.2.8 Ιατρεία 

Στην Περ. Βορείου Αιγαίου υπάρχουν τα Ιατρεία (http://www.2dype.gr/pedy/iatreia): 

 Ιατρεία Καρλοβασίου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Άνω Βαθύ, ΤΚ 83100, Σάμος, τηλ. 22730-23255 

 Ιατρεία Μύρινας Λήμνου 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Μητροπόλεως 8, ΤΚ 81400, Μύρινα, Λήμνος, τηλ. 22540 
22288, φαξ 22540-22187 
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4.4 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
4.4.1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ) 
Ο Ελληνικός Στρατός διοικείται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) με την εξής 
διάρθρωση: 

 1η Στρατιά, με έδρα τη Λάρισα 

o Δ΄ Σώμα Στρατού, με έδρα την Ξάνθη 

o I Μεραρχία Πεζικού, με έδρα τη Βέροια 

 Γ΄ Σώμα Στρατού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

 ΑΣΔΕΝ, με έδρα την Αθήνα 

 ΑΣΔΥΣ, με έδρα την Αθήνα 

H Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), εδρεύει στο Βύρωνα 
Αττικής και έχει την εξής διάρθρωση: 

 Λόχος Στρατηγείου ΑΣΔΕΝ (ΛΣ/ΑΣΔΕΝ) 

 Διοίκηση Πυροβολικού ΑΣΔΕΝ (ΔΠΒ/ΑΣΔΕΝ) 

 2ο Συγκρότημα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Πληροφορικής και 
Επιτήρησης (2 ΣΕΗΠΠΕΠ) 

 291ο Kέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (291 KEN), με έδρα τη Σύρο 

 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (5 A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών»), με έδρα 
τα Χανιά 

 88η Στρατιωτική Διοίκηση (88 ΣΔΙ), με έδρα τη Λήμνο 

 79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79 ΑΔΤΕ), με έδρα τη Σάμο 

 80η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ), με έδρα την Κω. 

 95η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ), με έδρα τη Ρόδο. 

 96η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (96 ΑΔΤΕ), με έδρα τη Χίο 

 98η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (98 ΑΔΤΕ), με έδρα τη Λέσβο. 

4.4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ) 
Η Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) με 
σχέση πλήρους Διοικήσεως και αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα του Πολεμικού 
Ναυτικού με τα οποία επιτελείται, στην περιοχή ευθύνη της, η θαλάσσια επιτήρηση και 
η παράκτια άμυνα, ο έλεγχος και ο συντονισμός των ενεργειών των διαφόρων 
λιμενικών και λοιπών κρατικών οργάνων και Υπηρεσιών, με σκοπό την από τη 
θάλασσα εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. 

Στις υποτεταγμένες μονάδες της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου ανήκουν οι Ναυτικοί 
Σταθμοί και Ναυτικά Παρατηρητήρια που ευρίσκονται σε Νήσους ευθύνης της και 
συγκεκριμένα Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο, Άνδρο, Σάμο, Κύθηρα, Νάξο, 
Κω, Λέρο, Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη. 
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4.4.3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ) 
Οι οκτώ κυριότερες αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στη 
Λάρισα, τη Νέα Αγχίαλο, την Ελευσίνα, την Τανάγρα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σούδα, την 
Ανδραβίδα και τον Άραξο. Βοηθητικά αεροδρόμια βρίσκονται διάσπαρτα στα νησιά 
του Αιγαίου: την Κάρπαθο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, τη Σκύρο, τη Λήμνο, την Καβάλα, το 
Ηράκλειο και το Τατόι. 
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4.5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
4.9.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου 
Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31Α/20-03-1984) και είναι ένα 
από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, με 18 
Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα 
Δια-βίου Μάθησης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα 
Πανεπιστήμια της χώρας. 

Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά 
του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του 
Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα 
Πανεπιστήμιο – Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου (Εικόνες 4-2 & 4-
3). 

 

Εικόνα 4-2: Διασπορά Πανεπιστημιακών Μονάδων Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λήμνο,                    
Λέσβο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο (www.aegean.gr/) 
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Εικόνα 4-3: Ακαδημαϊκή – Γεωγραφική διάρθρωση Πανεπιστημιακών Μονάδων Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο (www.aegean.gr) 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό 
Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα, 
φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και 
διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του – μέσα σε 
συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης – επιδρώντας παράλληλα 
δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής 
της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου. 

Για την επίτευξη του οράματός του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επενδύει στην ποιότητα 
της ακαδημαϊκής του συγκρότησης και στην υπευθυνότητα του Επιστημονικού και 
Διοικητικού του Προσωπικού και οικοδομεί στην παράδοση της καινοτομίας, της 
διεπιστημονικότητας και του κοινωνικού του ρόλου. 

Η αποστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός δημοσίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, 
προσδιορίζεται από τρεις άξονες (www.aegean.gr): 

Εκπαίδευση 

Παρέχεται εκπαίδευση σε τρεις κύκλους: 

 1ος κύκλος σπουδών, βασικές σπουδές, Πτυχίο ή Δίπλωμα πενταετούς 
φοίτησης 

 2ος κύκλος σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) 
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 3ος κύκλος, διδακτορικές σπουδές, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 

Πέραν από τους τρεις αυτούς θεσμικούς κύκλους εκπαίδευσης, παρέχονται 
επιπρόσθετα προγράμματα επιστημονικής, διεπιστημονικής και επαγγελματικής 
εξειδίκευσης, όπως προγράμματα που ενισχύουν την εκπαίδευση των νέων ερευνητών 
(Διεθνή Θερινά Σχολεία), προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης κ.α., 
προκειμένου να καλύπτονται διαρκώς οι ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας. 

Έρευνα 

Διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, διεθνούς εμβέλειας, από 
όλα τα Τμήματα και το Επιστημονικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία 
αξιοποιείται σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω ποικίλων 
δημοσιεύσεων, συνεδρίων και έργων (εφαρμοσμένης έρευνας, αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων κλπ.). 

Κοινωνική Προσφορά 

Το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας διακατέχεται από αίσθηση ευθύνης για: 

 Συμβολή και παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. 

 Προσφορά και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και συμβολή στην 
ανάπτυξη των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει (Περιφέρειες Νοτίου και 
Βορείου Αιγαίου), σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο. 

4.9.2 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είναι δημόσιες σχολές της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της ανώτερης βαθμίδας, που υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιβλέπονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα και 
διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και Σχολές Μηχανικών. Οι ΑΕΝ στο σύνολό τους 
είναι δέκα (10) και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις, όπως παρουσιάζονται κάτω: 

 Ασπρόπυργος – ΑΕΝ Ασπροπύργου – Πλοιάρχων/ Μηχανικών 
 Νέα Μηχανιώνα – ΑΕΝ Μακεδονίας – Πλοιάρχων/ Μηχανικών 
 Πρέβεζα – ΑΕΝ Ηπείρου – Πλοιάρχων 
 Κύμη – ΑΕΝ Κύμης – Πλοιάρχων 
 Αργοστόλι – ΑΕΝ Ιονίων Νήσων – Πλοιάρχων 
 Χίος – ΑΕΝ Χίου – Μηχανικών 
 Ύδρα –ΑΕΝ Ύδρας – Πλοιάρχων 
 Οινούσσες – ΑΕΝ Οινουσσών – Πλοιάρχων 
 Σύρος – ΑΕΝ Σύρου – Πλοιάρχων 

ΑΕΝ/Μ/Χίου (https://aenmchios.webnode.gr/) 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου (ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ), βρίσκεται στην πόλη 
της Χίου, επί της οδού Δημοκρατίας 26, δίπλα από την πλατεία Βουνακίου. Η Χίος έχει 
μεγάλη και σπουδαία ιστορική, πολιτιστική και ναυτική παράδοση, με τους 
εκατοντάδες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες και χιλιάδες ναυτικούς. 
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Η σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ, λειτουργεί από το έτος 1965 ως ΔΣΕΝ, από το 
έτος 1979 ως ΑΔΣΕΝ και ΑΕΝ από το εκπαιδευτικό έτος 1998 – 1999. Αποτελεί Σχολή 
Μικτής Φοίτησης, με δικαίωμα επιλογής από τους σπουδαστές του τρόπου φοίτησης 
(εσωτερική, εξωτερική). Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις της, παρέχουν 
δυνατότητα φοίτησης περίπου διακοσίων συνολικά σπουδαστών ετησίως και 
διαμονής πενήντα. 

Μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008, έχουν αποκτήσει συνολικά, Πτυχίο 
Δόκιμου Μηχανικού ΕΝ ή Πτυχίο Μηχανικού ΕΝ 1439 σπουδαστές, οι οποίοι 
στελεχώνουν ως Αξιωματικοί την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, έγιναν άξια διευθυντικά 
στελέχη στα γραφεία Ναυτιλιακών Εταιρειών ακόμη και εφοπλιστές. 

ΑΕΝ/Π/Οινουσσών 

Ιδρύθηκε το 1965 και είναι μόνο σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδαστές έχουν την 
δυνατότητα να μείνουν στην εστία της σχολής, δηλαδή παρέχει δυνατότητα 
εσωτερικής φοίτησης. 

Η ΑΕΝ/Π/Οινουσσών συνιστά μία από τις παλαιότερες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού 
της Ελλάδας με συνεχή λειτουργία από το 1965. Βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού 
Οινούσσες. Αποτελεί Σχολή Μικτής Φοίτησης, με δικαίωμα επιλογής από τους 
σπουδαστές του τρόπου φοίτησης (εσωτερική, εξωτερική). Η Σχολή σε ετήσια βάση 
φιλοξενεί περίπου 100 – 120 σπουδαστές. 

4.9.3 ΑΣΠΑΙΤΕ 
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε 
στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2002 (Ν. 3027/2002, ΦΕΚ 152Α/28-06-2002), ως καθολικός 
διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ. Η ανάγκη ίδρυσης της ΑΣΠΑΙΤΕ προέκυψε ουσιαστικά από τις 
ραγδαίες εξελίξεις που επιτελούνται στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο 
γενικότερα. 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί μια μακρά παράδοση δυναμικής παρουσίας της ΣΕΛΕΤΕ στον 
ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας επίσης ουσιαστικά καθιερωθεί ως το μοναδικό 
θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών, τεχνικών και επαγγελματικών κυρίως μαθημάτων, που προορίζονται να 
διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στα σημαντικά βήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ 
συγκαταλέγονται η περαιτέρω γεωγραφική της επέκταση ανά τη χώρα, η υλοποίηση 
από το 2005 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με ΑΕΙ της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η έγκριση των πρώτων αυτοδύναμων 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της το 2014. 

Σήμερα, η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα: 

 Παιδαγωγικό Τμήμα 

 Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: 

o Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

o Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
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 Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μια 
έκταση 200 στρεμμάτων. Επίσης οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής 
κατάρτισης καιπρογράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της 
περιφέρειας, ως εξής (Εικόνα 4-4): 

 Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979, ΦΕΚ 76A/17-04-1979) 

 Πάτρα (ΠΔ 4/1996, ΦΕΚ 3A/12-01-1996) 

 Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120A/16-06-1999) 

 Βόλο (ΠΔ 244/2000, ΦΕΚ 208A/28-09-2000) 

 Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05-02-2008) 

 Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19-03-2012) 

 Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03-
09-2013) 

 Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25-04-2014) 

 Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05-07-2016) 

      
          Εικόνα 4-4: Παραρτήματα ΑΣΠΑΙΤΕ στην ελληνική                                                                                            
                επικράτεια (www.aspete.gr/index.php/el) 
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4.6 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, ο εθελοντισμός είναι μέσο για την 
επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει 
στην κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 
επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο (www.civilprotection.gr/el). 

Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των 
κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη 
και αλλαγή. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της ενεργής και 
υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών δικτύων του ατόμου, ενώ 
συνιστά μείζονα δύναμη ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των 
Πολιτών. 

Έτσι, σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, 
η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία υπογραμμίζοντας την ανάγκη 
για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων 
φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί τον εθνικό φορέα 
ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών στο Μητρώο που 
τηρεί για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις (ΕΟ) και 
οι Ειδικευμένοι Εθελοντές περιλαμβάνονται στο δυναμικό της πολιτικής προστασίας 
αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης καταστροφών (www.civilprotection.gr/el). 

Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ομάδες εθελοντών που 
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Ο.Τ.Α., εφόσον προκύπτει από το καταστατικό 
τους ή από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν η 
δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

Στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων εντάσσονται φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε 
λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω 
ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα 
καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών. 

Σημειώνεται, ότι στις Εθελοντικές Οργανώσεις και στους Ειδικευμένους Εθελοντές 
περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του 
Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 
1951/1991 (ΦΕΚ 84Α/31-05-1991). 

Με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) περί Αναβάθμισης της Πολιτικής 
Προστασίας θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το οποίο λειτουργούσε 
πιλοτικά ήδη από το 2001. 

Ειδικότερα, το άρθρο 14 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), όπως 
συμπληρώθηκε με την Παρ. 3 του Άρθρου 27 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-2007) 
και τροποποιήθηκε τη διάταξη της παρ. 3 του αρ. 18 Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α/23-11-
2007), ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα (www.civilprotection.gr/el): 



                                                           

 

                343

 Τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και 
Μητρώου Ειδικευμένων Εθελοντών. 

 Γενικότερες προϋποθέσεις για την εγγραφή στα παραπάνω μητρώα. 

 Επιχειρησιακή ένταξη των Εθελοντικών Οργανώσεων στα ΣΟΠΠ (Συντονιστικά 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας). 

 Ενίσχυση των δράσεων των Εθελοντικών Οργανώσεων και την παροχή 
εξοπλισμού και μέσων. 

 Πρόβλεψη έκδοσης κανονιστικών πράξεων με σκοπό την ολοκλήρωση του 
θεσμικού πλαισίου του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν: 

o Εγγραφή, κατάταξη, αξιολόγηση των εθελοντικών οργανώσεων. 

o Εκπαίδευση και πιστοποίησή των εθελοντών. 

o Ασφαλιστική τους κάλυψη και αποζημίωση. 

Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις για την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανά Περιφερειακή Ενότητα (www.civilprotection.gr/el): 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 

1. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Λέσβου 

2. Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Λέσβου 

3. Λέσχη Εθελοντικής Προσφοράς Γυναικών Λέσβου 

4. Λέσχη Έφεδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης 

5. Αερολέσχη Μυτιλήνης 

6. Λέσχη Αυτοκινήτων 4×4 Λέσβου 

7. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου 

8. Σωματείο «Η Άμπελος» 

9. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου 

10. Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλήνης 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 

1. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας 

2. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου 

3. Εθελοντική Ομάδα SOS Κοκκαρίου 

4. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου 

5. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πύργου 

6. Σύλλογος Βλαμαριτών Σάμου 

7. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Παλαιοκάστρου 

8. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου 

9. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Φούρνων – Κορσέων 

10. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου 

11. Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πλατάνου 

12.  Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
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13.  Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου 

14. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Υδρούσσας «Ο Διόνυσος» 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

1. Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ιωνίας Χίου 

2. Αερολέσχη Χίου 

3. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου 

4. Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Χίου 

5. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κεράμου 

6. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης «Κώστας Περρίκος» 

7. Ώρα για Δράση 

8. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Χίου 

9. Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Μεστών Χίου 

10. Εθελ. Ομάδα Πυρασφ. Πυρόσβ. Αναδάσωσης «Ομάδα Θολοποταμίου» 

11. Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Αγιάσματα (ΕΟΔΔΑ) 

12. Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου «Άρτεμις» 

13. Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Πυργίου «Ο Πήγασος» 

14. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Χίου 

15. Εξωραϊστικός Πολιτ. Σύλλογος Φίλων Λιθίου «Ο Αληθής Λιμήν» (ΟΜΑΔΑ Λ) 

16. Εθελ. Ομάδα Πυρασφ. – Πυρόσβ. – Αναδάσ. Αγίου Γεωργίου Συκούση 

17. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Ολύμπων Χίου 

Στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνονται οι εξής Εθελοντές/ 
Σύλλογοι (www.pvaigaiou.gov.gr/): 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 

1. Υδάτινος 

2. Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών νομού Λέσβου 

3. Ελληνική Ομάδα διάσωσης (παράρτημα Λέσβου) 

4. Σύλλογος Εθελοντών Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 

5. Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου 

6. Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών – Το Δελφίνι 

7. Ένωση Καταναλωτών Λέσβου 

8. Λέσχη Εθελοντικής Προσφοράς Γυναικών Λέσβου 

9. Αερολέσχη Μυτιλήνης 

10. Σύλλ. Εθελ. Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος & Μυελού των Οστών 

11. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Πλωμαρίου 

12. Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Καλλονής, Αγιάσου 

13. Β' Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους 

14. Ένωση Δικυκλιστών Λέσβου 

15. Σωματείο Χειριστών Μηχανημάτων Λέσβου 
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16. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου 

17. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

18. Σώμα Ελληνίδων Οδηγών 

19. Περιβαλ. – Πολιτ. Σύλλογος Μυτιλήνης  «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 

20. Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» 

21. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης 

22. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ηλιακτίδα» 

23. Διεθνής Αμνηστία, Ομάδα Μυτιλήνης 

24. Λέσχη Λάιονς Μυτιλήνης 

25. Ροταριανός Όμιλος Μυτιλήνης 

26. Όμιλος Φίλων Υποβρύχιας Δραστηριότητας «Ο Ποσειδών» 

27. Φιλοζωικός Σύλλογος Μυτιλήνης 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 

1. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» 

2. Σύλλογος Δημιουργικής Χειροτεχνίας «Οι Ιδέες Μας» 

3. Χορευτικός Όμιλος Σάμου 

4. Χορευτικό Συγκρότημα Μυτιληνιών Σάμου 
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5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
5.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξει το ρόλο της στην ευρύτερη 
περιοχή, ένα ρόλο που να βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της και στην καινοτομία με την ενίσχυση της συμβολής των προηγμένων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 
και με γνώμονα τις ανάγκες των νησιών της, των πολιτών και των επιχειρήσεων 
βασίστηκε στους παρακάτω αναπτυξιακούς/ στρατηγικούς πυλώνες: 

 Αναστροφή του διανησιωτικού και ενδονησιωτικού ψηφιακού χάσματος 

 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου δρομολόγησε, έχει υλοποιήσει ή βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο υλοποίησης μια σειρά καινοτόμων προγραμμάτων σχετικά με την 
τεχνολογική υποδομή της Περιφέρειας με απώτερους σκοπούς τα κάτωθι: 

 Δημιουργία, διατήρηση, προσέλκυση e-πολιτών (γεωγραφικά, πληθυσμιακά) 

 Δημιουργία, διατήρηση και προσέλκυση e-επιχειρήσεων 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα, ενίσχυση του 
τοπικού επιχειρηματικού ιστού και βελτίωση περιφερειακής υποδομής 
ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 Βελτίωση, ολοκλήρωση περιφερειακής υποδομής ευρυζωνικών υπηρεσιών 

 Αποτελεσματικότητα Δημόσιας Διοίκησης – ποιοτικές, προσβάσιμες και 
ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας 

 Τόνωση – δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση και στον 
πολιτισμό – τουρισμό 

 Δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις καινοτομίας 

Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών & επιχειρήσεων και της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση υποδομών έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΚτΠ και υλοποιήθηκαν τα προγράμματα: 

 Ηλεκτρονικό Σύστημα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης της Νομαρχίας 
Λέσβου 

 Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη του Δήμου Μυτιλήνης 

 Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης των πολιτών της ΤΕΔΚ 
Νομού Λέσβου 

Για τη δημιουργία και υποστήριξη γεωγραφικών & χαρτογραφικών πληροφοριακών 
συστημάτων, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΚτΠ και υλοποιήθηκαν: 

 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών «Άτλας του Αιγαίου» του Υπουργείου 
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
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 Προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 6 έργα 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο: 

 Πληροφοριακό Σύστημα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-
Government) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχίας Σάμου 

 Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη νήσο 
Λήμνο με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μούδρου 

 Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Νομαρχίας Λέσβου 

 Χιακή e- Συμπολιτεία για την εξυπηρέτηση του Πολίτη με φορέα υλοποίησης το 
Δήμο Ομηρούπολης 

 Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης 

Επισημαίνεται, η υλοποίηση σημαντικών έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
εφαρμογή σε Δημόσιες Υπηρεσίες όλης της Χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και το ΟΠΣ για τις Περιφέρειες της Χώρας. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
στοχεύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, δώδεκα λειτουργικών περιοχών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στις Διευθύνσεις: 

 Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου 

 Μεταφορών & Επικοινωνιών 

 Εμπορίου 

 Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής 

 Κοινωνικής Πρόνοιας 

 Διαχείρισης Τεχνικών Έργων 

 Πολεοδομίας 

 Πρωτοκόλλου & Διαχείρισης Εγγράφων 

 Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης 

 Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Έρευνας – Τεκμηρίωσης – Σχεδιασμού – Προγραμματισμού Έργων και 
Δράσεων 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Περιφερειών περιλαμβάνει: 

 Την κατασκευή δικτυακής υποδομής 

 Την προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμων πακέτων λογισμικού 

 Την ανάπτυξη των εφαρμογών: 

o Ενιαίο Ηλεκτρ. Πρωτόκολλο για όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

o Διαχείριση Υλικού και Προμηθειών 
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o Προϋπολογισμός – Απολογισμός Περιφέρειας 

o Παρακολούθηση Εποπτευόμενων Φορέων 

o Διαχείριση Τεχνικών έργων Περιφέρειας 

o Διαχείριση Έργων Συντήρησης και Υποστήριξης 

o Δασών 

o Αυτοδιοίκησης 

o Δοκιμές και Αποτελέσματα Εργαστηριακών Μελετών 

o Κίνηση Οχημάτων 

o Διοικητική Παρακολούθηση ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ 

o Αλλοδαποί – Μετανάστευση 

Σημαντικά έργα και δράσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και συνέσεων και 
την προώθηση της ευρυζωνικότητας έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί στο 
Βόρειο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εξήντα έξι (66) φορείς της Περιφέρειας έχουν συνδεθεί στο Εθνικό Δίκτυο της 
Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Οι Φορείς που έχουν συνδεθεί είναι: 

o Το Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 

o Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

o Οι 3 Νομαρχίες 

o Οι 35 Δήμοι 

o Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

o Η ΔΥΠΕ 

o Τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας 

o Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

o Τα Στρατολογικά Γραφεία 

 Δύο (2) Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών, συμπληρωματικά 
του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», έχουν χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΚτΠ 
για τους Δήμους Μυτιλήνης και Χίου. 

 Για την προώθηση της ευρυζωνικότητας με δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών, ιδιαίτερα κατοίκων απομακρυσμένων ή λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας, για τα οφέλη που μπορούν να έχουν από 
την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚτΠ 
τέσσερα (4) έργα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δήμος Χίου, Δήμος Ομηρούπολης, 
Δημόκριτος). 

 Η εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε 
Δήμους της Περιφέρειας έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚτΠ, για τους Δήμους 
Γέρας, Καλλονής, Πέτρας, Νέας Κούταλης, Μήθυμνας, Λουτροπόλεως 
Θερμής, Ερεσού – Αντίσσης, Αγίας Παρασκευής, Ευεργέτουλας, Μανταμάδου, 
Ατσικής, Μούδρου, Πλωμαρίου και Αγιάσου του Νομού Λέσβου, στο Δήμο 
Ομηρούπολης στη Χίο και στο Δήμο Καρλοβάσου στη Σάμο. 

 Τέσσερα (4) έργα για την ανάπτυξη ιδιωτικών υποδομών για δίκτυα ευρείας 
ζώνης στο Βόρειο Αιγαίο χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΚτΠ για την ανάπτυξη 
«Wireless Hotspots». 
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 Από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών αναμένεται να υλοποιηθεί ένα 
σημαντικό έργο για την «Ανάπτυξη υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση 
αναγκών των φορέων του Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για 
προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με τη χρήση του δημόσιου δορυφορικού 
συστήματος Hellas Sat – ΔΟΡΥ», με το οποίο αξιοποιούνται οι δύο (2) 
αναμεταδότες του Hellas Sat 2 που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το έργο 
θεωρείται πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς δορυφορικών 
επικοινωνιών. Με το έργο αναμένεται να αναπτυχθεί ένα δορυφορικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης 1.620 απομακρυσμένων σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
πλέον του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», όπως σχολεία, ΚΕΠ κ.λπ., ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και άλλες υπηρεσίες. 

5.2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & INTERNET 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή και αποτελεί τον εθνικό φορέα που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει 
(https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/): 

 Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι 
εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και 
διαδικτύου. 

 Την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις (3) εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, οι εταιρείες COSMOTE, WIND και VODAFONE. Τα δίκτυά τους 
χρησιμοποιούν ζώνες συχνοτήτων περί τα 800 MHz, 900 MHz, 1800 ΜΗz, 2100 MHz και 
2600 ΜΗz. 

Ο Πίνακας 5-1 παρουσιάζει με λεπτομέρεια τις υπηρεσίες που τα δίκτυα αυτά 
παρέχουν και το αντίστοιχο απονεμηθέν φάσμα. Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στο 
downlink, δηλαδή στις συχνότητες στις οποίες εκπέμπει ο σταθμός βάσης. Η τρίτη 
στήλη αντιστοιχεί στο uplink, δηλαδή στις συχνότητες όπου ο σταθμός βάσης 
λειτουργεί για τη λήψη σήματος. Στην τέταρτη στήλη, καταγράφεται η τεχνολογία η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ζώνη συχνοτήτων.  

Η ένδειξη «χωρίς περιορισμούς» υποδεικνύει ότι κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέξει χωρίς 
περιορισμούς την τεχνολογία που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των τεχνικών όρων που αναγράφονται στο σχετικό Δικαίωμα Χρήσης 
Ραδιοσυχνότητας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα συστήματά της δε δημιουργούν 
παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του ραδιοφάσματος και παρέχουν 
κατάλληλη προστασία σε συστήματα παρακείμενων ζωνών του ραδιοφάσματος. 
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Πάροχος 
Φάσμα 

Downlink 
(MHz) 

Φάσμα 
Uplink 
(MHz) 

Τεχνολογία 

Ημερομηνία 
Έναρξης 

Δικαιώματος 
Χρήσης 

Ημερομηνία 
Λήξης 

Δικαιώματος 
Χρήσης 

800 MHz 

COSMOTE 811-821 852-862 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

VODAFONE 801-811 842-852 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

WIND 791-801 832-842 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

900MHz 

COSMOTE 925-930 880-885 
Χωρίς 

περιορισμούς 
30/9/2012 29/9/2027 

COSMOTE 930-935 885-890 
Χωρίς 

περιορισμούς 
9/9/2012 29/9/2027 

WIND 935-945 890-900 
Χωρίς 

περιορισμούς 
30/9/2012 29/9/2027 

VODAFONE 950-960 905-915 
Χωρίς 

περιορισμούς 
30/9/2012 29/9/2027 

VODAFONE 945-950 900-905 
Χωρίς 

περιορισμούς 
6/8/2016 29/9/2027 

VODAFONE 1820-1830 1725-1735 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/7/2012 31/6/2027 

COSMOTE 1855-1880 1760-1785 

GSM/DCS 
(στο τμήμα 

1855-1865 MHz 
1760-1770 MHz 

χωρίς 
περιορισμούς) 

5/12/1995 4/12/2020 

COSMOTE 1845-1855 1750-1760 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/7/2012 31/06/2027 

2100 MHz 

VODAFONE 
2110.3-
2130.3 

1920.3-
1940.3 

UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

1915.1-1920.1 (TDD) UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

WIND 
2130.3-
2140.3 

1940.3-
1950.3 

UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

1910.1-1915.1 (TDD) UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

COSMOTE 
2140.3-
2155.3 

1950.3-
1965.3 

UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

1905.1-1910.1 (TDD) UMTS/IMT 2000 6/8/2001 5/8/2021 

2600 MHz 

COSMOTE 
2640-2670 2520-2550 

Χωρίς 
περιορισμούς 

1/11/2014 28/2/2030 

2575-2595 (TDD) 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

VODAFONE 
2620-2640 2500-2520 

Χωρίς 
περιορισμούς 

1/11/2014 28/2/2030 

2595-2615 (TDD) 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

WIND 2670-2690 2550-2570 
Χωρίς 

περιορισμούς 
1/11/2014 28/2/2030 

Πίνακας 5-1: Στοιχεία υπηρεσιών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (πάροχος, απονεμηθέν φάσμα, 
downlink, uplink κλπ.) (https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/) 
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Στις Εικόνες 5-1 και 5-2 παρουσιάζεται η κάλυψη 3G και 4G του δικτύου της COSMOTE 
για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου διακρίνεται η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου. 

Στην Εικόνα 5-3 παρουσιάζεται η κάλυψη 4G του δικτύου της VODAFONE για το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου διακρίνεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Στις Εικόνες 5-4 και 5-5 παρουσιάζεται η κάλυψη 3G και 4G του δικτύου της WIND για 
το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου διακρίνεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Στην Εικόνα 5-6 παρουσιάζεται η κάλυψη internet του δικτύου της VODAFONE για το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου διακρίνεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

Εικόνα 5-1: Κάλυψη 3G του δικτύου της COSMOTE για την Ελληνική επικράτεια 
(https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T25/section/Network) 
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Εικόνα 5-2: Κάλυψη 4G του δικτύου της COSMOTE για την ελληνική επικράτεια 
(https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T25/section/Network) 

 

Εικόνα 5-3: Κάλυψη 4G του δικτύου της VODAFONE για την ελληνική επικράτεια και την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (https://www.vodafone.gr/coverage-checker) 
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Εικόνα 5-4: Κάλυψη 3G του δικτύου της WIND για την ελληνική επικράτεια 
(https://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/kalupsi/diktuo-prosvasis-kinitis/3g-diktuo) 

 

Εικόνα 5-5: Κάλυψη 4G του δικτύου της WIND για την Ελληνική επικράτεια 
(https://www.wind.gr/gr/wind/gia-tin-etaireia/kalupsi/diktuo-prosvasis-kinitis/4g-diktuo-ths-

wind) 
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Εικόνα 5-6: Κάλυψη internet του δικτύου της VODAFONE για την ελληνική επικράτεια και την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου(https://www.vodafone.gr/coverage-checker) 

5.3 ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των 
συστημάτων ηλεκτρισμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών και η διασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης σε αυτά, όλων των καταναλωτών, παραγωγών και προμηθευτών, με 
διαφάνεια και αντικειμενικότητα αποτελεί ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η εξασφάλιση του 
αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα 
κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί ευθύνη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. 

Τα περισσότερα νησιά σήμερα στην Ελλάδα (κυρίως στο Αιγαίο) ηλεκτροδοτούνται 
από αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο 
λόγο από τοπικούς θερμικούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν με 
καύσιμο πετρέλαιο, βαρύ (μαζούτ) ή και ελαφρύ (ντίζελ), και τους σταθμούς ΑΠΕ 
(αιολικούς και φωτοβολταϊκούς). Τα νησιά αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα 
με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών 
δυσκολιών, που υφίσταντο μέχρι πρότινος, αλλά και λόγω οικονομικών δυσκολιών 
καθώς οι διασυνδέσεις είναι έργα μεγάλης έντασης κεφαλαίου. 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποτελείται 
από τριάντα δύο (32) αυτόνομα συστήματα (Εικόνα 5-7). Η εξασφάλιση του 
αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα 
κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί την κύρια επιδίωξη μας η 
οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ. 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τα εξής αυτόνομα συστήματα: 
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 Αγίου Ευστρατίου 

 Ικαρίας 

 Λέσβου (εξυπηρετεί Λέσβο και Μεγαλονήσι) 

 Λήμνου 

 Σάμου (εξυπηρετεί Σάμο, Φούρνους και Θύμαινα) 

 Χίου (εξυπηρετεί Χίο, Οινούσσες και Ψαρά) 

 
Εικόνα 5-7: Απεικόνιση των αυτόνομων συστημάτων μη συνδεδεμένων νήσων                                  
(ΜΔΝ) (http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp). 
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6. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

6.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

6.1.1 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
6.1.1.1 Αρχική Ειδοποίηση 

Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την 
έναρξη δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό 
Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους 
για το σκοπό αυτό φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια 
όργανα των διαφόρων επιπέδων. 

Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο 
Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ). 

Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ), στο πλαίσιο ενεργειών της 
αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς: 

 ΕΣΚΕ – 199/ΣΕΚΥΠΣ 

 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας 

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων 

 Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή 

 Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ 

 Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της 
κατάσβεσης του ΠΣ (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) 

Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις 
αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του. 

Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον 
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον οικείο Δήμαρχο αντίστοιχα, προκειμένου να 
υπάρξει εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου, κινητοποίηση προσωπικού και 
μέσων για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι. 

Στην Εικόνα 7-2 (βλ. §7.1) αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της Αναγγελίας – Αρχικής 
Ειδοποίησης εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας 
Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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6.1.1.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και 
καταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα 
με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. 

Στην Εικόνα 7-3 (βλ. §7.1) αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της κινητοποίησης 
φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής της δασικής πυρκαγιάς, το 
οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Οι φορείς που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το οικείο 
Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ για την εκδήλωση δασικής 
πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα 
μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας 
που αφορούν: 

 Την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια 
ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω δασικών πυρκαγιών και τη 
διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης/βραχείας 
αποκατάστασης από καταστροφές που έχουν προκληθεί από δασικές 
πυρκαγιές). 

Νοείται, ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού 
και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των 
νεότερων δεδομένων που αφορούν την εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφικού 
φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

 Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό 
επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων. 

 Η έκταση της καταστροφής. 

 Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής). 

1. Κινητοποίηση σε Τοπικό Επίπεδο 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 
κινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, σύμφωνα με τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. 

Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 
ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση 
πολιτών που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική 
τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας. 

Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της 
καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της 
έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την 
ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του ΠΣ, καθώς και την 
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υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., 
ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ.). 

Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, 
ενημερώνουν και συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα 
Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και 
τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών και εισηγούνται την 
δρομολόγηση δράσεων από τους ανωτέρω που αφορούν την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης 
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων, κλπ. 

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο 
Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ για την εκδήλωση δασικής 
πυρκαγιάς σε περιοχή ευθύνης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σχεδιασμό τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για τη λήψη μέτρων 
τροχαίας κίνησης προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα 
περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς 
αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των 
πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή. 

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή, καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη 
λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων, και 
την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν 
επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να 
συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες. 

Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων 
οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό 
αποφασιστεί. 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο 
Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή 
ευθύνης τους, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία με 
τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις 
του ΠΣ, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., για την αποστολή ασθενοφόρων και κινητών 
μονάδων στον τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών τυχόν 
τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία. 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά 
και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ 
(παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ.). 

Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 
επικοινωνεί με το ΕΚΕΠ.Υ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) και ενημερώνει σχετικά 
με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμενες περιοχές. Εν συνεχεία, το ΕΚΕΠ.Υ 
ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στις περιοχές, όπου 
εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης 
δράσεων που προβλέπονται στα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών 
και εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Υγείας. 
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Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εξελίσσεται η δασική 
πυρκαγιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, σχετικά με τον 
αριθμό των συμβάντων υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να 
βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης 
ασθενών/τραυματιών λόγω δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με το ΕΚΕΠ.Υ. 

Επίσης, οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων, κατά την κρίση τους και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, επικοινωνούν με το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων 
(ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του καταστροφικού 
φαινομένου και εφαρμόζουν σε συνεργασία με το ΕΚΕΠ.Υ, εφόσον συντρέχουν λόγοι, 
τα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών του 
Υπουργείου Υγείας. 

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό 
Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ) του ΠΣ για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, υλοποιούν 
σύμφωνα με το σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης θαλάσσιας 
περιοχής, σε περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και θέτουν σε 
ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή βοήθειας στα αεροσκάφη 
εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκολύνουν την από 
θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προσωπικού και μέσων 
επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.), λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς 
και υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Επίσης, το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υποστηρίζει με πλωτά μέσα που διαθέτει, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, τις επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το ΠΣ, ή δράσεις 
οργανωμένης/προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό 
αποφασιστεί. 

Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια 
των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο 
δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να 
δρομολογήσουν τις δράσεις αρμοδιότητάς τους. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την 
ενημέρωσή τους από την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων 
Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής 
προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν τις δράσεις 
αρμοδιότητάς τους. 

Νοείται, ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων 
έργων, κλπ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων εντός 
δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την 
αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια 
όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, 
εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα 
σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 
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σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής 
φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των 
χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων 
αστυνομικών αρχών. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων εντός δασών, δασικών 
εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενόμενη 
πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε 
τοπικό επίπεδο, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του 
πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα 
σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δ/νσεις 
Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης 
τους και εφόσον συντρέχουν λόγοι κοινοποιούν το προσωπικό και τα μέσα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

2. Κινητοποίηση σε Κεντρικό Επίπεδο 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τη φυσική ηγεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που 
εκδηλώνονται και την πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους 
αρμόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις της 
δασικής πυρκαγιάς και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο και ενημερώνει τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. 

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας 
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, 
Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 
εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών, καθώς και παροχής 
συνδρομής στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή 
των δασικών πυρκαγιών. 

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το ΠΣ, ότι το 
δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο 
δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δρομολογεί την υποβολή 
αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς 
ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα 
το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών 
μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των 
φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 
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Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 
199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη 
βάση και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά 
εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα 
τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων 
από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν 
άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και 
συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους. 

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων 
των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες οργανικές 
μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου 
εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των 
Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με 
τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύνη 
του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
δασικών πυρκαγιών, με τη διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε 
κεντρικό επίπεδο κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό Υγείας, έχει την ευθύνη για το γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν 
την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων που αφορούν στην δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του 
Τομέα Υγείας, κινητοποιεί σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής 
Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις 
υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων 
αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες 
περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις 
που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 
υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των 
αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠ.ΕΞ. ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή 
απευθείας με το ΕΚΕΠΥ, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ.) 
σχετικά με την ταυτοποίηση των παθόντων. 

6.1.1.3 Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην 
καταστολή δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω 
δασικών πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση 
των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. 

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και 
δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό τους. 
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Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται 
μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή 
τηλεομοιοτυπίας (fax), όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. 

Η αναγγελία των Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και εξασφαλίζει σε 24-ωρη βάση επικοινωνία με 
τους Φορείς που εμπλέκονται υποστηρικτικά στο έργο της κατάσβεσης των Δασικών 
Πυρκαγιών (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999, αρθ.1, παρ.4, αρθ.3, παρ.2). 

6.1.1.4 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο 
την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, 
αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΣΟΠΠ) (άρθρο. 5, Ν. 3013/2002, όπως ισχύει), εφόσον τούτο συγκληθεί. 

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΠΣ. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 
των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία 
αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του 
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 
των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), 
αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου. 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας, λόγω δασικών πυρκαγιών (έκθεση σε 
προϊόντα καύσης, κλπ.), καθώς και για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην 
υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ.) αποτελούν ευθύνη του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 
πολιτών, λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής 
(ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας 
των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, 
αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου 
Υγείας. 

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, 
λόγω δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (ΠΣ, 
ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. 

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των 
τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των 
αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
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6.1.2 ΣΕΙΣΜΟΙ 
6.1.2.1 Επίσημη Ανακοίνωση 

Η επίσημη ανακοίνωση του σεισμού που αφορά στα εγγενή στοιχεία του σεισμού 
(ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός) δίδεται από το 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον 
συντονιστή φορέα του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (ΕΕΣΔ). 

Μετά την εκδήλωση σεισμού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών αποστέλλει την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού στον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ για την περαιτέρω 
κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η αποστολή 
της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για 
σεισμούς μεγέθους άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter. 

6.1.2.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

1. Αρχική Εκτίμηση Συνεπειών 

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες 
περιοχές και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, σε συνδυασμό με την επίσημη 
ανακοίνωση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της 
κατάστασης και την εν συνεχεία άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων 
πολιτικής προστασίας. Σημειώνεται, ότι η εκτίμηση των συνεπειών είναι μια δυναμική 
διαδικασία και δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες 
πληροφορίες αλλά και λόγω της περαιτέρω εξέλιξης της σεισμικής δράσης στην 
περιοχή. 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά τον 
φορέα επίσημης ενημέρωσης για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών στην περιοχή 
ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση σεισμού (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423B/10-04-2003), 
δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες26 σχετικές με τις επιπτώσεις 
που έχει προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί, κλπ.), 
ενημερώνουν άμεσα: 

 Τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους τοπικούς φορείς (ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.) για 
συμβάντα αρμοδιότητάς τους. 

 τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη. 

 Το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική 
έγγραφη αναφορά, σύμφωνα με την ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423B/10-04-2003). 

                                                      

26 Η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω 
από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του 
σεισμού, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στα πλαίσια 
εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών 
που προέρχονται από σεισμικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./ΑΕΑ, 4096/12-07-
2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). 
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Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση 
και την βατότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους 
υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα 
κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με 
την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με τη μορφή προφορικών δηλώσεων 
και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr). 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ μετά τη λήψη της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού από το 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επικοινωνεί άμεσα με 
τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νσεις 
Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε 24-ωρη βάση φορείς της κεντρικής διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ΕΚΑΒ, 
199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΥΥ/ΕΚΕΠΥ, κλπ.), ενημερώνεται για τις ευρύτερες επιπτώσεις του 
σεισμού και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και τον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Εικόνα 7-5, βλ. §7.2). 

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική 
εκτίμηση των συνεπειών ενημερώνει τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Εικόνα 7-5, βλ. §7.2). 

Νοείται, ότι οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει 
πρωτογενείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του σεισμού, οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα των κατά περίπτωση επιχειρησιακά 
εμπλεκομένων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ.), καθώς και τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, 
αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης). 

2. Κινητοποίηση σε Τοπικό Επίπεδο 

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά 
την εκδήλωση σεισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους 
κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων 
τροχαίας κίνησης για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.), καθώς και για τη διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς 
ασφαλείς υπαίθριους χώρους (χώροι καταφυγής). 

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του ΠΣ, στους χώρους που έχουν 
καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και όπου αλλού απαιτείται η 
επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών 
συνεργείων και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε 
περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, 
δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές 
μονάδες. 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού 
ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και 
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από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των 
πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και 
αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους (αστική 
έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κλπ.) αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την 
ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του ΠΣ, καθώς και την 
υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., 
ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ.). 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν 
από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του ΠΣ ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε 
ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους 
διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του ΠΣ, της ΕΛ.ΑΣ. 
και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά 
και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ 
(παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ.). 

Οι Διοικητές των ΔΥΠΕ (Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών) επικοινωνούν με τις 
διοικήσεις των υγειονομικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, σχετικά με τις 
επιπτώσεις του σεισμού και την ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων που προβλέπονται 
στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και 
ενημερώνουν το ΕΚΕΠ.Υ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας). 

Εν συνεχεία, οι Διοικητές των ΔΥΠΕ σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ εφαρμόζουν, αν αυτό 
απαιτείται, το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού 
της περιοχής ευθύνης τους, και ενημερώνουν τους οικείους Περιφερειάρχες / 
Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους, προκειμένου να συντονίσουν την υλοποίηση 
υποστηρικτικών δράσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (άρση εμποδίων 
πρόσβασης από και προς τις υγειονομικές μονάδες, κλπ.). 

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους 
χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και 
συμβάλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους 
φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιμένων (ΝΔ 444/1970 – ΦΕΚ 39Α/1970, ΠΔ 242/1999 
– ΦΕΚ 202Α/1999). Επίσης, δρομολογούν δράσεις, μετά από σχετική ειδοποίηση, που 
συνδέονται με την απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές ενόψει 
απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων 
που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του Εθνικού 
Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει σε 
τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων 
τμημάτων ή και οχημάτων του ΠΣ, καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων 
φορέων (ΕΚΑΒ, ΓΔΑΕΦΚ, κλπ.), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από 
θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων 
με υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. 

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις 
πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την 
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εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα 
πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις τις 
αρμοδιότητάς τους. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις 
επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή 
από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού 
φαινομένου, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, 
προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις αρμοδιότητάς τους. 

Νοείται, ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των 
Δήμων και των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των 
σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές 
μονάδες, κλπ. 

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και 
ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε 
λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά κτίρια αρμοδιότητάς τους βάσει του 
σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από τον 
ΟΑΣΠ και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους 
προσδιορισμένους εκ των προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω 
σεισμού, προκειμένου εν συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν με ασφάλεια από 
τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την 
εκδήλωση σεισμού και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από τους επισκέπτες, βάσει του 
σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα 
άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι 
λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους 
αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση 
του σεισμού και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλουν με το προσωπικό και τα 
μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

3. Κινητοποίηση Φορέων Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Υποδομών στην 
Περιοχή που Εκδηλώθηκε ο Σεισμός 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών 
έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, λιμάνια, 
γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ.) 
στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του 
κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των 
εγκαταστάσεών τους για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 
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Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, 
ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ, εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και 
αποχέτευσης, κλπ.) κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο 
και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι. Επίσης, συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και 
διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του 
προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ.) και εκδίδουν 
κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες 
βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
αποκατάστασή του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια 
(νοσοκομεία, υπηρεσίες, κτλ.). 

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων και των 
πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμένων αρμοδιότητάς τους, 
σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν δράσεις 
αποκατάστασης των λιμενικών έργων και της μορφολογίας του πυθμένα του 
λιμανιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα. 

Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των 
αερολιμενικών υποδομών και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των πληρωμάτων, των αεροσκαφών, 
των εργαζομένων στον αερολιμένα και του κοινού που διακινείται σε αυτό, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωμένα τμήματα 
αυτοκινητοδρόμων κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο 
του έργου παραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά 
τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την 
κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ.) στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και από τον τόπο της καταστροφής. 

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγματοποιείται 
επιθεώρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση προβλημάτων 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ 
Γενικό Κανονισμό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ ΑΕ, ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα 
Ασφάλειας, καθώς και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και 
βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από 
σεισμό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήματα στη 
συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της 
κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους 
υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους Δημάρχους, τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. 
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4. Κινητοποίηση σε Κεντρικό Επίπεδο 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τους κατά τόπους 
αρμόδιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ 
σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, ενημερώνει 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και συντονίζει εφόσον συντρέχουν λόγοι την 
κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
από την εκδήλωσή του. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα 
το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών 
μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού. 

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και τον Γενικό Διευθυντή 
της ΓΔΑΕΦΚ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και τις συνέπειές του και με εντολή του 
Υπουργού Υποδομών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την κινητοποίηση των 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σχετικά με τον άμεσο έλεγχο και την 
καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, 
προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθος των ζημιών, η καταλληλότητα 
για χρήση τους, καθώς και η αρχική εκτίμηση του αριθμού των μη κατάλληλων για 
παραμονή ή διαμονή κτιρίων. 

Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, με εντολή 
των πολιτικά προϊσταμένων τους μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή με 
σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη 
δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο δύναται 
να μετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείς, όταν ανακύπτουν άμεσα θέματα 
συντονισμού αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το 
έργο των οικείων Υπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή. 

Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά 
τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, 
Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 
εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών. 

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των 
φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 
Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 
199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη 
βάση και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά 
εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα 
τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων 
από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν 
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άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και 
συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους. 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό Υγείας, μετά την εκδήλωση σεισμού έχει την ευθύνη για τον γενικότερο 
συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών 
με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. 
Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί σε συνεννόηση 
με το ΕΚΑΒ το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή 
τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του 
Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), θέματα Δημόσιας Υγείας 
(Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ. (Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176Α/2005 – Ν. 
3527/2007, ΦΕΚ 25Α/2007). 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ενημερώνεται με μήνυμα που εκδίδεται από το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του ΕΑΑ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, επικοινωνεί με τους αρμόδιους 
συνδέσμους και τα αστυνομικά τμήματα για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και 
κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν 
αναφορές για βλάβες. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εφαρμόζει το 
επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με αποστολή 
στην πληγείσα περιοχή κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης και της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών (ΓΓΥ), για έλεγχο και καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές από την 
εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα των κτιρίων 
(κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών). 

Ο ΟΑΣΠ, μετά την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των 
συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι δύναται να: 

 Αποστείλει τα Κλιμάκια Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για 
επιτόπιες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την άμεση 
ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 

 Αποστείλει τα Ειδικά Επιστημονικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν ως έργο την 
παρακολούθηση της σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων 
(σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη περιοχή, με 
σκοπό την πύκνωση υφιστάμενου δικτύου για την καλύτερη καταγραφή, 
παρακολούθηση και μελέτη της μετασεισμικής ακολουθίας. 

Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής 
Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ δύναται να τη 
συγκαλέσει, προκειμένου να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδομένα για τον 
προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και να προτείνει προς την Πολιτεία 
τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και ενεργειών (Δ16γ/08/264/Γ/2014 – ΦΕΚ 
2019Β/2014 και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/2017 - ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/2017). 

Το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιεί την Μονάδα 
Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών ή θανόντων λόγω 
του σεισμού υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠ.ΕΞ. ενημερώνεται σχετικά μέσω του 
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ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το ΕΚΕΠΥ, όσο και με την 
ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ή απευθείας από αυτά. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση 
τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω σεισμού, αποτελεί αρμοδιότητα 
της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την 
κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις 
οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 
(ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 

6.1.2.3 Επικοινωνίες 

Η αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού και η εν συνεχεία 
κινητοποίηση των φορέων που εμπλέκονται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 
επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών, έχει ως βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη επικοινωνία τους μέσω των 
υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο, 
ασύρματα δίκτυα). 

Στις περιπτώσεις που, κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, 
παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες και μέχρι την αποκατάστασή τους οι 
κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Περιφερειαρχών, των αρμόδιων 
Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με 
την διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ασύρματης 
επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. 

Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, των 
Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις 
επικοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν άμεσα οι Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή 
ραδιοερασιτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που 
δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των 
προτέρων στις σχετικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών 
Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των οικείων Δήμων και των Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 

6.1.2.4 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο 
την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, 
αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΣΟΠΠ) (άρθρο. 5, Ν. 3013/2002,όπως ισχύει), εφόσον τούτο συγκληθεί. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 
των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία 
αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του 
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας 
των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), 
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αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου. 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω σεισμών, καθώς και για τις 
επιπτώσεις των σεισμών στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, 
κλπ.) αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων λόγω 
σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τις 
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των 
τραυματιών και θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων 
Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν σε στοιχεία εξέλιξης 
της σεισμικότητας και μέτρα αυτοπροστασίας – ενδεδειγμένες συμπεριφορές του 
κοινού σε μετασεισμικό περιβάλλον αποτελούν αρμοδιότητα του ΟΑΣΠ. 

6.1.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
6.1.3.1 Αυξημένη Ετοιμότητα Φορέων – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Η αυξημένη ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των 
καιρικών φαινομένων. Επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως 
έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία (ΕΜΥ) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142Α/03-07-1997). 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων οφείλουν να 
ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων 
σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως 
αυτές δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(http://www.emy.gr). 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα 
Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την 
εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ. αριθ. Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/01-02-2010 έγγραφο 
της ΕΜΥ)27. Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ αποτελούν πληροφορία με 
βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων. Τα επίπεδα ετοιμότητας 
καθορίζονται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό τους. 

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και 

                                                      

27 Σύμφωνα με το υπ. αριθ. Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/01-02-2010 έγγραφο της ΕΜΥ, τα Έκτακτα Δελτία 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης εκδήλωσης 
ή αιφνίδιας εκδήλωσης ενός η περισσότερων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ενώ τα Έκτακτα Δελτία 
Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης επιδείνωσης ή μεταβολής του καιρού. 
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αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)28 διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. 

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, με 
συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την 
ΕΜΥ, συμπεριλαμβάνονται και φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις λειτουργίας και 
συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών 
υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ., προκειμένου 
να δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του 
αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από σχετική αλληλογραφία, να 
διαθέτει επικαιροποιημένο κατάλογο με αριθμούς fax όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων στους οποίους θα αποστέλλονται οι προγνώσεις επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων και προειδοποιήσεις, προκειμένου να ενημερώνονται.  

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών 
φαινόμενων, η περαιτέρω κοινοποίησή τους, μέσω FAX, προς τους υπεύθυνους 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής 
Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόησή τους με 
τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους 
για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. 

Νοείται, ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα 
προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) 
και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) που 
εκδίδονται από την ΕΜΥ, δύνανται μετά από πάγια εντολή των Περιφερειαρχών και 
Δημάρχων να ενημερώνουν τους υπεύθυνους των επιχειρησιακά εμπλεκομένων 
οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων αντίστοιχα, προκειμένου να 
τεθούν σε ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από πλημμύρες, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους. Η δρομολόγηση της αποστολής 
του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ παρουσιάζεται 
αναλυτικά στην Εικόνα 7-6 (βλ. §7.3). 

Στις περιπτώσεις, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εκδίδει Έκτακτα Δελτία 
Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου 
τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον 
δικτυακό της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά 
φαινόμενα (www.civilprotection.gr). 
                                                      

28 Με το άρθρο 68 του Ν. 4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο 
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και 
λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/2014 (ΦΕΚ 1869Β/27-06-2014). 
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6.1.3.2 Αρχική Ειδοποίηση 

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την 
εκδήλωση πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, 
από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς. Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση 
πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών μετά την εκδήλωση του 
φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές, 
καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων 
αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα 
επίσημης ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων φορέων για την 
επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά 
κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την 
επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299/2003 ΦΕΚ 423Β/10-04-2003). Τη δράση 
μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του ΠΣ, οι οποίες 
επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. 

6.1.3.3 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423Α/10-04-2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους 
συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα 
(ζημιές, θύματα, κτλ.), ενημερώνουν άμεσα: 

 Τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (ΠΣ, ΕΚΑΒ, κ.λπ.) 
για συμβάντα αρμοδιότητάς τους. 

 Τα Αποκεντρ. Όργανα Πολ. Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, 
Περιφερειάρχης και Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

 Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική 
έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299/2003 – ΦΕΚ 423Α/10-04-2003). 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με την 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις 
περιοχές που επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή ΕΣΚΕ και τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις διοικητικά ανώτερες δομές τους, τα 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), καθώς και το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την 
άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 
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Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση 
και την βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί 
αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού 
δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και 
ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και 
μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr). 

Επισημαίνεται, ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να 
λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα 
απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από 
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως 
προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 
– ΦΕΚ 57Α/23-03-1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του Ν. 4313/2014. 

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που 
διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από 
αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας και την 
επικρατούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της 
Κεντρικής Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου 
Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από 
πλημμυρικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./ΑΕΑ, 4096/12-
07-2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). 

6.1.3.4 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), 
πλημμυρικά φαινόμενα κλπ., γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102Α/01-05-2002, όπως ισχύει). 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των 
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 
Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και 
εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να 
αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. 

Ειδικότερη ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε επίπεδο νομού, με βάση τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεών τους, γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των 
Περιφερειών και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Περιφέρειας. 
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Επισημαίνεται, ότι η ΓΓΠΠ έχοντας υπόψη τα ατυχήματα που έχουν συμβεί τα 
προηγούμενα έτη στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με 
χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες 
αυτοπροστασίας, καθώς και ενημερωτικό βίντεο (www.civilprotection.gr). 

6.1.4 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΓΕΤΟΣ 
6.1.4.1 Αυξημένη Ετοιμότητα Φορέων – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεις, παγετός, 
χαμηλές θερμοκρασίες κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) (ΠΔ 
161/1997, ΦΕΚ 142Α/03-07-1997). 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, λόγω χιονοπτώσεων και παγετού οφείλουν να 
ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων 
σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως 
αυτές δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(http://www.emy.gr). 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα 
Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την 
εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ. αριθ. Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/01-02-2010 έγγραφο 
της ΕΜΥ). 

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και 
αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) 
διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκομένους 
φορείς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, 
όπως οι χιονοπτώσεις και ο παγετός. 

Η δρομολόγηση του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, με 
συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την 
ΕΜΥ, συμπεριλαμβάνει και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις χειμερινής 
συντήρησης, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λειτουργίας και 
συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, προκειμένου να δρομολογούν δράσεις που 
συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

Η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος 
από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 7-7 (βλ. §7.4). Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 
οφείλει μετά από σχετική αλληλογραφία, πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, να 
διαθέτει επικαιροποιημένο κατάλογο με αριθμούς τηλεομοιοτυπίας (fax) όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στους οποίους θα αποστέλλονται οι προγνώσεις επικίνδυνων 
καιρικών φαινόμενων και προειδοποιήσεις, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών 
προκειμένου να ενημερώνονται. 

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών 
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φαινόμενων, η περαιτέρω κοινοποίησή τους, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), προς τους 
υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων 
Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική 
συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στο πλαίσιο 
συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. 

Νοείται, ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα 
προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) 
και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που 
εκδίδονται από την ΕΜΥ θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τους επικεφαλής 
υπεύθυνους χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των 
Περιφερειών και των Δήμων αντίστοιχα, προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, 
σύμφωνα με το σχεδιασμό χειμερινής συντήρησης. 

Σημειώνεται, ότι ο υψομετρικός προσδιορισμός που χρησιμοποιείται στα δελτία της 
ΕΜΥ (πεδινές, ημιορεινές περιοχές, κλπ.) είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις υψομετρικές 
κλάσεις που χρησιμοποιούνται από τη ΓΓΠΠ για τη χαρτογραφική απεικόνιση των 
σχεδίων αποχιονισμού. 

6.1.4.2 Αρχική Ειδοποίηση 

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τις 
επιπτώσεις από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων όπως χιονοπτώσεις και 
παγετός, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους 
αρμόδιους προς τούτο φορείς. Η αρχική αναγγελία/ειδοποίηση έχει στόχο την άμεση 
συλλογή πληροφοριών κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σχετικών 
με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την 
ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων φορέων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη εκτίμηση για την επικρατούσα κατάσταση 
και τις επηρεαζόμενες περιοχές που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την περαιτέρω 
κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. 

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα 
επίσημης ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων καθώς και του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, για την 
επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεις και παγετός, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 
24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές, οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν 
πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή 
(Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299/2003 ΦΕΚ 
423Β/10-04-2003). Σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ δυσχέρειες 
κυκλοφορίας, λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και ιδιαίτερα διακοπή της 
κυκλοφορίας στα ολοκληρωμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και στο εθνικό 
οδικό δίκτυο, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Τη δράση 
αυτή μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του ΠΣ, οι 
οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. 
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6.1.4.3 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423Α/10-04-2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους 
συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι 
χιονοπτώσεις και ο παγετός (ζημιές, θύματα, κτλ.), ενημερώνουν άμεσα: 

 Τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ.) 
για συμβάντα αρμοδιότητάς τους. 

 Τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 
Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειάρχης και Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης). 

 Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική 
έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299/2003 – ΦΕΚ 423Α/10-04-2003). 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 
παγετού, κυρίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, 
επικοινωνεί με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω 
πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή ΕΣΚΕ και τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές τους 
καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 
Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης). 

Με εντολή των Δημάρχων κινητοποιούνται τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 
Δήμων, στην περιοχή των οποίων έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων κατ’ 
εφαρμογή των μνημονίων ενεργειών που έχουν καταρτίσει, επικοινωνούν με τα κατά 
τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να 
συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην 
περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον Δήμαρχο, το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

Ομοίως, με εντολή του Περιφερειάρχη κινητοποιούνται η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καθώς και τα Τμήματα Πολιτικής 
Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στην περιοχή των οποίων έχουν 
δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

Οι ανωτέρω, κατ’ εφαρμογή των μνημονίων ενεργειών που έχουν καταρτίσει, 
επικοινωνούν με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 
καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, προκειμένου να 
συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην 
περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη καθώς και το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

Νοείται, ότι η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας θα ενημερώσει σχετικά και 
τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα 
ενημερώσει τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικρατούσα 
κατάσταση. 
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Η άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων, που ορίζονται 
υπεύθυνοι σε επιχειρησιακό επίπεδο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3013/2002 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του Ν. 4249/2014, ΦΕΚ 73Α/24-03-2014 και 
ισχύει, για επιμέρους δράσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερος συντονισμός και οργάνωση των φορέων στην αντιμετώπιση καταστάσεων 
εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, (Παράρτημα Γ, Γενικό Σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης, ΥΑ 1299/2003 ΦΕΚ 423Β/10-04-2003). 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για τις επιπτώσεις από την εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεις και παγετός, κυρίως από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με τα κατά 
τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και τις Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να 
συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που επηρεάστηκαν και ενημερώνει 
το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Επισημαίνεται, ότι αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας 
σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως 
χιονοπτώσεις και παγετός, στο οδικό δίκτυο είναι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 
τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. 

Η αρχική ειδοποίηση-αναγγελία σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεις και παγετός σε δίκτυα και υποδομές που 
υπάγονται σε άλλους φορείς αποτελεί αρμοδιότητα των ίδιων των φορέων. 

Στη συνέχεια οι παραλήπτες της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνουν να 
ενημερώσουν τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα 
τους. 

Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το 
σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα 
των διαφόρων επιπέδων. 

6.1.4.4 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002, όπως ισχύει). 

Στις περιπτώσεις, όπου η ΕΜΥ εκδίδει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και 
Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία αποστέλλονται σε 
όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στο δικτυακό της χώρο, με στόχο 
την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό (www.civilprotection.gr). 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των 
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των 
Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας 



                                                           

 

                379

των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και 
εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω 
της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
(www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό 
την ευρύτερη διάδοσή του. 

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση 
και την βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού, 
αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων 
τύπου και ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων 
καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (www.astynomia.gr), καθ’ όλη την διάρκεια της χειμερινής περιόδου για 
την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων και 
παγετού. 

Τέλος, η έκδοση ειδικότερων οδηγιών και η ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που 
αφορούν την λειτουργία και προστασία των οικιακών δικτύων ύδρευσης σε συνθήκες 
παγετού, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους φορέων ύδρευσης. 

6.1.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΈΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) 
6.1.5.1 Αρχική Ειδοποίηση 

Η αρχική ειδοποίηση του περιστατικού γίνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση της αρμόδιας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην εγκατάσταση, ενώ εφαρμόζει άμεσα το εσωτερικό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης, το οποίο, εφόσον πρόκειται για 
εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας, εμπεριέχεται στη Μελέτη Ασφαλείας της ανωτέρω. 

6.1.5.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 
καταστολής των συμβάντων/μεγάλων ατυχημάτων και την παροχή συνδρομής για τη 
διάσωση των ατόμων και την προστασία της ζωής των πολιτών που απειλούνται. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, δρομολογεί τις εξής δράσεις: 

 Οριοθετεί29, κατόπιν συνεργασίας με τον τεχνικό ασφαλείας της 
εγκατάστασης, τις ζώνες προστασίας των ομάδων καταστολής και του 

                                                      

29 Σε οποιαδήποτε περιστατικό με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας 
του περιστατικού από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο, αποτελεί προαπαιτούμενο. 
Για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας του περιστατικού δύναται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει η Μελέτη Ασφαλείας και ο Φάκελος Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και το Ειδικό 
(εξωτερικό) ΣΑΤΑΜΕ που έχει καταρτίσει για αυτήν η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας (προκειμένου για εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Μέρος 5 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (2η Έκδοση). 
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πληθυσμού, όπως αυτές προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3) της ΚΥΑ 
172058/2016. 

 Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης και εκτιμά30 το 
περιστατικό ανάλογα με τις άμεσες ενδείξεις του (ένταση και έκτασή του, 
ύπαρξη τραυματιών, κλπ.), τα σημεία ενδιαφέροντος που περιέχονται εντός 
των ζωνών προστασίας πληθυσμού, καθώς και τις επικείμενες συνέπειές του 
από την πιθανή εξέλιξη του περιστατικού και προβαίνει στον χαρακτηρισμό του 
ως «συμβάν» ή «μεγάλο ατύχημα». 

 Συμπληρωματικά και εφόσον δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες μετρήσεις 
ρυπαντών (πχ εάν δεν υπάρχουν σταθμοί μέτρησης για την καταγραφή 
διαφυγόντων αερίων ρύπων κλπ.), για την εκτίμηση του περιστατικού, ο 
επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού δύναται να 
αιτηθεί διά της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας και την κινητοποίηση των φορέων που έχουν την αρμοδιότητα 
διεξαγωγής δειγματοληψιών και μετρήσεων σε έδαφος, αέρα ή/και ύδατα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Εφόσον απαιτείται, επεμβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και ενέργειες 
αντιμετώπισης περιστατικού με επικίνδυνα υλικά, όπως αυτές προβλέπονται 
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. 

Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας (πχ περίπτωση 
περιστατικού σε εγκατάσταση υπό πτώχευση με εγκαταλελειμμένα εντός αυτής 
επικίνδυνα υλικά ή/και μη αποξηλωμένο εξοπλισμό κλπ.), τότε ο επικεφαλής 
Αξιωματικός του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού εκτιμά το περιστατικό και οριοθετεί 
την περιοχή με βάση τα όσα προβλέπονται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ. 

                                                                                                                                                       

Επιπλέον, δύνανται να χρησιμοποιηθούν όποια μετεωρολογικά ή άλλα δεδομένα παρέχονται, τα οποία 
μπορούν να διευκολύνουν την ανωτέρω δράση του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
περιστατικού. Νοείται, ότι τη δράση της οριοθέτησης των ζωνών προστασίας συνδράμει και ο τεχνικός 
ασφαλείας της εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος παρέχει άμεσα στον επικεφαλής Αξιωματικό 
του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη χωροθέτηση του εξοπλισμού 
ασφαλείας στην εγκατάσταση (ειδικά εάν αυτός βρίσκεται εντός της οριοθετημένης περιοχής που θα 
επηρεαστεί από συγκεκριμένα επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας, υπερπίεσης ή/και τοξικής δόσης μετά από 
την εκδήλωση του συμβάντος), καθώς και τις εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες. 
Επισημαίνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού, ο καθορισμός των ζωνών προστασίας 
εξετάζεται περιοδικά από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, κατόπιν 
συνεργασίας με τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις 
επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. 
Το ΠΣ δρα με εξοπλισμό ατομικής προστασίας (βλ. Παράρτημα 3.9 του παρόντος Σχεδίου) εντός των ζωνών 
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ 172058/2016, Παράρτημα ΙΧ, περ. 3). 
Η ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) δρα στην ψυχρή ζώνη. 
Το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ δρουν εντός της ψυχρής ζώνης, αμέσως μετά το όριο με τη ζώνη ΙΙΙ. 
30 Η εκτίμηση του περιστατικού και συνεπώς και ο χαρακτηρισμός του τελευταίου ως «συμβάν» ή «μεγάλο 
ατύχημα», γίνεται με βάση τα κάτωθι πιθανότερα κριτήρια: 
• Είδος και ποσότητα εμπλεκομένων επικινδύνων ουσιών. 
• Σωματικές βλάβες (θάνατοι, τραυματίες, ασθενείς εντός και εκτός της εγκατάστασης). 
• Ζημίες σε ακίνητη περιουσία (βλάβες και ακαταλληλότητα προς χρήση κατοικιών, παραμονή πολιτών σε 
κλειστό χώρο ή οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, διακοπή παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, κλπ.). 
• Άμεσες βλάβες στο περιβάλλον (χερσαία ενδιαιτήματα, ενδιαιτήματα γλυκών ή θαλάσσιων υδάτων, 
υδροφόρος ορίζοντας ή υπόγεια ύδατα, ατμοσφαιρικός αέρας). 
• Υλικές ζημίες εντός και εκτός της εγκατάστασης. 
• Διασυνοριακές ζημίες. 
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Προκειμένου για εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας, ο επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ 
στο σημείο του περιστατικού χρησιμοποιεί και τα δεδομένα της Μελέτης Ασφαλείας, 
καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης. 

Οι φορείς που βάσει του θεσμικού πλαισίου οφείλουν να συνδράμουν σε δυναμικό και 
μέσα το έργο της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος 
(Περιφέρειες, Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., κλπ.) συμμετέχουν μετά από αίτημα του επικεφαλής 
Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και αναλόγως της κλιμάκωσης των 
επιχειρήσεων κατά το μέρος που τους αφορά και φροντίζουν για τη διαθεσιμότητα και 
κλιμάκωση των ιδίων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα). 

Νοείται, ότι κανένας φορέας δεν εισέρχεται εντός των ζωνών Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ εάν δεν έχει 
αρμοδιότητα, εάν δε διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση 
και εάν δεν εγγυηθεί για την ασφάλειά του ο αρμόδιος επικεφαλής Αξιωματικός του ΠΣ 
στο περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του έργου της καταστολής. 

Η υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 
καταστολή του περιστατικού επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις κάτωθι δράσεις 
(Εικόνα 7-8, βλ. §7.5): 

 Ο οικείος Δήμος, καθώς και όμοροι Δήμοι ή/και η οικεία Περιφέρεια δύναται να 
συνεισφέρουν στο έργο καταστολής του ΠΣ, με την παροχή μηχανημάτων 
έργου, βυτιοφόρων, αντλιών, υδροφόρων φορτηγών, απορροφητικών 
υλικών, κλπ., κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής του ΠΣ στο σημείο 
του περιστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του Μέρους 3 
και στην παρ. 8 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Σε περίπτωση που τα διαφυγόντα υγρά ξεφύγουν από τα όρια της 
εγκατάστασης και ρυπάνουν το παρακείμενο οδικό δίκτυο, για την εξασφάλιση 
απορροφητικών υλικών και μέσων, προς υποβοήθηση του έργου καταστολής 
του ΠΣ, οφείλει να μεριμνά ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και 
δυνητικά να συνδράμει και ο φορέας συντήρησης και λειτουργίας του οδικού 
δικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του Μέρους 2 του Γενικού 
ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Οι αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές Αρχές (κατά τόπο αρμοδιότητας), 
λαμβάνουν μέτρα τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης πυροσβεστικών 
οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων (ΟΤΑ, κλπ.) που εμπλέκονται στην 
καταστολή. 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να προχωρήσει σε προληπτική διακοπή της 
ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής του 
ατυχήματος, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον επικεφαλής Αξιωματικό του 
ΠΣ στο σημείο του περιστατικού. 

 Εφόσον απαιτείται, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), διά του 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μπορεί να ενημερώνει τον επικεφαλής στο σημείο του περιστατικού 
Αξιωματικό του ΠΣ σχετικά με τις επικρατούσες ή τις αναμενόμενες καιρικές 
συνθήκες. 

 Το ΕΚΑΒ δύναται να αποστείλει ασθενοφόρα και κινητές μονάδες στον τόπο 
του περιστατικού, για την αντιμετώπιση περιστατικών υγείας προσωπικού του 
ΠΣ που επιχειρεί, κατόπιν ενημέρωσης από τον επικεφαλής στο σημείο 
Αξιωματικό του ΠΣ. 
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1. Κλιμάκωση Περιστατικού 

Ο συντονισμός της δρομολόγησης των δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών ένεκα του ΤΑΜΕ γίνεται από το αρμόδιο Όργανο Πολιτικής Προστασίας 
(Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας ή το ΚΣΟΠΠ, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης (εφόσον 
του ανατεθεί ρόλος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας)), ανάλογα με 
την κλιμάκωση του περιστατικού. 

Νοείται, ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού 
και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των 
νεότερων δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. 
Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

 Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό 
επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων. 

 Η έκταση της καταστροφής. 

 Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής). 

Διευκρινίζεται, ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να 
συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3013/2002) 
και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από τον 
ρόλο και τις αρμοδιότητες του.  

Σε περίπτωση που η κλιμάκωση του περιστατικού είναι τέτοια που κρίνεται απαραίτητη 
η κινητοποίηση κεντρικών φορέων, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που έχει τον συντονισμό της δρομολόγησης των 
δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών ένεκα του ΤΑΜΕ, δρομολογεί τα αιτήματα των φορέων προς ενίσχυση 
του έργου τους, εφόσον και όταν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 1.1 (υποπαράγραφος IV. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας) του 
Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ενημερώνει σχετικά τους κάτωθι 
κεντρικούς φορείς, προκειμένου αυτοί να δρομολογήσουν δράσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στο Μέρος 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση), εφόσον και όποτε 
απαιτηθεί (Εικόνα 7-8, βλ. §7.5): 

 Τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να 
υποστηρίξει το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

 Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 Τη Δ/νση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού 
Σώματος. 

 Τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, προκειμένου να ενημερώσει τις αρμόδιες υπαγόμενες σε αυτήν 
οργανικές μονάδες (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Δ/νση Κλιματικής 
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Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων). 

 Τις λοιπές οργανικές μονάδες των Υπουργείων που συμμετέχουν στη 
Διυπουργική Επιτροπή SEVESO. 

 Το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του αρμόδιου κατά περίπτωση 
Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και το υπαγόμενο σε αυτήν Συντονιστικό Γραφείο 
Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥ.ΓΑΠΕ.Ζ) (σε περίπτωση 
περιστατικού με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 
αποτελούν μία από τις αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό της διεξαγωγής 
δειγματοληψιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. 

 Την αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, εφόσον αυτή δεν είναι οργανική 
μονάδα της οικείας Περιφέρειας (στην τελευταία περίπτωση κινητοποιείται από 
τον αρμόδιο Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη). 

 Τις ΥΠΑ/ΑΠΑ (κατά τόπο αρμοδιότητας), προκειμένου να επιβάλουν πιθανούς 
περιορισμούς στις πτήσεις αεροσκαφών σε χαμηλό υψόμετρο. 

 Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περίπτωση τραυματισμού ή 
θανάτου του εργαζομένων εντός της εγκατάστασης ή χειριστών 
μηχανημάτων, κλπ. 

 Τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον 
απαιτείται, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές 
προβλέπονται στην παρ. 1.10 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

Επιπλέον: 

 Τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερώνουν άμεσα 
τις ανώτερες διοικητικές τους δομές. 

 Το τοπικό αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ (166) ενημερώνει άμεσα την 
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) (εφόσον απαιτείται) και τον Πρόεδρο του 
ΕΚΑΒ. 

 Το ΚΕΠΙΧ του ΕΚΕΠΥ ενημερώνει άμεσα τον Διοικητή του ΕΚΕΠΥ. 

Επισημαίνεται και πάλι, ότι κανένας φορέας δεν εισέρχεται εντός των ζωνών Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ εάν 
δεν έχει αρμοδιότητα, εάν δε διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και 
εκπαίδευση και εάν δεν εγγυηθεί για την ασφάλειά του ο αρμόδιος επικεφαλής 
Αξιωματικός του ΠΣ στο περιστατικό, ο οποίος έχει και τον συντονισμό του έργου της 
καταστολής. 

2. Κινητοποίηση Αποκεντρωμένων Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας σε 
Περίπτωση Μεγάλου Ατυχήματος 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει 
(Εικόνα 7-8, βλ. §7.5): 

 Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου. 

 Την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

 Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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Εφόσον και όποτε απαιτηθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού 
του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, κινητοποιούνται: 

 Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου, προκειμένου και 
ανάλογα με το είδος του περιστατικού, να ενημερώσει με τη σειρά του άμεσα 
τον Δήμαρχο, ούτως ώστε να δρομολογηθούν δράσεις όπως αυτές 
προβλέπονται στην παρ. 6.1 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Δημάρχου στο να συνταχθεί, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο 
περιστατικό, δημόσια ανακοίνωση απόφασης για παραμονή των πολιτών σε 
ασφαλείς κλειστούς χώρους ή να αποφασίσει για την οργανωμένη 
απομάκρυνση των πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επικεφαλής του 
ΠΣ στο σημείο του περιστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό 
ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, 
προκειμένου να δρομολογήσει δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 
6.2 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση), καθώς και να ενημερώσει 
με τη σειρά της άμεσα τον Περιφερειάρχη ή/και τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη. Στη συνέχεια, ο τελευταίος και ανάλογα με το είδος του 
περιστατικού κινητοποιεί τις κάτωθι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας 
προκειμένου, εφόσον και όταν απαιτηθεί, να δρομολογήσουν δράσεις όπως 
αυτές αναφέρονται στην παρ. 6.2 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η 
Έκδοση): 

o Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

o Την αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, εφόσον αποτελεί οργανική 
μονάδα της Περιφέρειας,. 

o Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
(ανεξαρτήτως από το εάν αδειοδοτεί ή όχι την εγκατάσταση). 

o Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας (δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στις 
αρχές που είναι αρμόδιες για τον συντονισμό της διεξαγωγής 
δειγματοληψιών, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4014/2011 (άρθρο 20)). 

o Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

o Οποιεσδήποτε άλλες περιφερειακές υπηρεσίες κριθεί απαραίτητο να 
ενημερωθούν, όπως: 

- Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας/Περιφέρειας (Ν. 4014/2011, άρθρο 20, παρ. 
3), (δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τον συντονισμό της διεξαγωγής δειγματοληψιών, όπως αυτές 
ορίζονται στο Ν.  014/2011 (άρθρο 20)). 

- Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. 

- Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (ΠΔ 134/2017, άρθρο 48), σε περίπτωση 
τραυματισμού ή θανάτου του εργαζομένων εντός της εγκατάστασης ή 
χειριστών μηχανημάτων, κλπ., ούτως ώστε οι ανωτέρω να 
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δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Μέρος 2 του 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
προκειμένου να δρομολογήσει δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 
6.3 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση), καθώς και να ενημερώσει 
με τη σειρά της άμεσα τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στη 
συνέχεια, ο τελευταίος και ανάλογα με το είδος του περιστατικού κινητοποιεί τις 
κάτωθι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου, 
εφόσον και όταν απαιτηθεί, να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στην παρ. 6.3 του Μέρους 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση): 

o Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. (δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται στις αρχές που είναι 
αρμόδιες για τον συντονισμό της διεξαγωγής δειγματοληψιών, όπως αυτές 
ορίζονται στο Ν. 4014/2011 (άρθρο 20)). 

o Την Περιβαλλοντική Επιτροπή Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς 
(ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

6.1.5.3 Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στην 
καταστολή ΤΑΜΕ, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 
συνεπειών λόγω ΤΑΜΕ γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. 

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και 
δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό τους. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται 
μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή 
τηλεομοιοτυπίας (FAX), όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. 

6.1.6 ΤΕΧΝ. ΑΤΥΧ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΣΕ 
SEVESO III 
6.1.6.1 Αρχική Ειδοποίηση 

Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και εφόσον συντρέχουν 
λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

6.1.6.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) παρακολουθεί, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλες συναρμόδιες 
αρχές, τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώρο της εγκατάστασης 
και είναι σε συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τα επιχειρησιακά κέντρα όλων των 
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εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ενημερώνει και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

6.1.6.3 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση του κοινού διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα 
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και στην ειδική ενημέρωση, με την έκδοση και 
κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. 

1. Γενική Ενημέρωση 

Όσον αφορά τη γενική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν, αυτή γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 3013/2002, Ν. 
4249/2014). 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, μέσω διανομής των οδηγιών και του έντυπου 
υλικού των ανωτέρω κεντρικών φορέων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, 
αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών (άρθρο 13, παρ. 2 & 3 της ΚΥΑ 172058/2016), σε συνεργασία με τις 
Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Αποκεντρωμένων Δ/νσεων και 
Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή 
του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις 
που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το 
ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω του ιστοχώρου της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί 
στους οικείους ιστοχώρους με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. Στο σημείο αυτό 
σημειώνεται, ότι στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) 
έχουν διανεμηθεί και οδηγίες αυτοπροστασίας με τη μορφή φυλλαδίου, το οποίο έχει 
εκδοθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ) (το συγκεκριμένο φυλλάδιο 
περιλαμβάνεται και στην 1η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ). 

2. Ειδική Ενημέρωση (κατά τη Διάρκεια Ατυχήματος) 

Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση των πολιτών απαιτείται σε 
περιπτώσεις που η εξέλιξη του περιστατικού φαίνεται να επιφέρει συνέπειες στην υγεία 
και την ακεραιότητα των πολιτών, στην περιουσία του και/ή στο περιβάλλον. Οι 
πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από τις αρχές, απευθύνονται 
αποκλειστικά στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο και γίνονται 
κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Η ενημέρωση ενδείκνυται να περιλαμβάνει γενικές 
πληροφορίες για τη φύση του ατυχήματος με έμφαση στις πιθανές συνέπειες για τον 
εκτιθέμενο πληθυσμό και το περιβάλλον, τα ονόματα των επικίνδυνων χημικών ουσιών 
που εμπλέκονται στο συμβάν και τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, καθώς και οδηγίες 
αναφορικά με τους τρόπους αυτοπροστασίας και τις ενδεικνυόμενες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια του ατυχήματος. 

Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείται υπέρβαση 
του ορίου ενημέρωσης που προβλέπεται στο παράρτημα XII της ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε 
αυτό, οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του 
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κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για 
την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα αυτή έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 (ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 19). 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω ατυχήματος κατά την 
οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και για τις 
επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, 
θανόντων, κλπ.), αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου 
(αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 
οικείων Περιφερειών). 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση πόσιμου ύδατος σε τοπικό 
επίπεδο γίνεται από τους υπεύθυνους ύδρευσης, με βάση σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση γεωργικών, κτηνοτροφικών ή 
αλιευτικών προϊόντων αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές του υπηρεσίες (αρμόδιες 
Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων 
Περιφερειών). 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τραυματίες και ανθρώπινες απώλειες λόγω ενός 
ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, αποτελεί 
αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων 
περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών 
σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.1.7 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ/ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚ. 
ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 
6.1.7.1 Αρχική Ειδοποίηση 

Μόλις συμβεί ένα μεγάλο ατύχημα ή συμβάν, η αρχική ειδοποίηση των εμπλεκόμενων 
φορέων γίνεται: 

 από τον οδηγό ή/και 

 από αυτόπτη μάρτυρα ή/και 

 για την Περιφ. Αττικής, μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και 
Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της Τροχαίας Αττικής ή/και 

 για την περίπτωση μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, μέσω του Συστήματος 
Εποπτικού Ελέγχου και Καταγραφής Πληροφοριών (SCADA), μέσω οπτικής 
παρατήρησης του χειριστή του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου, μέσω 
υπαλλήλων περιπολίας, μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) κλπ. 
ή/και 

 με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. 
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Η αρχική ειδοποίηση απευθύνεται προς τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές/ 
Λιμενικές (κατά τόπο αρμοδιότητας) ή Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Εικόνα 7-9, βλ. §7.7). 

6.1.7.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Αμέσως μετά την πρώτη ειδοποίηση, στο σημείο του συμβάντος καταφτάνει κλιμάκιο 
της ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) ή/και του ΠΣ (ανάλογα με το ποιος 
φορέας ήταν αποδέκτης της αρχικής ειδοποίησης), με σκοπό την επιβεβαίωση της 
πληροφορίας και την εκτίμηση της κατάστασης και των αναγκών σε δυνάμεις 
επέμβασης για τη διαχείριση του συμβάντος. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, στον τόπο 
του ατυχήματος καταφτάνει άμεσα και η τεχνική αστυνόμευση του αυτοκινητοδρόμου. 
Η τελευταία υποβοηθά το ΠΣ και την ΕΛ.ΑΣ. υπό τις εντολές των τελευταίων ή 
αναλαμβάνει κάποιες αρχικές δράσεις μέχρι την άφιξη των αρμόδιων Πυροσβεστικών 
και Αστυνομικών Αρχών, τηρώντας βέβαια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του 
προσωπικού της και ευρισκόμενη σε ικανή απόσταση ασφαλείας. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατυχήματος σε χώρο αεροδρομίου, για μεν 
αεροδρόμια εντός των οποίων εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη απόκριση 
στο συμβάν γίνεται από αυτή, για δε τα υπόλοιπα αεροδρόμια, γίνεται από 
προσωπικό και οχήματα που διαθέτει η ΥΠΑ, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος σε λιμένα, 
η πρώτη απόκριση στο συμβάν γίνεται από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με το ΠΣ και 
τον αρμόδιο Οργανισμό Λιμένα. 

1. Πυροσβεστικό Σώμα 

Σε περίπτωση που φορέας αρχικής ειδοποίησης είναι το Πυροσβεστικό Σώμα σε 
τοπικό επίπεδο, ενημερώνει άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές του, όπως και την 
ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ (Εικόνα 7-9, βλ. §7.7). 

2. Ελληνική Αστυνομία/ Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή 

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της αρχικής ειδοποίησης είναι η κατά τόπο αρμόδια 
Αστυνομική/Λιμενική Αρχή (κατά τόπο αρμοδιότητας), η τελευταία ειδοποιεί άμεσα τις 
ανώτερες διοικητικές δομές της, την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ (Εικόνα 7-9, βλ. §7.7). 

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ή τα εντεταλμένα προς τούτο 
στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο αρμοδιότητας) αποτελούν 
θεσμικά το φορέα επίσημης ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων 
φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την 
εκδήλωση του ατυχήματος, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά 
κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την 
επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ 423Β/10-04-2003). Τη δράση 
μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι 
οποίες επίσης λειτουργούν σε 24ωρη βάση. 

3. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του (τηλεφωνικώς και γραπτώς, εάν αυτό 
είναι εφικτό) σχετικά με την εκδήλωση μεγάλου ατυχήματος ή συμβάντος κατά την 
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οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, επικοινωνεί άμεσα με τα επιχειρησιακά 
κέντρα όλων των κεντρικών εμπλεκόμενων φορέων (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο 
αρμοδιότητας), υπηρεσίες τομέα υγείας κλπ.) (Εικόνα 7-9, βλ. §7.7). 

Επιπλέον, ανάλογα με το είδος των εμπλεκόμενων ουσιών (εύφλεκτες, τοξικές, 
εκρηκτικές κλπ.), την έκταση του περιστατικού (συμβάν ή μεγάλο ατύχημα), καθώς και 
το σημείο στο οποίο έγινε, ενημερώνει άμεσα τους παρακάτω φορείς) (Εικόνα 7-9, βλ. 
§7.7): 

 Τις αρμόδιες Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου. 

 Το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
περιφερειακή χημική υπηρεσία. 

 Το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε περίπτωση περιστατικού με εμπλεκόμενες μολυσματικές 
ουσίες, πχ υγειονομικά απόβλητα. 

 Την ΕΕΑΕ, σε περίπτωση περιστατικού με εμπλεκόμενα ραδιενεργά υλικά. 

 Λοιπούς κατά περίπτωση κατά τόπους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, υπεύθυνοι ύδρευσης 
κλπ.). 

 Το φορέα λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου στο οποίο έλαβε 
χώρα το συμβάν (βλ. υπ. αριθ. 8183/24-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 69Ζ4465ΦΘΕ-
ΦΣΧ)). 

 Εταιρίες μεταφορών επιβατικού κοινού (ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, 
ΚΤΕΛ κλπ.), σε περίπτωση που οι επιπτώσεις του ατυχήματος πλήττουν ή 
ενδέχεται να πλήξουν σιδηροδρομικές αρτηρίες ή σταθμούς τρένων, 
λεωφορείων κ.ά. (όπως πχ σε ατύχημα εντός σήραγγας της Αττικής Οδού με 
πιθανές επιπτώσεις στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο κλπ.). 

 Τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (για όλες 
τις κατηγορίες των περιστατικών της παρούσας παραγράφου). 

 Λοιπούς αρμόδιους φορείς που απαιτείται να ενημερωθούν λόγω της φύσης, 
της θέσης και της έκτασης του περιστατικού. 

4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Μετά την ενημέρωση από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει 
με τη σειρά της άμεσα: 

 Τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 

 Την Περιβαλλοντική Επιτροπή Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς 
(ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

5. Περιφέρειες 

Μετά την ενημέρωση από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
ενημερώνει με τη σειρά της άμεσα και ανάλογα με το είδος του περιστατικού: 

 Τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. 
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 Τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας. 

 Την αρμόδια οργανική μονάδα της Περιφέρειας (Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ.) 
(βλ. υπ. αριθ. 8183/24-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 69Ζ4465ΦΘΕ-ΦΣΧ)) που έχει 
αρμοδιότητες συντήρησης στο οδικό δίκτυο στο οποίο συνέβη το ατύχημα ή 
συμβάν (για περιστατικά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας). 

 Οποιεσδήποτε άλλες περιφερειακές υπηρεσίες κριθεί απαραίτητο να 
ενημερωθούν, όπως: 

o Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. 

o Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ.) της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας (Ν. 4014/2011, άρθρο 20, παρ. 3). 

o Την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας κλπ. 

6. Δήμοι 

Μετά την ενημέρωση από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και ανάλογα με το είδος του περιστατικού, το 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ενημερώνει με τη σειρά του άμεσα το 
Δήμαρχο, για πιθανή συνδρομή του Δήμου με απορροφητικά υλικά, κλπ., προς 
υποβοήθηση του έργου καταστολής του συμβάντος από το Π.Σ. 

Το ανωτέρω μπορεί να καταστεί πλέον αναγκαίο σε περίπτωση ατυχήματος ή 
συμβάντος εντός δημοτικού οδικού δικτύου, τις αρμοδιότητες συντήρησης και 
λειτουργίας του οποίου κατέχει ο Δήμος (βλ. υπ. αριθ. 8183/24-11-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: 
69Ζ4465ΦΘΕ-ΦΣΧ)). 

6.1.7.3 Ενημέρωση Κοινού 

Η ενημέρωση του κοινού διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα 
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και στην ειδική ενημέρωση, με την έκδοση και 
κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. 

1. Γενική Ενημέρωση 

Όσον αφορά τη γενική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας 
από κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν, αυτή γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 3013/2002, ΠΔ 
210/1992). Στους ιστοχώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(www.civilprotection.gr) και του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) 
παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος. 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από 
κινδύνους που προέρχονται από τεχνολογικά ατυχήματα και τις δράσεις που πρέπει 
να αναληφθούν, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής 
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Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να 
συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται μέσω 
της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
(www.civilprotection.gr) δύναται να αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την 
ευρύτερη διάδοσή του. 

Ειδικά για την πολιτική πρόληψης οδικών ατυχημάτων εντός σήραγγας, 
δρομολογούνται δράσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
230/2007 (Παράρτημα Ι, παρ. 4). Συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές των σηράγγων 
(Εταιρίες Παραχώρησης για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους με σύμβαση 
παραχώρησης και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την Εγνατία Οδό) προβαίνουν σε 
ενημέρωση των πολιτών με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στα διόδια κλπ. 

2. Ειδική Ενημέρωση (κατά τη Διάρκεια Ατυχήματος) 

Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση των πολιτών απαιτείται σε 
περιπτώσεις που η εξέλιξη του περιστατικού φαίνεται να επιφέρει συνέπειες στην υγεία 
και την ακεραιότητα των πολιτών, στην περιουσία του και/ή στο περιβάλλον. Οι 
πληροφορίες που δίνονται στη δημοσιότητα από τις αρχές, απευθύνονται 
αποκλειστικά στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο και γίνονται 
κυρίως μέσω των ΜΜΕ. Η ενημέρωση ενδείκνυται να περιλαμβάνει γενικές 
πληροφορίες για τη φύση του ατυχήματος με έμφαση στις πιθανές συνέπειες για τον 
εκτιθέμενο πληθυσμό και το περιβάλλον, τα ονόματα των επικίνδυνων χημικών ουσιών 
που εμπλέκονται στο συμβάν και τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, καθώς και οδηγίες 
αναφορικά με τους τρόπους αυτοπροστασίας και τις ενδεικνυόμενες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια του ατυχήματος. 

Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείται υπέρβαση 
του ορίου ενημέρωσης που προβλέπεται στο παράρτημα XII της ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε 
αυτό, οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του 
κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για 
την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα αυτή έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 19). 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω ατυχήματος κατά την 
οδική/σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και για τις 
επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, 
θανόντων, κλπ.), αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου 
(αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 
οικείων Περιφερειών). 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση πόσιμου ύδατος σε τοπικό 
επίπεδο γίνεται από τους υπεύθυνους ύδρευσης, με βάση σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση 
γεωργικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές του 
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υπηρεσίες (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών). 

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τραυματίες και ανθρώπινες απώλειες λόγω ενός 
ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, αποτελεί 
αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές 
Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων 
περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών 
σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.1.8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
(ΣΔΑΑ) 
6.1.8.1 Ενεργοποίηση ΣΔΑΑ 

Η ενεργοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) γίνεται από 
το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής 
ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (Ελληνική 
Αστυνομία ή Πυροσβεστικό Σώμα ή Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας). 

Η καθ’ ύλη και κατά τόπο Προανακριτική Αρχή (Ελληνική Αστυνομία ή Πυροσβεστικό 
Σώμα ή Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή ή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), μετά από 
συνεννόηση με την αρμόδια Ιατροδικαστική Αρχή, εισηγείται στη φυσική της ηγεσία 
την ενεργοποίηση του σχεδίου. 

Η φυσική ηγεσία, αποδεχόμενη την ανωτέρω εισήγηση, υπογράφει σχετικό αίτημα για 
την ενεργοποίηση του σχεδίου, το οποίο διαβιβάζεται στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. Στο αίτημα αυτό 
πρέπει απαρέγκλιτα να περιλαμβάνεται ημερομηνία και ώρα, η ακριβής θέση του 
συμβάντος, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανόντων, εκτίμηση του αν αυτός 
αναμένεται να αυξηθεί και σύντομη περιγραφή του συμβάντος. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Απωλειών (ΣΔΑΑ) είναι να έχει πρωτίστως δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια προς τους 
επιζώντες και να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα περιορισμού ή ελαχιστοποίησης των 
επιπτώσεων του συμβάντος. Πιο συγκεκριμένα: 

 Να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαλογής, προ-νοσοκομειακής 
περίθαλψης και ιεράρχησης της διακομιδής των τραυματιών στην πλησιέστερη 
υγειονομική μονάδα. 

 Να έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η ασφάλεια της περιοχής του συμβάντος. 

 Η κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδια προανακριτική αρχή vα έχει ενημερωθεί από 
το ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ για τον αριθμό των θανόντων ή να έχει 
διαπιστωθεί με άλλο τρόπο. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση πολύνεκρου 
συμβάντος σε θαλάσσιο χώρο, ο αριθμός των θανόντων θα έχει διαπιστωθεί 
ή εκτιμηθεί πρωτίστως από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Σε περίπτωση συμβάντος με ΧΒΡΠ παράγοντες, να έχουν ολοκληρωθεί οι 
επιμέρους δράσεις – ενέργειες του κάθε φορέα που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στο 
Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης ΧΒΡΠ Συνεπειών. 
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6.1.8.2 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με τη λήψη του αιτήματος ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) ενημερώνει άμεσα το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας θέτει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής 
προστασίας.  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 
με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αξιολογεί τα στοιχεία και τη 
διαθεσιμότητα σε προσωπικό και μέσα των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, 
ενημερώνοντάς τον σχετικά. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη το υποβληθέν αίτημα και 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, με απόφασή του ενεργοποιεί το Σχέδιο 
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Η απόφαση ενεργοποίησης διαβιβάζεται 
μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το διάγραμμα ροής του αιτήματος ενεργοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) αποτυπώνεται στην Εικόνα 7-10 (βλ. §7.8). Στην Εικόνα 
7-11 (βλ. §7.8) παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της απόφασης ενεργοποίησης του 
Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). 

6.1.8.3 Επικοινωνίες και Διαχείριση Πληροφοριών 

Κύρια μέσα επικοινωνίας αποτελούν τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
καθώς και τα ασύρματα δίκτυα που χρησιμοποιούν οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι 
φορείς για την ενδοεπικοινωνία τους. Η επικοινωνία, που αρχικά γίνεται τηλεφωνικά, 
συνοδεύεται με αποστολή σχετικής τηλεομοιοτυπίας (fax), όταν αυτό απαιτείται (σήμα 
εφαρμογής ΣΔΑΑ, αιτήματα συνδρομής κλπ.), στο συντομότερο δυνατόν χρονικό 
διάστημα. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας περιλαμβάνει τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ασύρματο). 

Οι ανακοινώσεις σχετικά με τα θύματα δεν πρέπει να δίνονται στα ΜΜΕ προτού να 
ενημερωθούν οι συγγενείς των θανόντων ή οι Πρεσβείες ή Προξενικές Αρχές σε 
περίπτωση αλλοδαπών θανόντων. 

6.1.8.4 Ενημέρωση Κοινού και ΜΜΕ 

Η ενημέρωση του κοινού και των ΜΜΕ, όσον αφορά την εξέλιξη διαχείρισης του 
συμβάντος και την παροχή πληροφοριών από τον τόπο του συμβάντος γίνεται 
αποκλειστικά από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από το 
αποκεντρωμένο όργανο πολιτικής προστασίας που έχει εξουσιοδοτήσει. Περαιτέρω, η 
διαχείριση των ΜΜΕ αναλαμβάνεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης από τη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. 

Σε περίπτωση που συνεδριάζει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), δύναται να αναλάβει την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

Ο επικεφαλής της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής στον τόπο 
του συμβάντος, ορίζει σημείο συγκέντρωσης των εκπροσώπων των ΜΜΕ, στο οποίο 
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θα γίνεται η ενημέρωσή τους αποκλειστικά από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή από το αποκεντρωμένο όργανο πολιτικής προστασίας που έχει 
εξουσιοδοτήσει και θα τους γνωστοποιούνται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους, 
ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της καταστροφής. 

6.1.9 ΠΟΣΙΜΟ ΥΔΩΡ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
6.1.9.1 Ενημέρωση Κοινού 

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης είναι αρμόδιοι για την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τη 
χρήση του νερού του δικτύου διανομής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών-
καταστροφών. 

6.1.10 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
6.1.10.1 Ενημέρωση Κοινού 

Όταν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης ή οιουδήποτε των ορίων 
συναγερμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι αρμόδιες για θέματα περιβαλλοντικής 
πολιτικής και ποιότητας περιβάλλοντος υπηρεσίες των Περιφερειών οφείλουν να 
μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, 
των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα έχει το 
ΥΠΕΚΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010. 

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω βιομηχανικού ατυχήματος ή 
συμβάντος, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των 
πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ.), αποτελούν ευθύνη του Εθνικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών). 

Στην Εικόνα 7-12 (βλ. §7.10) παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής αρμοδιοτήτων των 
επιμέρους φορέων για την ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της 
υγείας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 863/27-01-2017 Τεύχος «Χαρτογραφική 
απεικόνιση σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια» της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

6.1.11 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
6.1.11.1 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Σε περίπτωση ατυχήματος/δυστυχήματος ή έκτακτης ανάγκης ο Διευθυντής του έργου 
της λατομικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας οφείλει να ειδοποιήσει την Ελληνική 
Αστυνομία και ανάλογα την περίπτωση την Επιθεώρηση Μεταλλείων (βλ. §3.7.11). 
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Στην Εικόνα 7-13 (βλ. §7.11) αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής κινητοποίησης των 
εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δυστυχήματος σε 
εγκαταστάσεις λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Τεύχος 
«Ενημερωτικός Φάκελος για τις Λατομικές και Μεταλλευτικές Δραστηριότητες» της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

6.1.11.2 Ενημέρωση Κοινού 

Σε περίπτωση συμβάντος (ατύχημα, δυστύχημα ή έκτακτη ανάγκη) σε χώρο λατομικών 
και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να 
ενημερώσει τους λοιπούς ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες γειτονικών χώρων, άλλες 
τοπικές δημόσιες αρχές, οικογένειες παθόντων κλπ.). 

6.1.12 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
6.1.12.1 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση Κοινού 

Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων (παραγωγών 
και διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων, αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, πολιτών) 
στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), θα πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα που προσδιορίζεται 
στη μελέτη του νέου ΕΣΔΕΑ. Η στρατηγική αυτή θα προκαθορίσει συγκεκριμένες 
ομάδες – στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων τρόπων 
επικοινωνίας (πχ ημερίδες, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, διαδικτυακές 
δυνατότητες). 

6.1.13 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI) 
6.1.13.1 Κινητοποίηση – Ιεράρχηση Πληροφοριών 

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του ως Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι, εκδίδει κωδικοποιημένα 
«Μηνύματα Προειδοποίησης Τσουνάμι» για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, τα οποία, ως Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι για τη χώρα μας, 
διαβιβάζει μέσω fax προς το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων 
φορέων Πολιτικής Προστασίας. 

Εν συνεχεία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δια του Κέντρου Επιχειρήσεων 
(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) θα διαβιβάζει μέσω fax, αυτούσια τα ανωτέρω κωδικοποιημένα μηνύματα 
στα Κέντρα Επιχειρήσεων των κάτωθι φορέων: 

 ΚΕΠΙΧ (Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) 

 ΕΣΚΕΔΙΚ (Αρχηγείο Ελληνικής αστυνομίας) 

 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ 

 ΕΘΚΕΠΙΧ (ΓΕΕΘΑ) 

 Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (Υπουργείο Υγείας) 

 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΥ (Υπουργείο Υγείας) 
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Στην Εικόνα 7-14 (βλ. §7.13) αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής αποστολής της 
έγκαιρης προειδοποίησης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του ιδιαίτερου 
προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 4561/09-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) 
Τεύχος «Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τη λήψη και διαχείριση των 
“Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι” του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για Τσουνάμι» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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6.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

6.2.1 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
6.2.1.1 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περ. 
Ενοτήτων μετά την Εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς 
Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη 
πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που 
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι 
Περιφερειάρχες, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα 
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να 
εξετάζονται κατά κύριο λόγο θέματα σχετικά με: 

 Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για 
την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες 
του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

 Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και 
μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών. 

 Τη διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το ΠΣ για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

 Τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται 
από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ. 

 Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ, εφόσον αποφασιστεί 
από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη η εφαρμογή του 
μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από 
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών. 

 Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας 
στους πληγέντες. 

 Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της 
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της 
Περιφέρειας. 
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 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ 
των εμπλεκομένων φορέων. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

6.2.1.2 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής (ΣΤΟ) Δήμων μετά την 
Εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς 

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη 
πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως 
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, οι Δήμαρχοι δύναται προς υποβοήθηση του 
έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) με σκοπό τον 
καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις 
υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε δράσεις πολιτικής προστασίας για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως 
θέματα σχετικά με: 

 Tην παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για 
την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες 
του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

 Tην αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και 
μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του 
έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των 
δασικών πυρκαγιών. 

 Tη διάθεση μέσων με βάση την ιεράρχηση που προτείνεται από το ΠΣ για την 
υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

 Tη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση 
τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους 
συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. 

 Tη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί 
από τον Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής 
απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας 
δασικών πυρκαγιών. 

 Tη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας 
στους πληγέντες. 

 Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της 
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

 Tην ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 
Δήμου. 
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 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ 
των εμπλεκομένων φορέων. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών  

6.2.1.3 Επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών που βρίσκονται σε 
επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει 
άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, διαβιβαστούν στις κατά 
τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα αποτελεί 
υποχρέωση, όλων των υπηρεσιών ή φορέων οι οποίοι λαμβάνουν σχετικές 
πρωτογενείς πληροφορίες, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους 
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και 
διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258Α/2006, όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/2014). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις 
σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους 
πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε 
ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, όπου αυτό απαιτείται. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται 
αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της 
καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για 
τη διευκόλυνση του έργου του. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς. 

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφοράς διασωθέντων τραυματιών 
λόγω δασικών πυρκαγιών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 
1579/1985, ΦΕΚ 217Α/1985). 

6.2.1.4 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων 

Η εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς δύναται να προκαλέσει επαγόμενες καταστροφές, 
όπως πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Η 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων από τη δασική πυρκαγιά 
καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, δύναται να προηγείται ή να 
επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω της 
δασικής πυρκαγιάς. 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από τη δασική πυρκαγιά καταστροφές 
εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται 
τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους, όταν αυτό απαιτηθεί. 

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή 
τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, 
Δήμους, κλπ.), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων 
καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών 
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αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω 
των δασικών πυρκαγιών. 

6.2.1.5 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση Μέσων 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την υποστήριξη του ΠΣ στο έργο της καταστολής των 
δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση διαχείριση συνεπειών τους, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, 
προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της 
Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42Α/2007). Νοείται, ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να 
ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης 
πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα 
διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό 
αίτημα. Νοείται, ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την 
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα 
υποδοχής. 

Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, ότι το δυναμικό και τα μέσα 
για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών τους σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να 
υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς 
άλλες χώρες (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007). 

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των 
διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνεται, ότι στα αιτήματα θα 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός), καθώς και ο 
επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους στη 
χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό τους. 

Σημειώνεται, ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ των άλλων δράσεων 
πολιτικής προστασίας, δύναται να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, μετά 
από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ, 
για τη μεταφορά προσωπικού, μέσων και εφοδίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
λόγω δασικών πυρκαγιών (ΠΔ 13/2018 – ΦΕΚ 26Α/2018, ΚΥΑ 1329.1/53/2002 – ΦΕΚ 
1482Β/2002). 

Επίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά 
από σχετικά αιτήματα των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, 
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(Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, Φ.595/231238/Σ.779/22-05-2014 έγγραφα 
του ΓΕΕΘΑ/Δνση Α6) ως ακολούθως: 

 Συνδρομή στο έργο του ΠΣ με ειδικά οχήματα μηχανικού, για διάνοιξη 
αντιπυρικών ζωνών, διευθέτηση δρομολογίων και λοιπών κατά περίπτωση 
εργασιών. 

 Συνδρομή με οχήματα ή εναέρια μέσα για εκκένωση προσωπικού που 
κινδυνεύει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς μετά από απόφαση του ΣΟΠΠ ή του 
ΥΠΕΣ/ΓΓΠΠ. 

 Επιτήρηση της περιοχής της κατασβεσθείσας πυρκαγιάς από δυνάμεις του ΠΣ 
για τυχόν αναζωπύρωση. 

 Διάθεση των απαραίτητων εναέριων μέσων, για μεταφορές δυνάμεων – 
υλικών και διακομιδές απωλειών υγείας. 

 Διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις 
πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/«Ξενοκράτης», καθώς και των τμημάτων 
«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/«Ξενοκράτης»), όπου αυτό 
απαιτείται. 

6.2.2 ΣΕΙΣΜΟΙ 
6.2.2.1 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περ. 
Ενοτήτων μετά την Εκδήλωση Σεισμού 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, με βάση την εκτίμηση των συνεπειών οι αρμόδιοι 
Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που 
τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους 
να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των 
φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να 
εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά με: 

 Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για 
τις συνέπειες του σεισμού κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

 Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και 
μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

 Την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Αντιπεριφερειάρχη, που ενεργεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος 
Περιφερειάρχης, δράσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας με βάση τη 
διαθεσιμότητα πόρων των μελών του ΣΟΠΠ με τους οποίους μπορούν να 
συνδράμουν το έργο του. 
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 Τη συνδρομή του έργου του ΠΣ για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ατόμων 
από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι. 

 Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΟΠΠ στην παροχή βοήθειας 
στους πληγέντες. 

 Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο της 
Περιφέρειας. 

 Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ 
φορείς, κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση 
δράσεων αρμοδιότητας τους και τις δυνατότητες άμεσης συνδρομής. 

 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση 
σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας – 
ασύρματα δίκτυα). 

6.2.2.2 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής (ΣΤΟ) Δήμων μετά την 
Εκδήλωση Σεισμού 

Μετά την εκδήλωση σεισμού, με βάση την εκτίμηση των συνεπειών οι Δήμαρχοι 
δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά 
Όργανα (Σ.Τ.Ο.) σε ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων 
που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται 
πρωτίστως θέματα σχετικά με: 

 Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για 
τις συνέπειες του σεισμού κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. 

 Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των 
φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και 
μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

 Την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, δράσεων αρμοδιότητας 
Δήμου με βάση την διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους 
οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του. 

 Την συνδρομή του έργου του Π.Σ. για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό 
ατόμων από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι. 

 Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας 
στους πληγέντες. 

 Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω 
καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη. 

 Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 
Δήμου. 
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 Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. 
φορείς, κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση 
δράσεων αρμοδιότητας τους και τις δυνατότητες άμεσης συνδρομής. 

 Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση 
σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας – 
ασύρματα δίκτυα). 

 Ζητήματα που συνδέονται με την υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται 
στους χώρους καταφυγής. 

6.2.2.3 Επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω καταστροφών 
(μερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον αστικό χώρο, κατολισθητικά 
φαινόμενα, κλπ.) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 
Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι 
λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με καταρρεύσεις κτιρίων και 
εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία 
του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση 
στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258Α/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/2014). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις 
σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους 
πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε 
ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, 
ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99Α/1992). Αν η κατάσταση 
το απαιτεί κινητοποιείται η ΕΜΑΚ (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 58Α/1987 – ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 
140Α/1993 – Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 09-07-2004). 

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν 
καταρρεύσει για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως 
επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στη ζώνη της πληγείσας περιοχής για 
τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας αποτελεί 
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ’ 21-05-2004). 

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω του 
σεισμού σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 
217Α/1985). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του 
έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, συνεργάζεται με τις μονάδες 
παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, Ιατρεία κλπ.) και είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την 
κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και 
εκτάκτων περιστατικών γενικά. Διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις 
άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε εκτάκτου περιστατικού 
καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς 



                                                           

 

                404

του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών από 
μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών 
των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η 
αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που 
περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169Α/1988). 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα 
του ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) του ΕΚΑΒ 
και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα 
περιοχή, αν τούτα απαιτούνται. 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να 
υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε 
συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται 
αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της 
καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για 
τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 
Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από: 

 Τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου/Περιφέρειας τη διάνοιξη 
αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων ή τη 
διάθεση μηχανημάτων έργου για την άρση εμποδίων, κλπ. 

 Τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική 
απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας 
κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας 
προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά 
τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα 
μέσα του ΕΚΑΒ. 

 Τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) 
και διανομής φυσικού αερίου, κλπ., να συνδράμουν το έργο του 
Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο 
(προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί 
στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ.). 

 Τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού της ΓΔΑΕΦΚ για την εκτίμηση της 
στατικότητας του ερειπίου και για τεχνικές κατευθύνσεις κατά τις επιχειρήσεις 
έρευνας – διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό. 

 Το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ ή το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) 
του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των 
τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς. 

6.2.2.4 Έλεγχος και Καταστολή Επαγόμενων Φαινομένων 

Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές, όπως πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, 
διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των 
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επαγόμενων από τον σεισμό καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος και καταστολή τους, 
δύναται να προηγείται ή να επιτελείται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης 
εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού. 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, 
αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα 
σχέδια αντιμετώπισής τους, όταν αυτό απαιτηθεί. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά 
φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την 
απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων 
κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας μετασεισμικών δονήσεων. 

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισμών ή 
απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πληγείσας περιοχής στα σημεία 
όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος, καταπτώσεις βράχων, κλπ., από τις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Δήμων και των Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού 
δικτύου. Εν συνεχεία θα πρέπει να εξεταστεί και δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα η 
άρση εμποδίων στο οδόστρωμα για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ.) από και 
προς την πληγείσα περιοχή. 

Επισημαίνεται, ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος 
κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό 
δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες δύναται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό 
επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την 
αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57Α/1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014, ΠΔ 1/2005, Ν. 2696/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω οι αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειών και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την υποστήριξη του 
έργου τους στην αντιμετώπιση συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού 
φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύναται να ζητήσουν από την ΓΓΠΠ την 
ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για την 
άμεση τεχνικογεωλογική αναγνώριση και την καταγραφή των φαινομένων και των 
επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόμενες 
κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα). 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του ΙΓΜΕ και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει 
καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 
και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Τονίζεται, ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς 
και η περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε 
από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά 
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όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν αρμοδιότητες των κατά τόπους 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, βάσει της αποστολής τους (Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 
258Α/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/2014, ΠΔ 210/1992 
– ΦΕΚ 99Α/1992).  

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή 
τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, 
Δήμους, κλπ.), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομένων 
καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών 
αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω 
του σεισμού. 

6.2.2.5 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση Μέσων 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, 
προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της 
Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 
42Α/2007). Νοείται, ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να 
ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης 
πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα 
διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό 
αίτημα. Νοείται, ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την 
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα 
υποδοχής. 

Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, ότι το δυναμικό και τα μέσα 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
σεισμών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διεθνούς 
συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον 
συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν. 3013/2002, N. 
3536/2007). 

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των 
διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνεται, ότι στα αιτήματα θα 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός), καθώς και ο 
επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους στη 
χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό τους. 

Σημειώνεται, ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ των άλλων δράσεων 
πολιτικής προστασίας, δύναται να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, μετά 
από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ, 
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για τη μεταφορά προσωπικού, μέσων και εφοδίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
λόγω σεισμού (ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 201Α/1999, ΚΥΑ 1329.1/53/2002 – ΦΕΚ 1482Β/2002). 

Επίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις δύνανται να συμβάλουν στη διαχείριση εκτάκτων 
αναγκών λόγω σεισμού, με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και την 
προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές (Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/Απρ2016/ΓΕΕΘΑ/Α6, 
Φ.595/231238/Σ.779/22-5-2014 έγγραφα του ΓΕΕΘΑ/Δνση Α6). Ειδικότερα, το ΓΕΕΘΑ, 
μετά από σχετική αίτηση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων μέσω ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, 
δύναται: 

 Να κινητοποιεί τις Νοσηλευτικές Μονάδες (ΚΙΧΝΕ), τις Μονάδες Μηχανικού, τις 
Μονάδες Εφοδιασμού – Μεταφορών των Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων 
Επιχειρησιακών σχηματισμών και να συνδράμει, σε συνεργασία με άλλους 
φορείς, στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες (οργάνωση καταυλισμών, 
αεροδιακομιδές, κλπ.). 

 Να ενισχύει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 
και τα σωστικά συνεργεία του ΠΣ με την Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ), με ελικόπτερα (Ε/Π) ή αεροσκάφη (Α/Φ) ή πλοία του 
Πολεμικού Ναυτικού για την μεταφορά τους στον τόπο της καταστροφής. 

 Να συμβάλει με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και 
προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/ «Ξενοκράτης», 
καθώς και των τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (Παράρτημα «Ζ» στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ/ 
«Ξενοκράτης»), όπου αυτό απαιτείται. 

6.2.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
6.2.3.1 Επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω πλημμυρικών 
υδάτων, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος ή λόγω κατολισθητικών φαινομένων κλπ., 
διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά 
προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι 
λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με εγκλωβισμούς ατόμων να 
ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο 
χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258Α/27-11-2006, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις 
σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους 
πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε 
ιεράρχηση αυτών και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, 
ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 
210/1992, ΦΕΚ 99Α/16-06-1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η κατάσταση το 
απαιτεί κινητοποιείται η ΕΜΑΚ (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 58Α/1987 – ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 
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140Α/26-08-1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει – Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 
23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 09-07-2004). 

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την 
ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων 
τροχαίας κίνησης μέσα και περιμετρικά της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των 
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ’ 21-05-2004). 

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω των 
πλημμυρών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 
217Α/23-012-1985). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς 
του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω πλημμυρών, συνεργάζεται με τις 
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κλπ.) και είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και 
την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης 
αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, διακινεί και διακομίζει στα 
νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς 
του, κάθε έκτακτο περιστατικό καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα 
νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή 
εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση 
των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης 
παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη 
γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 
169Α/17-08-1988). 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα 
του ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙ.Κ) του ΕΚΑΒ 
και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα 
περιοχή, αν τούτα απαιτούνται. 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να 
υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε 
συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται 
αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της 
καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για 
τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του 
Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από: 

 Τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη 
αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη 
διάθεση μηχανημάτων έργου, κλπ. 

 Τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική 
απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας 
κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας 
προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά 
τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα 
μέσα του ΕΚΑΒ. 
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 Τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), 
ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, 
ΔΕΣΦΑ, κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή επιχειρήσεων 
προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός 
των ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος για 
τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων του. 

 Το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και 
διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς. 

6.2.3.2 Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και Διαχείριση Συνεπειών λόγω Επαγόμενων 
Φαινομένων 

Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή 
επικίνδυνων υλικών, κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες 
των πλημμυρών καταστροφές, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά 
περίπτωση αρμόδιους φορείς, μετά από σχετική ενημέρωσή τους.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών 
φαινομένων προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται (κατά κανόνα 
από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή το Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου) οι αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (Δ/νσεις 
Τεχνικών Έργων, κλπ.) για τη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των 
επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως 
την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση 
νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές, εξαιτίας της εξέλιξης των έντονων 
βροχοπτώσεων ή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50Α/06-03-1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς 
άξονες, από και προς την πληγείσα από πλημμύρες περιοχή. Νοείται, ότι η ανωτέρω 
ενέργεια έχει σαν άμεσο στόχο τη μερική άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, ΠΣ, 
ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ.) και όχι κατ’ ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην 
πληγείσα από πλημμύρες περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, 
φυσικό αέριο, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού 
λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από 
πλημμύρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε 
εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες 
κατά τόπους υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας. 
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Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, οφείλουν να 
ενημερώνουν άμεσα τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τις κατά 
τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, σε περιπτώσεις εκφόρτισης της πλημμυρικής 
εισροής από τους υπερχειλιστές των εγκαταστάσεών τους. 

6.2.3.3 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση Μέσων 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, αναλόγως του είδους των 
αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για 
διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα 
Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., 
ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
27, Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-2007). Νοείται, ότι αιτήματα που αρχικά 
υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού 
εγγράφου. 

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης 
πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα 
διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό 
αίτημα. Νοείται, ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την 
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα 
υποδοχής. 

Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, ότι το δυναμικό και τα μέσα 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν 
αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν. 
3013/2002, N. 3536/2007). 

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των 
διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνεται, ότι στα αιτήματα θα 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο 
επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους στη 
χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό τους. 

6.2.4 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΓΕΤΟΣ 
6.2.4.1 Επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης 

Η έρευνα και διάσωση ατόμων που η ζωή τους έχει περιέλθει σε κίνδυνο από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, όπως για παράδειγμα κτηνοτρόφοι, εκδρομείς, 
κυνηγοί κτλ., είναι αρμοδιότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΔ 210/1992 – ΦΕΚ 



                                                           

 

                411

99Α/16-06-1992, ΠΔ 397/1998 – ΦΕΚ 276Α/08-12-1998, Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258Α/27-11-
2006, Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τίθεται επικεφαλής των επιχειρήσεων 
αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση δύναται να αιτηθεί τη 
συνδρομή και άλλων φορέων Πολιτικής Προστασίας και υπηρεσιών προς 
υποβοήθηση του έργου του. Τα αιτήματα προς συνδρομή του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι 
φορείς. 

Οι εν συνεχεία δράσεις προνοσοκομειακής περίθαλψης ή διακομιδής των 
διασωθέντων ατόμων σε υγειονομικές μονάδες, όταν συντρέχουν λόγοι, 
αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του ΕΚΑΒ (Κεντρική 
Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ). Η διακομιδή γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο 
Επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ που έχει την ευθύνη ενεργοποίησης των κατά τόπους 
μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.). 

Σημειώνεται, ότι στις δράσεις έρευνας και διάσωσης συμπεριλαμβάνονται ο 
απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο της χώρας, 
όπως επίσης ο απεγκλωβισμός και η διάσωση επιβατών και εργαζομένων στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. 

6.2.4.2 Απεγκλωβισμός και Διάσωση Οδηγών και Επιβατών στο Οδικό Δίκτυο λόγω 
Χιονοπτώσεων ή Παγετού 

Ο απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει τεθεί σε 
κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, λόγω χιονοπτώσεων ή 
παγετού είναι αρμοδιότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΔ 210/1992 – ΦΕΚ 
99Α/16-06-1992, ΠΔ 397/1998 – ΦΕΚ 276Α/08-12-1998, Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258Α/27-11-
2006, Ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73Α/24-03-2014). 

Για τις ανωτέρω δράσεις που συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών 
και επιβατών στο οδικό δίκτυο και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, θεωρείται 
απαραίτητη η συνεργασία των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώματος με τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του αρμόδιου φορέα χειμερινής 
συντήρησης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), 
προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ. 

Η μεταφορά των επιβατών και οδηγών που έχουν απεγκλωβιστεί, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, σε Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985 – ΦΕΚ 
217Α/23-12-1985, Ν. 2071/1992 – ΦΕΚ 123Α/15-07-1992, Ν. 2194/1994 – ΦΕΚ 34Α/16-03-
1994). Ο συντονισμός των Υγειονομικών Μονάδων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού που αφορούν την παροχή ιατρικής 
βοηθείας είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠ.Υ) του 
Υπουργείου Υγείας (Ν. 3370/2005 – ΦΕΚ 176Α/11-07-2005, Ν. 3527/2007 – ΦΕΚ 25Α/09-
02-2007). 

Θέματα που αφορούν την παροχή βοήθειας, όπως η διανομή κουβερτών και 
πρόχειρων γευμάτων, όταν αυτό επιβάλλεται σε περιπτώσεις ακινητοποίησης 
οχημάτων επί του οδικού δικτύου λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όπου αυτό 
απαιτείται, θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος 
(69061Φ.702.16/29-11-2012 έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ) Το έργο της διανομής κουβερτών 
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ή/και πρόχειρου γεύματος δύναται να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε 
περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες του ΠΣ και όταν διαθέτουν κατάλληλο 
όχημα για το σκοπό αυτό (2501/14/40-α/20-11-2012 έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.). 

Νοείται, ότι δράσεις παροχής βοήθειας, όπως η ανωτέρω, δύναται να 
πραγματοποιούνται παραλλήλως, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, με δράσεις που 
συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών. 

6.2.4.3 Απεγκλωβισμός και Διάσωση Επιβατών και Εργαζομένων στο Σιδηροδρομικό 
Δίκτυο της Χώρας λόγω Χιονοπτώσεων ή Παγετού 

Η αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ Γενικό Κανονισμό 
Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ ΑΕ, ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, καθώς και 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς Κανονισμούς 
Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αποχιονισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, 
καθώς και η άρση αποκλεισμού τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα της εταιρίας ΟΣΕ ΑΕ. Οι δράσεις 
αυτές δύναται να επικουρούνται με προσωπικό και μέσα της εταιρίας ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Η 
εταιρία ΟΣΕ ΑΕ πραγματοποιεί τις ανωτέρω δράσεις, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Κίνησης (άρθρα 134 & 135). 

Σε περίπτωση αποκλεισμού αμαξοστοιχίας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού και 
αδυναμία αποκατάστασης της κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός ενημερώνει των 
αρμόδιο Σταθμάρχη, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τη διοίκηση της εταιρίας 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, η οποία οφείλει να μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό 
είτε με τη χρήση άλλης αμαξοστοιχίας είτε με άλλα μέσα (λεωφορεία, κτλ.). 

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των μέσων αυτών στην αποκλεισμένη 
αμαξοστοιχία και εφόσον τεθούν ζητήματα προστασίας της ζωής των επιβατών και 
των εργαζομένων λόγω παρατεταμένης παραμονής τους σε συνθήκες ψύχους, η 
διοίκηση της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ οφείλει να ενημερώσει το Πυροσβεστικό Σώμα, 
προκειμένου να ενεργήσει για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή τους. Η εν συνεχεία 
μεταφορά των επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό είναι αρμοδιότητα της 
εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά επιβατών και 
εργαζομένων σε ασφαλές σημείο από το Πυροσβεστικό Σώμα, η εν συνεχεία 
μεταφορά τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε Υγειονομικές Μονάδες είναι 
αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985 – ΦΕΚ 217Α/23-12-1985, Ν. 2071/1992 – ΦΕΚ 
123Α/15-07-1992, Ν. 2194/1994 – ΦΕΚ 34Α/16-03-1994). 

6.2.4.4 Αντιμετώπιση Περιστατικών Υγείας σε Περιοχές όπου έχει Διακοπεί η 
Κυκλοφορία στο Οδικό Δίκτυο λόγω Χιονοπτώσεων ή Παγετού 

Σε περιπτώσεις που το ΕΚΑΒ, ως αρμόδιος φορέας παροχής επείγουσας 
προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας και διακίνησης εκτάκτων περιστατικών υγείας, 
δεχθεί κλήση αντιμετώπισης περιστατικού υγείας σε περιοχή όπου διαπιστωμένα έχει 
διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 
παγετού και δεν είναι δυνατή η άμεση απόκρισή του με τα μέσα που διαθέτει, 
ενημερώνει το ΠΣ, προκειμένου να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει στη μεταφορά 
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του περιστατικού σε σημείο όπου είναι δυνατή η προσέγγιση των μέσων του ΕΚΑΒ. Τη 
δράση αυτή μπορούν να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. εφόσον διαθέτουν 
τα κατάλληλα μέσα. 

Νοείται, ότι στις περιπτώσεις που ζητηθεί η συνδρομή φορέων χειμερινής συντήρησης, 
το αίτημα του ΕΚΑΒ θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Στις περιπτώσεις 
αυτές και εφόσον οι συνθήκες και τα μέσα που διαθέτουν το επιτρέπουν, τα αρμόδια 
αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης / αρμόδιος 
Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος) δρομολογούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για 
τη χειμερινή συντήρηση υπηρεσίες τους, την κατά προτεραιότητα αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας στα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους που οδηγούν προς 
τα σημεία των περιστατικών υγείας για την άμεση προσέγγιση οχήματος του ΕΚΑΒ. 

6.2.4.5 Διακοπή Μαθημάτων σε Σχολικές Μονάδες λόγω Χιονοπτώσεων και Παγετού 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-
2010), η διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα 
του Δήμου εντός των διοικητικών του ορίων (άρθρο 94 του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει). Ομοίως, η διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας εντός των διοικητικών της ορίων (άρθρο 186 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει). 

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω δράση διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων και των 
Περιφερειών της χώρας, αν και δε συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί στο παρόν δεδομένου ότι αποβλέπει στην 
προστασία των μαθητών από κινδύνους χιονοπτώσεων και παγετού. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του 
ανωτέρω μέτρου της διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων 
και παγετού, θεωρείται σκόπιμη η εκ των προτέρων συνεργασία των αρμοδίων 
Δημάρχων με τον οικείο Περιφερειάρχη και τη οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λήψη της απόφασης διακοπής μαθημάτων. 

6.2.4.6 Επίταξη Προσωπικών Υπηρεσιών για Αντιμετώπιση Επείγουσας Κοινωνικής 
Ανάγκης από Θεομηνία 

Θέματα που σχετίζονται με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη κινητών 
και ακίνητων πραγμάτων για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από 
θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ρυθμίζονται με 
το άρθρο 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-05-2015), το άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 
(ΦΕΚ 42Α/23-02-2007) και το ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236Α/02-09-1974, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, ύστερα 
από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η 
αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες παραπάνω. 
Με την απόφαση του Πρωθυπουργού εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή 
Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με απόφασή τους, σε επίταξη προσωπικών 
υπηρεσιών (άρθρο 1 του Ν. 4325/2015). 
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6.2.4.7 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση Μέσων 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 
διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, αναλόγως του είδους των 
αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για 
διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα 
Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., 
ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
27, Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23-02-2007). Νοείται, ότι αιτήματα που αρχικά να 
υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού 
εγγράφου.  

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης 
πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα 
διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό 
αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την 
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα 
υποδοχής.  

Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν 
αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν. 
3013/2002, N. 3536/2007). 

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των 
διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνουμε ότι στα αιτήματα 
θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς 
και ο επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους 
στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό τους. 

6.2.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) 
6.2.5.1 Περίπτωση Εκδηλωμένου ή Επικείμενου Μεγάλου Ατυχήματος (ΤΑΜΕ) 

Εφόσον οριοθετηθούν οι ζώνες προστασίας των ομάδων καταστολής και του 
πληθυσμού και οι εκτιμώμενες από το περιστατικό επιπτώσεις, είναι ή αναμένεται να 
είναι επιπτώσεις μεγάλου ατυχήματος (ΤΑΜΕ), όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 
3 (παρ. 13) της ΚΥΑ 172058/2016, δηλαδή, αποτελεί περιστατικό, όπως μεγάλη 
διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη 
λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 
172058/2016 (εγκατάσταση SEVESO), το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, 
άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της 
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εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες, τότε το 
περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο ατύχημα (ΤΑΜΕ)». 

Στην περίπτωση αυτή, δρομολογούνται οι κάτωθι δράσεις: 

1. Δράσεις καταστολής του ΤΑΜΕ, που δρομολογούνται με μέριμνα της κατά τόπο 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 
του ΠΣ. 

2. Δράσεις υποστήριξης του ΠΣ στο έργο καταστολής του ΤΑΜΕ, που 
δρομολογούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ 
στο σημείο του ατυχήματος, από λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας (ΟΤΑ, 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ.). 

3. Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης 
συνεπειών ένεκα του ΤΑΜΕ, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο ως εξής: 

 Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με το ΠΣ, 
όπου αυτό απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τις ζώνες που έχουν 
οριοθετηθεί. 

 Απεγκλωβισμός και διάσωση πολιτών31 από το ΠΣ που βρίσκονται σε 
περιοχή εγγύς, ή εντός του σημείου του περιστατικού (πχ εργαζομένων εντός 
της εγκατάστασης, κλπ.) και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και 
διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε 
να μην υπάρξουν απώλειες. 

 Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ (και του ΕΚΕΠΥ, εφόσον απαιτείται), για τη διακομιδή 
των τραυματιών από το σημείο του ατυχήματος σε υγειονομικές μονάδες. 

 Με μέριμνα των ΕΚΑΒ/ΕΚΕΠΥ, αντιμετώπιση περιστατικών υγείας πολιτών 
εκτός της εγκατάστασης αλλά εντός των ζωνών Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ, λόγω έκθεσής τους 
σε φωτιά, θερμική ακτινοβολία (ένεκα πυρκαγιάς) ή ψυχρές συνθήκες (σε 
περίπτωση διαρροής κρυογενικών ουσιών ή υγροποιημένων αερίων), 
υπερπίεση (λόγω ωστικού κύματος (blast wave) από εκρήξεις και/ή 
πτώση/εκτόξευση θραυσμάτων από διαλυμένο λόγω εκρήξεων εξοπλισμό) 
και/ή διασπορά τοξικών ή εύφλεκτων ουσιών. 

 Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης από τις αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές 
Αρχές (κατά τόπο αρμοδιότητας) προς: 

o Διευκόλυνση της κίνησης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για την 
παραλαβή τραυματιών εντός ή/και εκτός της εγκατάστασης και τη 
διακομιδή τους σε υγειονομικές μονάδες. 

                                                      

31 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και 
διάσωσης βασίζεται στο γεγονός, ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας 
της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα μεγάλο ατύχημα, ή σε κάποια απόσταση 
από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του 
σημείου του μεγάλου ατυχήματος και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που 
απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 
Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την 
προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει 
χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές 
ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, εγγύς, ή εντός του σημείου 
του μεγάλου ατυχήματος. 
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o Αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην περιοχή του 
ατυχήματος όσο και ευρύτερα. 

o Εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων από ασφαλείς 
παρακαμπτήριες οδούς, όπως αυτές καθορίζονται από το ΠΣ, σε 
συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην 
περιοχή του ατυχήματος. 

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται 
από τον Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των  συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας. 

 Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται 
από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας. 

 Εφόσον δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες μετρήσεις ρυπαντών (πχ εάν δεν 
υπάρχουν σταθμοί μέτρησης για την καταγραφή διαφυγόντων αερίων 
ρύπων κλπ.), κινητοποίηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής 
Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του ατυχήματος, διά της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, φορέων που έχουν την 
αρμοδιότητα διεξαγωγής δειγματοληψιών και μετρήσεων σε έδαφος, αέρα 
ή/και ύδατα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

 Ενημέρωση, με μέριμνα του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
ατυχήματος, των γειτονικών εγκαταστάσεων SEVESO, καθώς και 
εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 αλλά 
βρίσκονται στο ίδιο επιχειρηματικό πάρκο ή εντός των ζωνών Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και όπου 
οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να αυξάνονται λόγω της 
γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας αυτών με την εγκατάσταση στην 
οποία εκδηλώθηκε το ατύχημα, εξαιτίας πολλαπλασιαστικών φαινομένων. 

 Ενημέρωση, με μέριμνα του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
ατυχήματος, γειτνιαζουσών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που απειλούνται 
από τις συνέπειες του ατυχήματος. 

 Εκτίμηση από τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ, κατόπιν συνεννόησης με 
τον τεχνικό ασφαλείας της εγκατάστασης σχετικά με το μέτρο προστασίας 
πληθυσμού που θα πρέπει να δρομολογηθεί (παραμονή σε ασφαλείς 
κλειστούς χώρους ή προληπτική-οργανωμένη απομάκρυνση). 

 Σύνταξη, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου, ή στην περίπτωση που η 
εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν 
Δήμο, με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις που του παρέχει ο οικείος Περιφερειάρχης (άρθρο 160 παρ. 3 
του Ν. 3852/2010), δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης για παραμονή 
των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του ατυχήματος. 

 Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του 
ατυχήματος προς το αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
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Προστασίας (Δήμαρχος/Αντιπεριφερειάρχης), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4249/2014, σε συνεργασία με την 
ΕΛ.ΑΣ. 

 Λήψη μέτρων προστασίας από τους υπεύθυνους λειτουργίας σχολείων, 
παιδικών σταθμών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, αρχαιολογικών χώρων, 
ξενοδοχειακών μονάδων, εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφάλειας, κλπ., εντός της οριοθετημένης περιοχής, μετά από σχετική 
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την 
αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων και των 
Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου των 
αρμόδιων Δημάρχων και Αντιπεριφερειαρχών, αντίστοιχα. 

 Με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την Περιφέρεια 
Αττικής και των κατά τόπους Περιφερειών, για το υπόλοιπο της χώρας, 
ενημέρωση του κοινού, σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα 
και παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης που προβλέπεται στο 
Παράρτημα XII της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων 
συναγερμού που καθορίζονται σε αυτό. 

 Με μέριμνα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες 
του ανωτέρω Υπουργείου (αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών) και του ΕΚΕΠΥ, 
ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις 
περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω ΤΑΜΕ, καθώς 
και για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών. 

 Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση ΤΑΜΕ και το έργο 
καταστολής του από το ΠΣ. 

 Με μέριμνα της προανακριτικής αρχής (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το 
ΕΚΕΠΥ, ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των 
αλλοδαπών πολιτών. 

 Με μέριμνα του ΕΚΕΠΥ, ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 
τραυματιών, καθώς και τον αριθμό και τις ιατρικές μονάδες στις οποίες 
νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών πολιτών. 

 Με μέριμνα της επιληφθείσας προανακριτικής Αρχής, σε συνεργασία με την 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενημέρωση των συγγενών, του κοινού και των 
ΜΜΕ σχετικά με τα θύματα λόγω του ΤΑΜΕ. 

 Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωση των οικείων Προξενείων 
και Πρεσβειών, σε περιπτώσεις αλλοδαπών τραυματιών και θανόντων. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης διασυνοριακών επιπτώσεων λόγω το ΤΑΜΕ, 
ενημέρωση, διά του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, όμορων Κρατών, μέσω των συστημάτων 
έγκαιρης ειδοποίησης που διαθέτει (βλ. Μέρος 2 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ). 

 Με μέριμνα του ΔΕΔΔΗΕ, ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις περιοχές στις 
οποίες γίνεται προληπτική διακοπή της ηλεκτροδότησης από αυτόν. 
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 Με μέριμνα των υπευθύνων ύδρευσης, σύμφωνα με σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
κατανάλωση πόσιμου ύδατος σε τοπικό επίπεδο. 

 Με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές του υπηρεσίες (αρμόδιες Δ/νσεις 
των Γενικών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων 
Περιφερειών) και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την περίπτωση των αλιευμάτων, 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατανάλωση γεωργικών, 
κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων. 

 Με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας (διά των αρμοδίων περιφερειακών του 
υπηρεσιών), σε συνεργασία με το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης. 

 Υλοποίηση μέτρων βραχείας αποκατάστασης και εξυγίανσης του χώρου του 
ατυχήματος, με μέριμνα του φορέα εκμετάλλευσης, υπό την εποπτεία και 
έγκριση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η 
Έκδοση). 

 Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κλπ., που 
έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του 
καταστροφικού φαινομένου, με ευθύνη των φορέων λειτουργίας και 
συντήρησης των δικτύων. 

 Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω του ΤΑΜΕ. 

Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες στην υλοποίηση των 
ανωτέρω δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω ΤΑΜΕ, αναφέρονται 
αναλυτικά ανά φορέα στο Δεύτερο Μέρος του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση). 

6.2.5.2 Δρομολογούμενες Δράσεις σε Περίπτωση Συμβάντος/ Μεγάλου Ατυχήματος 
σε Εγκατάσταση που βρίσκεται σε Χώρο Αεροδρομίου 

Για τα αεροδρόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί με σύμβαση παραχώρησης, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από ατυχήματα με 
εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ Σχέδια 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Ειδικότερα, με την από 14-12-2015 σύμβαση η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο δυνάμει του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Β/27-05-2016), παραχωρήθηκαν στην 
εταιρία FRAPORT τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια κλάσης Α (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, 
Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Άκτιου/Πρέβεζας, Χανίων) και κλάσης Β 
(Σκιάθου, Ρόδου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης, Κω). 

Στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, στα ανωτέρω 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Έκτακτης Ανάγκης, συμφώνα με τις διατάξεις των εθνικών και διεθνών νόμων και 
κανονισμών: 

 Κανονισμός Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
Αερολιμένων (απόφαση Διοικητή ΥΠΑ Δ3/Γ/37160/8112/2003, ΦΕΚ 1452Β/06-
10-2003). 
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 Κανονισμός EASA, ΕΕ 139/2014 AMC-GM AR, OR & OPS. 

Ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης νοούνται οι καταστάσεις: 

 Στις οποίες εμπλέκονται αεροσκάφη, όπως ατυχήματα εντός και εκτός 
αεροδρομίου, απειλή για εκρηκτικό μηχανισμό. 

 Στις οποίες δεν εμπλέκονται αεροσκάφη, όπως πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, 
φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, σεισμός). 

Ομοίως, για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης Αερολιμένα 
(ΣΑΚΑΑ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και ισχύει. 

Μετά την εκδήλωση περιστατικού με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες εντός των 
εγκαταστάσεων των αερολιμένων, οι διοικήσεις τόσο των αερολιμένων που έχουν 
αποδοθεί με σύμβαση παραχώρησης, όσο και των αερολιμένων που τελούν υπό 
κρατική εκμετάλλευση (ΥΠΑ), είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή των 
προβλεπομένων στα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης. 

6.2.5.3 Αιτήματα Συνδρομής – Διάθεση Μέσων 

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) για την υποστήριξη του ΠΣ στο έργο της καταστολής του 
ΤΑΜΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση συνεπειών του, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, 
προωθούνται προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων 
Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.) ή/και προς την οικεία 
Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας ή των οικείων 
Δήμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/2007). 
Νοείται, ότι αιτήματα που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να 
ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου. 

Επισημαίνεται, ότι το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης 
πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από τον φορέα 
διάθεσής τους, είτε από τον φορέα υποδοχής τους, ο οποίος και υπέβαλε το αρχικό 
αίτημα. Νοείται, ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την 
καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα 
υποδοχής.  

6.2.5.4 Αιτήματα Διεθνούς Συνδρομής 

Σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, ότι το δυναμικό και τα μέσα 
για την καταστολή του ΤΑΜΕ ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/διαχείριση των συνεπειών του σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να 
υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς 
άλλες χώρες (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007). 

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως διά του 
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία 
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Πολιτικής Προστασίας, για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των 
διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνεται, ότι στα αιτήματα θα 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα αιτούμενα μέσα (τύπος, αριθμός), καθώς και ο 
επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα αιτούμενα μέσα, μετά την είσοδό τους στη 
χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό τους. 

6.2.5.5 Αιτήματα Διεθνούς Συνδρομής για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας 
Ρύπανσης 

Αναφορικά με αιτήματα παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση ρύπανσης της 
θάλασσας, ισχύουν τα εξής: 

 Η εισήγηση γίνεται από τη Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Η αίτηση συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Κεφάλαιο 1 του ΠΔ 11/2002 (ΦΕΚ 6Α/2002), είτε μέσω του Περιφερειακού 
Κέντρου Άμεσης Επέμβασης για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της 
Μεσογείου Θαλάσσης (Regional Marine Emergency Response Centre for 
the Mediterranean Sea: REMPEC), στο πλαίσιο του περιφερειακού 
συστήματος προστασίας της Μεσογείου που έχει καθιερωθεί από το 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Environment Programme; UNEP), είτε μέσω του Τμήματος Επείγουσας 
Επέμβασης για Ρύπανση (Urgent Pollution Alert Section) Βρυξελλών, στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία των 
Κρατών-Μελών σε περιπτώσεις καταπολέμησης της ατυχηματικής ρύπανσης. 

 Για την αίτηση συνδρομής, χρησιμοποιείται ο τύπος αναφοράς ρύπανσης 
και ανταπόκρισης σε αιτήματα βοήθειας που έχει καθοριστεί από τον ΙΜΟ 
(International Maritime Organization), ως εναρμονισμένο σύστημα 
αναφοράς (Pollution Reporting System-POLREP). 

6.2.6 ΤΕΧΝ. ΑΤΥΧ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΣΕ 
SEVESO III 
Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το 
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) και εφόσον συντρέχουν 
λόγοι και τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15. Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται 
τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε 
στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου 
Γενικού ΣΑΤΑΜΕ. 
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6.2.7 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ – ΣΙΔ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΠΙΚ. ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 
6.2.7.1 Υλοποιούμενες Δράσεις στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Δυνάμεων – Επέμβασης 

Ο επικεφαλής του ΠΣ αναλαμβάνει το συντονισμό των δράσεων που υλοποιούνται 
στο τακτικό επίπεδο και αναπτύσσονται στις τέσσερις (4) ζώνες επιχειρήσεων: καυτή – 
θερμή – ψυχρή –ελεύθερη32. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 Αναγνώριση κινδύνου και ταυτοποίηση των μεταφερόμενων ουσιών33, 
διαδικασία η οποία ξεκινά από τη στιγμή που καταφτάνει στο σημείο του 

                                                      

32 1. Καυτή ζώνη/ζώνη εξαίρεσης/απαγορευμένη ζώνη (hot zone) 
Είναι η ζώνη που περικλείει το καυτό σημείο (hot spot), δηλαδή το σημείο του συμβάντος, σε 
τόση έκταση ώστε η συγκέντρωση της ουσίας να είναι άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου να 
καθίσταται τόση, ώστε να υφίσταται μέγιστος κίνδυνος απώλειας ζωής, σε όποιον εκτεθεί σε 
αυτήν χωρίς τον κατάλληλο για την περίσταση προστατευτικό εξοπλισμό. Η είσοδος στην καυτή 
ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνο, σε όσους φέρουν τον ενδεικνυόμενο για την περίπτωση 
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ο χρωματικός κωδικός της Καυτής Ζώνης είναι «κόκκινη». Η 
μόνη Υπηρεσία η οποία δραστηριοποιείται στην καυτή ζώνη είναι το Πυροσβεστικό Σώμα. 
 
2. Θερμή Ζώνη/ζώνη ελέγχου μόλυνσης/περιορισμένης πρόσβασης (warm zone) 
Είναι η περιοχή μεταξύ της Καυτής και της Ψυχρής Ζώνης, στην οποία λαμβάνει χώρα η 
υποστήριξη των λειτουργιών της επέμβασης στην Καυτή Ζώνη. Ο χρωματικός κωδικός της 
Θερμής Ζώνης είναι «κίτρινη». Η είσοδος στη Θερμή Ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνον σε 
όσους φέρουν τον ενδεικνυόμενο για την περίπτωση ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Η 
επικοινωνία του προσωπικού που εργάζεται στη Θερμή Ζώνη με την Ψυχρή Ζώνη γίνεται από τα 
συγκεκριμένα σημεία εισόδου/εξόδου προσωπικού, τα οποία είναι και ελεγχόμενα. Η 
απομάκρυνση των θυμάτων από τη Θερμή Ζώνη γίνεται από τα συγκεκριμένα σημεία εξόδου 
θυμάτων (περιπατητικών και διακομιζομένων με φορεία), τα οποία βρίσκονται στα σύνορα 
Θερμής και Ψυχρής Ζώνης. Στα σημεία αυτά γίνεται η καταγραφή κάθε τυχόντος εξερχόμενου 
θύματος. 
 
3. Ψυχρή Ζώνη (cold zone) 
Είναι η ζώνη που περικλείει καθ’ ολοκληρία τη Θερμή Ζώνη. Στην Ψυχρή Ζώνη, η εργασία και 
παραμονή του προσωπικού δεν περικλείει κινδύνους υγείας. Επιβάλλεται η χρήση ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού μόνο για το προσωπικό της Ομάδας Ασφαλείας Περιμέτρου, το 
οποίο βρίσκεται σε «επαφή» με τη Θερμή Ζώνη. Η Ψυχρή Ζώνη μπορεί να επεκτείνεται ανάλογα 
με τις τακτικές συνθήκες. Στα όρια της Θερμής Ζώνης τοποθετούνται τα διασωστικά 
πυροσβεστικά και άλλα οχήματα επέμβασης στο συμβάν για την προστασία του χώρου του 
συμβάντος. Ο χρωματικός κωδικός της Ψυχρής Ζώνης είναι «πράσινη». 
 
4. Ελεύθερη/ουδέτερη Ζώνη (free zone) 
Για τους υπόλοιπους πολίτες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. Ως επικίνδυνη ζώνη θεωρείται η 
καυτή με τη θερμή ζώνη και περικλείεται από το εσωτερικό όριο αποκλεισμού που είναι το όριο 
της θερμής ζώνης με την ψυχρή ζώνη. Μέσα στο εσωτερικό όριο αποκλεισμού επιτρέπεται να 
επεμβαίνει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό. Το εξωτερικό όριο αποκλεισμού είναι το όριο ψυχρής ζώνης με την 
ελεύθερη ζώνη. Το κοινό θα πρέπει να παραμένει στην ελεύθερη/ουδέτερη ζώνη 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. 
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ατυχήματος το πρώτο κλιμάκιο επέμβασης και συνεχίζεται, πάντα με μέριμνα 
του ΠΣ, έως ότου εκλείψει ο κίνδυνος ή τα επίπεδα έκθεσης μειωθούν στα 
επιτρεπόμενα όρια. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση της 
φύσης, της ποσότητας και της κατάστασης του επικίνδυνου φορτίου, στον 
προσδιορισμό του είδους της απειλής για τον άνθρωπο, τις περιουσίες και το 
περιβάλλον, καθώς και στην εκτίμηση της έκτασης, της διάρκειας και της 
διασποράς της διαρροής των επικίνδυνων ουσιών. 

 Έλεγχο τυχόν διαρροών των επικίνδυνων χημικών φορτίων και απομάκρυνση 
όλων των πηγών ανάφλεξης από το χημικό φορτίο ώστε να περιοριστεί η 
πιθανότητα πυρκαγιάς και επακόλουθης έκρηξης. 

 Αποκλεισμό της περιοχής του συμβάντος – Οριοθέτηση επιχειρησιακών 
ζωνών/ζωνών ασφαλείας (Απομάκρυνση πολιτών από την καυτή – θερμή 
ζώνη, διακοπή κυκλοφορίας σε ακτίνα συγκεκριμένου μεγέθους και εκτροπή 
αυτής σε παρακαμπτήριες ασφαλείς οδούς, με ταυτόχρονη διατήρηση της 
ελεύθερης πρόσβασης των οχημάτων των ομάδων επέμβασης, με μέριμνα 
των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά 
τόπο αρμοδιότητας). 

 Παραμονή των πολιτών σε ασφαλείς κλειστούς χώρους (εάν κριθεί ασφαλές 
και απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΠΣ). 

 Εκκένωση περιοχής εγγύς του σημείου του συμβάντος, η οποία διατρέχει 
άμεσο κίνδυνο (όταν το συμβάν/ ατύχημα προκληθεί εγγύς οικιών, σχολικών 
μονάδων, σταθμών λεωφορείων, προαστιακού σιδηροδρόμου, κλπ., με 
αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η ζωή και η ασφάλεια πολιτών και να 
απαιτείται άμεση εκκένωση χώρων, κατόπιν απόφασης και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του επικεφαλής στο σημείο του συμβάντος του ΠΣ, στο πλαίσιο 
των δράσεων διάσωσης του πληθυσμού (Ν. 4249/2014, άρθρο 64). 

 Έλεγχο εισόδων – εξόδων από τις ζώνες. 

 Τήρηση ασφάλειας περιμέτρου. 

 Διάσωση, μεταφορά, περίθαλψη και διακομιδή τυχόν τραυματιών – 
απεγκλωβισμοί. 

 Συγκέντρωση, καταγραφή, ταυτοποίηση & μεταφορά τυχόν νεκρών. 

 Παροχή Α’ βοηθειών στις Επιχειρησιακές Ομάδες Επέμβασης. 

 Κατάσβεση/ψύξη. 

 Περιορισμό ρύπανσης – μόλυνσης (περιορισμός απελευθέρωσης, 
περιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

 Αποκατάσταση του χώρου. 

 Σε περίπτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων των Κλάσεων 6.2 ή 7, πιθανόν να 
απαιτούνται τα εξής: 

                                                                                                                                                       

33 Το πρώτο και βασικό βήμα για την αντιμετώπιση οδικού ατυχήματος κατά τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η αναγνώριση κινδύνου και η ταυτοποίηση των 
μεταφερόμενων ειδών. 
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o Ανίχνευση – δειγματοληψίες. 

o Πιθανή απορρύπανση – απολύμανση πολιτών (χημική απολύμανση/  
απολύμανση ραδιενέργειας), επιχειρησιακών ομάδων, εξοπλισμού, μέσων 
και χώρων. 

o Απομάκρυνση και πιθανή απολύμανση πολιτών από την καυτή – θερμή 
ζώνη. 

o Παροχή ρουχισμού στους απορρυπασμένους. 

o Απολύμανση προσωπικού επέμβασης – εξοπλισμού. 

o Απορρύπανση χώρου – συλλογή και παράδοση αποβλήτων στην ψυχρή 
ζώνη. 

o Τήρηση τάξης & ασφάλειας στις γραμμές απολύμανσης – 
απορρύπανσης. 

Οι παραπάνω δράσεις για τον έλεγχο και την καταστολή του συμβάντος υλοποιούνται 
από τις υπηρεσίες – φορείς που βρίσκονται στο σημείο του συμβάντος, οι οποίες 
δρουν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. 

Τονίζεται, ότι οι υλοποιούμενες δράσεις διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με το σημείο 
στο οποίο έχει εκδηλωθεί το περιστατικό καθώς και από την έκτασή του. Οι δράσεις 
που δρομολογούνται σε περίπτωση που το περιστατικό έχει σημειωθεί σε 
απομονωμένο σημείο και όταν εντός της ψυχρής ζώνης δεν περιλαμβάνονται σημεία 
ενδιαφέροντος, είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που δρομολογούνται σε 
περίπτωση που το περιστατικό σημειωθεί στο κέντρο μίας πόλης. Επιπλέον, οι δράσεις 
που δρομολογούνται σε περίπτωση ενός συμβάντος είναι εντελώς διαφορετικές από 
εκείνες που δρομολογούνται σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. 

Οι ρόλοι τόσο του ΠΣ όσο και της ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) είναι 
απόλυτα διακριτοί: το ΠΣ δρα με εξοπλισμό ατομικής προστασίας στην καυτή και στη 
θερμή ζώνη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατά τόπο αρμοδιότητας) δρα στην ψυχρή 
ζώνη. 

6.2.8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
(ΣΔΑΑ) 
Στην Εικόνα 6-1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής μεταφοράς των θανόντων, 
σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ), 2η Έκδοση, 
κατά τα διάφορα στάδια της έκτακτης ανάγκης. 
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Εικόνα 6-1: Διάγραμμα ροής μεταφοράς θανόντων,                                                                          
σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) 

6.2.9 ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ YΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πχ σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα, 
πλημμύρες κλπ.), ατυχήματος ή βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης ή τρομοκρατικής 
ενέργειας, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης 
μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σε αυτό ξένων υλών (πχ 
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αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες, ρυπογόνες ουσίες κλπ.) που είναι δυνατόν 
να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού (πχ μεταβολή φυσικοχημικών 
παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού 
δυναμικού του υλικού ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαβρωτικότητα του νερού, 
μικροβιολογική μόλυνση του νερού), θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός 
έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, 
δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής). 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε 
διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κλπ.) που μπορεί να δημιουργήσει 
πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. 

Στην §3.7.9.3 γίνεται διεξοδική αναφορά στα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 
του πόσιμου νερού σε έκτακτες καταστάσεις (υπ. αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/28-1-2014 
εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας). 

6.2.10 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 1498/20-03-2018 Έγγραφο «Ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας, σε περίπτωση επεισοδίου 
ρύπανσης καθιερώνονται τα εξής στάδια ενεργειών: 

1. Στάδιο προειδοποίησης. 

2. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων α’ βαθμίδας. 

3. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων β’ βαθμίδας. 

Η έναρξη και η λήξη των διαφόρων σταδίων γίνεται με ανακοίνωση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενώ η διάρκεια ισχύος τους 
εξαρτάται από την προβλεπόμενη εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών, των τιμών 
ρύπανσης και τη λειτουργία των πηγών αυτής. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε καθένα από τα στάδια είναι: 

1. Στάδιο προειδοποίησης 

 Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών και φορέων που έχουν 
σχέση με τη λήψη μέτρων των επόμενων σταδίων για να 
βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

 Απαγόρευση κάθε ανοικτής φωτιάς, της λειτουργίας 
αποτεφρωτικών κλιβάνων και του εκκαπνισμού εστιών καύσεων. 

 Συστάσεις προς το κοινό ανάλογα με το είδος του επεισοδίου. 

2. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων α’ βαθμίδας 

 Μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. 

 Μέτρα περιορισμού της βιομηχανίας – βιοτεχνίας. 

 Μέτρα περιορισμού εστιών καύσης κτιρίων. 

3. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων β’ βαθμίδας 

 Μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. 
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 Μέτρα περιορισμού στη βιομηχανία. 

 Μέτρα περιορισμού της κεντρικής θέρμανσης. 

6.2.11 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Στον Πίνακα 3-2 (§3.7.11.1) παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των 
εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο στην 
αντιμετώπιση συμβάντος, σύμφωνα με το Τεύχος «Ενημερωτικός Φάκελος για τις 
Λατομικές και Μεταλλευτικές Δραστηριότητες» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

6.2.12 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. §3.7.12.1), σε περίπτωση ρύπανσης ενός χώρου με 
επικίνδυνα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών αποβλήτων) 
συνεπεία ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών όπου απαιτείται 
επείγουσα διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, μετά την υλοποίηση των άμεσων 
μέτρων καταστολής του από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, και σε περίπτωση 
που η ταυτότητα του παραγωγού ή κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων είναι 
άγνωστη, η αρμόδια αρχή για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων με σκοπό την 
εξυγίανση και την αποκατάσταση του χώρου είναι η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

6.2.13 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI) 
Αθροιστικά, ο χρόνος που απαιτείται από την εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος 
μέχρι και τη λήψη του πρώτου «Μηνύματος Προειδοποίησης Τσουνάμι» από τα Κέντρα 
Επιχειρήσεων των φορέων Πολιτικής Προστασίας, μέσω fax, από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ είναι 
περίπου 20 λεπτά. 

Με δεδομένο ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της θαλάσσιας 
γεωμορφολογίας αλλά και των μικρών σχετικά αποστάσεων μεταξύ των σημείων 
γένεσης των τσουνάμι και των ακτών, οι χρόνοι που μεσολαβούν από τη γένεση των 
κυμάτων αυτών μέχρι την άφιξή τους στις ακτές, κυμαίνονται από μερικά λεπτά έως 
και περίπου δύο ώρες, συνεπάγεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
λήψης του μηνύματος από τα κέντρα επιχειρήσεων των φορέων και της πιθανής 
άφιξης του τσουνάμι στις ακτές είναι περιορισμένο και κυμαίνεται από μερικά λεπτά 
έως και περίπου μιάμιση ώρα. 

Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται προσεκτική ερμηνεία των «Μηνυμάτων 
Προειδοποίησης Τσουνάμι» από το προσωπικό των Κέντρων Επιχειρήσεων και η 
εξοικείωσή του με το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών έχει βαρύνουσα σημασία, 
προκειμένου να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις οφειλόμενες στη δυσκολία 
ερμηνείας και να προσδιορίζονται με ακρίβεια, οι κατά τόπους αρμόδιες μονάδες που 
πρέπει άμεσα να ενημερωθούν. 
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6.2.14 ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει το υπ. αριθ. πρωτ. 2300/29-03-2016 
(ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για 
την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας». 

6.2.14.1 Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 
του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002), όπως ισχύει. Αρμόδιο όργανο για την 
έκδοση της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών 
μεγάλης και μικρής έντασης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Στην 
περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων (άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν. 3013/2002, ΦΕΚ 102Α/01-05-2002, όπως ισχύει). 

Σε περιπτώσεις όπου η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες 
της χώρας, o Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εισηγείται στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το χαρακτηρισμό 
καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθ. 2 παρ. 3α και άρθ. 8 παρ. 
1β του Ν. 3013/2002 – ΦΕΚ 102Α/01-05-2002, παρ. 1 του άρθ. 115 του Ν. 4249/2014 – 
ΦΕΚ 73Α/24-03-2014 και άρθ. 1 του ΠΔ 24/2015 – ΦΕΚ 20Α/27-01-2015). 

Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, για τη λήψη απόφασης κήρυξης μιας περιοχής 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από το Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας απαιτείται σχετική εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη34 ή του 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης35 (άρθ. 11 και 12 του Ν. 3013/2002 
– ΦΕΚ 102Α/01-05-2002, όπως ισχύει). 

6.2.14.2 Εξουσιοδότηση και Παράταση Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας 

Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, 
προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, πραγματοποιείται σε κάθε 

                                                      

34 Μετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010, αντί του Νομάρχη που προέβλεπε το άρθρο 12 παρ. 1δ΄ του Ν. 
3013/2002 ως αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, πλέον προσδιορίζεται ο Περιφερειάρχης (άρθ. 282 
του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει). 
35 Μετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010, αντί του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας (Ν. 2503/1197) 
που προέβλεπε το άρθρο 11 παρ. 1δ΄ του Ν. 3013/2002 ως αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, 
προσδιορίζεται πλέον ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθ. 282 του Ν. 3852/2010 και άρθ. 28 
του Ν. 4325/2015, όπως ισχύουν). 
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περίπτωση μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας (άρθρο 11 και 12 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει). 

Ειδικότερα για την εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης από τους Περιφερειάρχες, η 
ανωτέρω απαίτηση προκύπτει από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4249/2014, το οποίο 
αντικατέστησε το υπ. αριθ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ' της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 
του Ν. 3852/2010, ως εξής: «Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 3013/2002». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3013/2002, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με 
την παρ.1 του άρθρου 110 του Ν. 4249/2014, διευκρινίζεται ότι «η κήρυξη σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και 
λοιπές καταστροφές, αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να 
ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από 
βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική 
αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν 
έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί». 

Δηλαδή, μετά την πάροδο εξαμήνου η απόφαση κήρυξης μιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δύναται να παραταθεί μόνο με 
νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εφόσον εξακολουθούν 
να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση ισχύος της 
απόφασης κήρυξης. 

Η παράταση ισχύος της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας συνδέεται κατά κανόνα με την ολοκλήρωση έργων και 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών. 

Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έντασης, στις οποίες οι αποφάσεις 
κήρυξης έχουν εκδοθεί μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, η παράταση ισχύος τους γίνεται μόνο μετά από νέα σχετική 
εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς το όργανο που 
έχει εκδώσει την αρχική απόφαση. 

Συνεπώς, τυχόν αποφάσεις των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας για παράταση ισχύος κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας πέραν του εξαμήνου, χωρίς νέα εξουσιοδότηση από 
το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν είναι σύννομες δεδομένου ότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3013/2002, όπως αυτό έχει 
αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 110 του Ν. 4249/2014. 

Επισημαίνεται, ότι αιτήματα για παράταση ισχύος της κήρυξης μιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, θα πρέπει να υποβάλλονται 
εγκαίρως στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή προ της ημερομηνίας 
της αυτοδίκαιης λήξης της απόφασης κήρυξης. 

Νοείται, ότι η υποβολή αιτημάτων παράτασης των αποφάσεων κήρυξης μετά την 
ημερομηνία της αυτοδίκαιης λήξης τους, δεν παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης 
απόφασης ή εξουσιοδότησης παράτασής τους από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
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Προστασίας, δεδομένου ότι η αιτούμενη πράξη παράτασης έχει απωλέσει το νόμιμο 
έρεισμά της. 

6.2.14.3 Εισήγηση για Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη λήψη 
απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας απαιτείται σχετική 
εισήγηση (άρθρα 11, 12 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει), από τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

Στην εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει: 

1. Να προσδιορίζεται η μορφή της καταστροφής σύμφωνα με τις κατηγορίες 
που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1, Προσθήκη 1 του Γενικού 
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

2. Να περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι άμεσες συνέπειες της καταστροφής, 
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η κήρυξη της 
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με βάση το 
άρθρο 2 παρ. 4β του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει. 

3. Να προσδιορίζεται ο χώρος που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με 
βάση την διοικητική του υπαγωγή (πχ καταστροφές λόγω κατολισθήσεων στο 
οδικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας, κλπ.) και όχι με βάση το τοπωνύμιο ή την 
ονομασία οικισμού, κλπ. 

Η απαίτηση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς 
και υπηρεσίες που καλούνται να επιτελέσουν έργο, με βάση την απόφαση κήρυξης 
μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, έχουν κατά 
κανόνα κατανομή αρμοδιοτήτων με βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας και όχι με 
βάση τα τοπωνύμια. Δεδομένης της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010, το ελάχιστο διοικητικό διαμέρισμα το οποίο δύναται 
να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας είναι η Τοπική ή 
Δημοτική Κοινότητα. 

Η ανωτέρω περιγραφή των συνεπειών και ο προσδιορισμός του χώρου που 
εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή (πχ 
τοπική κοινότητα, κλπ.), απαιτεί τη συνεργασία για λόγους πληρότητας, των αρμοδίων 
κατά περίπτωση Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς πολιτικής 
προστασίας (Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, κλπ.). 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, νοείται ότι στις περιπτώσεις που πλήττεται το 
σύνολο των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων μιας Δημοτικής Ενότητας, στην 
εισήγηση αναφέρεται ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα. Στις περιπτώσεις που πλήττεται 
το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου, στην εισήγηση αναφέρεται 
ολόκληρος ο Δήμος. Στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Δήμων μιας 
Περιφερειακής Ενότητας αναφέρεται ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα. Στις 
περιπτώσεις που τα διοικητικά όρια του Δήμου ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας 
Περιφερειακής Ενότητας, στην εισήγηση αναφέρεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή 
Ενότητα. 
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6.2.14.4 Αιτήματα Δήμων για Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας 

Αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών 
φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων, θα πρέπει να 
απευθύνονται προς τον οικείο Περιφερειάρχη ή το Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προσδιορίζονται ως αρμόδια όργανα εισήγησης 
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη της απόφασης 
κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε 
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών (άρθρα 11 και 12 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει). 

Στα ανωτέρω αιτήματα των Δημάρχων για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται τα όσα 
αναφέρονται στα σημεία 1,2,3 του Μέρους Τρίτου του υπ. αριθ. πρωτ. 2300/29-03-
2016 (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο της ΓΓΠΠ. 

Η περιγραφή των συνεπειών και ο προσδιορισμός του χώρου που εκδηλώθηκε το 
καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή (πχ τοπική κοινότητα, 
κλπ.), απαιτεί τη συνεργασία, για λόγους πληρότητας, των αρμοδίων Γραφείων 
Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων με τους λοιπούς κατά 
τόπους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, κλπ.). 

Ο οικείοι Περιφερειάρχες ή οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
που λαμβάνουν αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας, οφείλουν να τα προωθούν με σχετική εισήγησή τους προς τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας, ή εκδίδει άμεσα την απόφαση κήρυξης ή σε περιπτώσεις τοπικών 
καταστροφών μικρής έντασης δύναται να εξουσιοδοτήσει άμεσα τα αρμόδια 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοσή της. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις τοπικής 
καταστροφής μικρής έντασης, όπου: 

 Για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 
κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές 
συνθήκες. 

 Το σύνολο σχεδόν των δράσεων και των έργων που απαιτούνται για την 
άμεση αντιμετώπισή της διαμοιράζονται μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού. 

Θεωρείται, ότι τα αιτήματα των Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση 
καταστροφικών φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων, θα 
πρέπει πρωτίστως να απευθύνονται προς τους οικείους Περιφερειάρχες, οι οποίοι 
έχουν στο διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας τον συντονισμό διάθεσης 
του απαραιτήτου δυναμικού και μέσων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών, δια του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες και κατευθύνσεις που αυτός του παρέχει (άρθρο 160 παρ.3ε΄ του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει). 
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Αιτήματα Δημάρχων που αφορούν την παράταση ισχύος αποφάσεων κήρυξης σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών που υπάγονται εντός 
των διοικητικών τους ορίων θα πρέπει να απευθύνονται προς τον οικείο 
Περιφερειάρχη ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προ της 
ημερομηνίας της αυτοδίκαιης λήξης τους. 

Οι οικείοι Περιφερειάρχες ή οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που 
λαμβάνουν αιτήματα Δημάρχων για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, οφείλουν να τα προωθούν με σχετική εισήγησή τους 
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των 
αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ή εκδίδει άμεσα την 
απόφαση παράτασης ισχύος της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας ή σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έντασης δύναται να 
εξουσιοδοτήσει τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, εφόσον 
αυτά έχουν εκδώσει την αρχική απόφαση. 

6.2.14.5 Διευκρινήσεις 

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί, ότι η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1δ΄ του Ν. 3013/2002, 
όπως ισχύει, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων 
νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε 
πληγέντες (οριοθέτηση μιας περιοχής ως πυροπαθούς, σεισμοπαθούς κλπ.). 

Διευκρινίζεται, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 212 
του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για διάστημα έως οχτώ 
(8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη 
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Οι προτάσεις εισήγησης των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για 
την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, θα 
πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
στο fax 210-3248122 ή εναλλακτικά στο fax 210-3359912 του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προκειμένου 
να ενημερώνεται άμεσα. 

Η εν συνεχεία διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης με βάση την πρόταση 
εισήγησης, θα διενεργείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών της ΓΓΠΠ στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου (άρθρο 10 του ΠΔ 
151/2004, όπως ισχύει), υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας. 
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7. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
7.1 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», με 
ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου (1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου) Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 
Πυρκαγιών (ΥΑ 1299/07-04-2003, ΦΕΚ 423Β/2003). 

Στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, 
χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από 
το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. 
Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. 

Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή). Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για 
εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες 
(κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δε θα ευνοήσουν τη γρήγορη 
εξέλιξή της. 

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση). Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. 
Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην 
αντιμετώπισή τους. 

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί 
αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να 
αντιμετωπισθούν, όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, 
τοπικοί άνεμοι, κλπ.). 

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός 
των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το 
κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από 
την αρχική προσβολή. 

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού). Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο 
αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ 
μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν 
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά 
την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να 
μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές. 

Στην Εικόνα 7-1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής αποστολής της έγκαιρης 
προειδοποίησης (καθημερινή αποστολή του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) 
και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
& Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 
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Εικόνα 7-1: Διάγραμμα ροής αποστολής της έγκαιρης προειδοποίησης (καθημερινή                    
αποστολή του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) και του ιδιαίτερου                              

προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ προς όλους τους εμπλεκόμενους                            
φορείς, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Στην Εικόνα 7-2 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της Αναγγελίας – Αρχικής 
Ειδοποίησης εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(βλ. §6.1.1.1), σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Έγκαιρη Προειδοποίηση 
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Εικόνα 7-2: Διάγραμμα ροής Αναγγελίας – Αρχικής Ειδοποίησης εκδήλωσης δασικής          
πυρκαγιάς προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το «Γενικό                                      

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)»                    
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας. 

Στην Εικόνα 7-3 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της κινητοποίησης φορέων προς 
υποστήριξη του έργου της καταστολής της δασικής πυρκαγιάς (βλ. §6.1.1.2), το οποίο 
αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση 
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Εικόνα 7-3: Διάγραμμα ροής κινητοποίησης φορέων προς υποστήριξη του έργου της 
καταστολής της δασικής πυρκαγιάς, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, 
σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

(3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της      
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 

Εικόνα 7-4: Διάγραμμα ροής κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών                        
από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης),                       

σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 
(3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της      

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Κινητοποίηση φορέων προς 

υποστήριξη του έργου καταστολής 

Κινητοποίηση φορέων για τη 
διαχείριση των συνεπειών 
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Στην Εικόνα 7-4 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της κινητοποίησης φορέων για τη 
διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της 
βραχείας αποκατάστασης), σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (3η Έκδοση, 2013)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
& Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

7.2 ΣΕΙΣΜΟΙ 
Στην Εικόνα 7-5 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής της ενημέρωσης για την αρχική 
εκτίμηση των επιπτώσεων ύστερα από την εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με το υπ. 
αριθ. πρωτ. 2018/09-03-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Σεισμών» της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

 

Εικόνα 7-5: Διάγραμμα ροής της ενημέρωσης για την αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων                     
ύστερα από την εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 2018/09-03-2018 (ΑΔΑ: 

624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση Σεισμών» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

7.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. §6.1.3.1), η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων 
πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα 
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία 
προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ. αριθ. 
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Φ595/ΑΔ. 741/Σ. 143/01-02-2010 έγγραφο της ΕΜΥ). Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της 
ΕΜΥ αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων. 
Τα επίπεδα ετοιμότητας καθορίζονται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό τους. 

 

Εικόνα 7-6: Διάγραμμα ροής αποστολής των Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και του ιδιαίτερου 
προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) Τεύχος «Σχέδιο 
Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση 

Πλημμυρικών Φαινομένων» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
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Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και 
αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. 

Στην Εικόνα 7-6 αποτυπώνεται η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω 
ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 7742/01-11-2017 (ΑΔΑ: 
6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) Τεύχος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων» της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 

7.4 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΓΕΤΟΣ 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. §6.1.4.1), η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων 
πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα 
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία 
προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ. αριθ. Φ 
595/ΑΔ. 741/Σ. 143/01-02-2010 έγγραφο της ΕΜΥ).  

Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία 
για την ετοιμότητα των φορέων. Τα επίπεδα ετοιμότητας καθορίζονται από τον 
αντίστοιχο σχεδιασμό τους. 

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και 
αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. 

Στην Εικόνα 7-7 αποτυπώνεται η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω 
ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 (ΑΔΑ: 
6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ) τεύχος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις και Παγετό» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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Εικόνα 7-7: Διάγραμμα ροής αποστολής των Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και του ιδιαίτερου 
προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 8039/14-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΜΞ465ΧΘ7-ΓΑΚ) Τεύχος «Σχεδιασμός 
και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις και 

Παγετό» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
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7.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) 
Στην Εικόνα 7-8 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής κινητοποίησης των επιμέρους 
εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
(ΤΑΜΕ), σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων 
Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) (2η Έκδοση)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (βλ. 
§6.1.5.2). 

 

Εικόνα 7-8: Διάγραμμα ροής κινητοποίησης των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τεχνολογικών 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ), σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) (2η Έκδοση)» της Διεύθυνσης 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

7.6 ΤΕΧΝ. ΑΤΥΧ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΣΕ 

SEVESO III 
Στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποτυπώνονται τα διαγράμματα ροής πληροφοριών μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο επιχειρήσεων του συμβάντος, σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (2η Έκδοση) (βλ. §6.1.6.2). 
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7.7 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ – ΣΙΔ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚ. ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 
Στην Εικόνα 7-9 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής κινητοποίησης των επιμέρους 
εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 
συμβάντων/ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 1773/07-03-2016 (ΑΔΑ: 7Ε9Η465ΦΘΕ-
Ω06) Τεύχος «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από 
συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων» (βλ. §6.1.7.2). 

 

Εικόνα 7-9: Διάγραμμα ροής κινητοποίησης των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων                              
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας συμβάντων/ατυχημάτων κατά την οδική                     

και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 
1773/07-03-2016 (ΑΔΑ: 7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06) Τεύχος «Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση 
συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά                        

επικίνδυνων εμπορευμάτων». 
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7.8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. §6.1.8.2), το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με τη λήψη του αιτήματος 
ενεργοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) ενημερώνει 
άμεσα το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη το υποβληθέν αίτημα και 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, με απόφασή του ενεργοποιεί το Σχέδιο 
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Η απόφαση ενεργοποίησης διαβιβάζεται 
μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ στους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το διάγραμμα ροής του αιτήματος ενεργοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) και το διάγραμμα ροής της απόφασης 
ενεργοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) 
αποτυπώνονται στην Εικόνα 7-10 και στην Εικόνα 7-11 αντίστοιχα, σύμφωνα με την 2η 
Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ) της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 

Εικόνα 7-10: Διάγραμμα ροής αιτήματος ενεργοποίησης του Ειδικού Σχεδίου                                  
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) (2η Έκδοση) 
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Εικόνα 7-11: Διάγραμμα ροής απόφασης ενεργοποίησης του Ειδικού Σχεδίου                            
Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) (2η Έκδοση). 

7.9 ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Στον Πίνακα 3-1 (βλ. §3.7.9.3) παρουσιάζονται οι Δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων 
για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με το Παράρτημα του 
υπ. αριθ. πρωτ. 3343/20-05-2015 Τεύχους «Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις 
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καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο – Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων – 
Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος». 

7.10 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
Στην Εικόνα 7-12 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής αρμοδιοτήτων των επιμέρους 
φορέων για την ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, 
σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 863/27-01-2017 Τεύχος «Χαρτογραφική απεικόνιση 
σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης στην ελληνική επικράτεια» της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (βλ. §3.7.10 & βλ. §6.1.10.1). 

 

Εικόνα 7-12: Διάγραμμα ροής αρμοδιοτήτων των επιμέρους φορέων για την                               
ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 

πρωτ. 863/27-01-2017 Τεύχος «Χαρτογραφική απεικόνιση σταθμών μέτρησης αέριας ρύπανσης 
στην ελληνική επικράτεια» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

7.11 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Στην Εικόνα 7-13 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής κινητοποίησης των εμπλεκόμενων 
φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δυστυχήματος σε εγκαταστάσεις 
λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Τεύχος «Ενημερωτικός 
Φάκελος για τις Λατομικές και Μεταλλευτικές Δραστηριότητες» της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (βλ. §3.7.11). 
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Εικόνα 7-13: Διάγραμμα ροής απόφασης κινητοποίησης των εμπλεκόμενων                                 
φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δυστυχήματος σε εγκαταστάσεις λατομικών και 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Τεύχος «Ενημερωτικός Φάκελος για τις 
Λατομικές και Μεταλλευτικές Δραστηριότητες» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

7.12 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Η άμεση ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 
3013/2002, όπως ισχύει, αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων που ορίζονται 
υπεύθυνοι σε επιχειρησιακό επίπεδο για επιμέρους δράσεις πολιτικής προστασίας, 
προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και οργάνωση των φορέων στην 
αντιμετώπιση καταστροφών και αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση ρύπανσης 
ενός χώρου από επικίνδυνα απόβλητα συνεπεία ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων 
και των περιστατικών, όπου απαιτείται επείγουσα διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
(Παράρτημα Γ, Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», ΦΕΚ 423Β/10-04-2003). 

7.13 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI) 
Στην Εικόνα 7-14 αποτυπώνεται το διάγραμμα ροής αποστολής της έγκαιρης 
προειδοποίησης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού 
σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το 
υπ. αριθ. πρωτ. 4561/09-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) Τεύχος «Έκδοση 
κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τη λήψη και διαχείριση των “Μηνυμάτων 
Προειδοποίησης Τσουνάμι” του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για 
Τσουνάμι» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (βλ. §6.1.13.1). 
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Εικόνα 7-14: Διάγραμμα ροής αποστολής της έγκαιρης προειδοποίησης του                          
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 
προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 4561/09-07-2015 
(ΑΔΑ: ΩΡ22465ΦΘΕ-ΓΟΥ) Τεύχος «Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τη λήψη και 

διαχείριση των “Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι” του Εθνικού Κέντρου Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για Τσουνάμι» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) 
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8. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

2η ΥΠ.Ε. Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου 2ΥΠΕΠΝΑ 

79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 79ΑΔΤΕ 

80η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 80ΑΔΤΕ 

88η Στρατιωτική Διοίκηση 88ΣΔΙ 

95η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 95ΑΔΤΕ 

96η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 96ΑΔΤΕ 

98η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 98ΑΔΤΕ 

9η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 9ΛΣΕΛΑΚΤ 

Αερολέσχη Μυτιλήνης ΑΕΜ 

Αερολέσχη Χίου ΑΕΧ 

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καρλοβασίου ΑΟΔΚ 

Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Λέσβου ΑΜΔΑΕΛ 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ 

Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου ΑΛΕΣΒ 

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου ΑΣΑΜ 

Αντιπεριφερειάρχης Χίου ΑΧΙ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου ΑΠΟΔΙΒΑ 

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ΑΠΑ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝ 

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΑΛΙΣΕΑ 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ΑΠΣ 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ηλιακτίδα» ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου ΑΤΑΠΛ 

Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου ΑΤΑΛΕ 

Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας ΑΤΑΚΙ 

Αστυνομικό Τμήμα Γέρας Λέσβου ΑΤΓΛΕ 

Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου ΑΤΚΛΕ 

Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων Χίου ΑΤΚΧ 

Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου ΑΤΚΣ 

Αστυνομικό Τμήμα Μαραθόκαμπου Σάμου ΑΤΜΣ 

Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων Χίου ΑΤΜΧ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου ΑΤΜΛΗ 

Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης Λέσβου ΑΤΜΛΕ 

Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου Λέσβου ΑΤΠΛΕ 

Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου ΑΤΠΣ 

Αστυνομικό Τμήμα Σάμου ΑΤΣ 

Αστυνομικό Τμήμα Χίου ΑΤΧ 

Αστυνομικός Σταθμός Αγαθονησίου ΑΣΑ 

Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ευστρατίου ΑΣΑΕ 

Αστυνομικός Σταθμός Αμανής Βολισσού ΑΣΑΒ 

Αστυνομικός Σταθμός Ερεσού – Αντίσσης ΑΣΕΑ 

Αστυνομικός Σταθμός Ευδήλου ΑΣΕ 

Αστυνομικός Σταθμός Μανταμάδου ΑΣΜΑ 

Αστυνομικός Σταθμός Μήθυμνας ΑΣΜΗ 

Αστυνομικός Σταθμός Μούδρου ΑΣΜΟΥ 

Αστυνομικός Σταθμός Οινουσσών Χίου ΑΣΟΧ 

Αστυνομικός Σταθμός Πολιχνίτου ΑΣΠ 

Αστυνομικός Σταθμός Φούρνων – Κορσεών ΑΣΦΚ 

Αστυνομικός Σταθμός Ψαρρών Χίου ΑΣΨΧ 

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτων Αναγκών Βορείου Αιγαίου ΠΑΜΠΣΕΑ 

Αυτοτελές Τμήμα Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης ΑΤΣΕΑ 

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου ΑΔΙΠΠ 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΓΕΓΡΑΠΠ 

Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΓΕΔΙΔ 

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΓΕΔΙΚΑ 

Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών Γενικής Γραμματείας Υποδομών ΓΔΑΕΦΚ 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΓΕΔΔΥ 

Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών ΓΔΙΣΥΥ 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ΓΕΑ 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ΓΕΝ 

Γενικό Επιτελείο Στρατού ΓΕΣ 

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας ΓΝΚΥΙ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου ΓΝΚΥΛ 

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΝΜ 

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝΣ 

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΓΝΧ 

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΓΕΙΝ 

Δήμος Αγίου Ευστρατίου ΔΗΑΓΕ 

Δήμος Ικαρίας ΔΗΙΚΑΡ 

Δήμος Λέσβου ΔΗΛΕΣΒ 

Δήμος Λήμνου ΔΗΛΗΜ 

Δήμος Οινουσσών ΔΗΟΙΝ 

Δήμος Σάμου ΔΗΣΑΜ 

Δήμος Φούρνων - Κορσεών ΔΗΦΟΚΟ 

Δήμος Χίου ΔΗΧΙΟ 

Δήμος Ψαρών ΔΗΨΑΡ 

Δημοτική Επιχείρηση «ΣΑΜΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Δήμου Σάμου ΣΑΜΝΙΑΚΗ 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΔΕΥΑΛ 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χίου ΔΕΥΑΧ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μούδρου ΔΚΕΜ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μύρινας ΔΚΕΜΥ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΚΕΧ 

Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέος ΔΓΒ 

Δημοτικό Ίδρυμα Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» ΖΠΜΦΗ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ΔΗΛΤΑΛ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου ΔΛΤΛ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου ΔΗΛΤΑΣ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βαθέος ΔΠΣΔΒ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πυθαγορείου ΔΠΣΔΠ 

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ομηρούπολης ΔΒΣΟ 

Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης – Νεολαίας Βαθέος ΔΟΑΝΒ 

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Μυτιλήνης ΔΟΚΠΔΜ 

Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Χίου ΔΟΝΑΔΧ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού Σάμου ΔΟΠΠΝΑΣ 

Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού Πυθαγορείου ΔΟΤΠ 

Δημοτικός Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός Καρλοβασίου ΔΠΒΣΚ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερεσού ΔΠΣΕ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλλιμασιάς ΔΠΣΚ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαραθοκάμπου Ν. Σάμου ΔΠΣΜΣ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρο ΔΠΣΜ 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας Λήμνου ΔΠΣΜΛ 

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ΔΛΤΧ 

Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου ΑΕ ΔΑΝΧ 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ 

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ 

Διεθνής Αμνηστία, Ομάδα Μυτιλήνης ΔΑΟΜΕ 

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ΔΑΕΕ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου ΔΑΛ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου ΔΑΣ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου ΔΑΧ 

Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας ΔΙΥΠΕΘ 

Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Αγιάσματα ΕΟΔΔΑ 

Εθελ. Ομάδα Πυρασφ. – Πυρόσβ. – Αναδάσ. Αγίου Γεωργίου Συκούση ΕΟΠΠΑΑΓΣ 

Εθελ. Ομάδα Πυρασφ. Πυρόσβ. Αναδάσωσης «Ομάδα 
Θολοποταμίου» ΕΟΠΠΑ 

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης «Κώστας 
Περρίκος» ΠΕΡΡΙΚΟΣ 

Εθελοντική Ομάδα ΣΟΣ Κοκκαρίου ΕΟΣΟΣΚ 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Πλωμαρίου ΕΠΚΔΠ 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΥ 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΚΑ 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΕΓΡΥ 

Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου ΕΠΙΚΑΣ 

Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Κρατικού Αερολιμένα Χίου ΕΠΙΚΑΧ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών Χίου ΕΠΙΦΧ 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Λέσβου ΕΟΔΠΛ 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου ΕΟΔΠΣ 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Αγίου Ευστρατίου ΕΣΕΑΕ 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Δήμου 
Ψαρών ΕΣΕΓΛΨ 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
Δήμου Ψαρών ΕΣΕΔΝΨ 

Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χίου ΕΣΕΔΧ 

Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΣΚΕ 

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου ΕΡΒΑ 

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ 

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Χίου ΕΡΧ 

Επιθεώρηση Μεταλλείων ΕΠΙΘΜΕ 

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΕΥΔΑΠ 

Ιατρεία Καρλοβασίου ΙΚΑΡ 

Ιατρεία Μύρινας Λήμνου ΙΜΛ 

Ιατροδικαστική Υπηρεσία ΙΑΤΡΥ 

Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ΚΛΜ 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ΚΛΧ 

Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΚΕΣΟΠΠ 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Βαθέος ΚΑΠΗΔΒ 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μυτιλήνης ΚΑΠΗΔΜ 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Καρλοβασίου 
Σάμου ΚΑΠΗΚΣ 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου (ΚΑΠΗ) Ερεσού – 
Αντίσσης ΚΑΠΗΔΕΑ 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ΚΕΠΠ 

Κέντρο Υγείας Άντισσας ΚΥΑ 

Κέντρο Υγείας Ευδήλου ΚΥΕ 

Κέντρο Υγείας Καλλονής ΚΥΚΑΛ 



                                                           

 

                452

Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου ΚΥΚΑΡ 

Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου ΚΥΠΛΩ 

Κέντρο Υγείας Πολυχνίτου ΚΥΠΟΛ 

Κέντρο Υγείας Πυργίου ΚΥΠΥ 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου ΚΨΥΣ 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πυθαγορείου Σάμου ΚΔΕΑΠΣ 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ ΚΤΙΠ 

Λέσχη Αυτοκινήτων 4×4 Λέσβου ΛΑΛ 

Λέσχη Εθελοντικής Προσφοράς Γυναικών Λέσβου ΛΕΠΓΛ 

Λέσχη Έφεδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης ΛΕΚΜ 

Λιμεναρχείο Μύρινας ΛΜΥ 

Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας ΛΙΤΑΙΚ 

Μονάδα Υγείας Μυτιλήνης ΜΥΜ 

Μονάδα Υγείας Σάμου ΜΥΣ 

Μονάδα Υγείας Χίου ΜΥΧ 

Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου  ΜΑΑΔΧ 

Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Δήμου Νέας 
Κουτάλης ΜΝΠΣΔΝΚ 

Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου ΝΔΑ 

Ναυτικός Όμιλος Χίου ΝΟΧ 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Γιάννης Τσάρνας" ΤΣΑΡΝΑΣ 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Παιδείας» ΚΠΑΠΑΠ 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» ΚΠΑΔΛ 

ΝΠΔΔ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» ΠΠΑΔΗΛ 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος 
«ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» ΣΑΜΙΑΚΗ 

Ομάδα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Πυργίου «Ο 
Πήγασος» ΠΗΓΑΣΟΣ 

Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Ολύμπων Χίου ΟΕΔΟΧ 

Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου ΟΕΔΧ 

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου ΟΠΚΔΧ 

Όμιλος Φίλων Υποβρύχιας Δραστηριότητας «Ο Ποσειδών» ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Χίου ΟΦΣΧ 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ΟΑΣΠ 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γέρας ΠΒΣΔΓ 

Παιδικός και Βρεφικός Σταθμός Δήμου Χίου ΠΒΣΔΧ 

Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγίου Κηρύκου ΠΣΔΑΚ 

Παλλαϊκή Άμυνα και Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών Σάμου ΠΣΕΑΣΑΜ 

Παλλαϊκή Άμυνα και Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών Χίου ΠΣΕΑΧΙ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΑ 

Παράρτ. ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – 12η Περιφέρεια ΠΕΜ 

Περιβαλ. – Πολιτ. Σύλλογος Μυτιλήνης  «Περιβάλλον και Ποιότητα 
Ζωής» ΠΕΠΣΜ 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΠΕΡΒΑ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΠΠΔΑΜΘ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής ΠΠΔΑ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου ΠΠΔΒΑ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας ΠΠΔΔΕ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας ΠΠΔΔΜ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου ΠΠΔΗ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας ΠΠΔΘ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων ΠΠΔΙΝ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας ΠΠΔΚΜ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης ΠΠΔΚ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου ΠΠΔΝΑ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου ΠΠΔΠ 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας ΠΠΔΣΕ 

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής ΠΙΑΠΑΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου ΠΙΑΓ 

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Κωνσταντίνου ΠΙΑΚΩΝ 

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Μηνά ΠΙΑΜ 

Περιφερειακό Ιατρείο Άγρας ΠΙΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ακρασίου ΠΙΑΚΡΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ανεμώτιας ΠΙΑΝ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ατσικής ΠΙΑΤΣ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών ΠΙΒ 

Περιφερειακό Ιατρείο Βατούσας ΠΙΒΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας ΠΙΒΡΙ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ερεσού ΠΙΕ 

Περιφερειακό Ιατρείο Θέρμης ΠΙΘ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου ΠΙΑΙΠ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καλαμωτής ΠΙΚΑΛΑΜ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιθέας ΠΙΚΑΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιμασιάς ΠΙΚΑΛΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καμπιών ΠΙΚΑΜ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καμποχώρων ΠΙΚΑΜΠ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κάπης ΠΙΚ 

Περιφερειακό Ιατρείο Καρκιναγρίου ΠΙΚΑΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κάτω Τρίτου ΠΙΚΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κλειούς ΠΙΚΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κοκκαρίου ΠΙΚΟΚ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κοντακαίικων ΠΙΚΟΝΤΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κοντοπουλίου ΠΙΚΟΝΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Κουρουνίων ΠΙΚΟΥΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Λαγκάδας ΠΙΛΑΓΚ 

Περιφερειακό Ιατρείο Λέκκας ΠΙΛΕΚ 

Περιφερειακό Ιατρείο Λουτρών ΠΙΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μαγγανίτη ΠΙΜΑΓ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μανταμάδου ΠΙΜΑΝΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μαραθόκαμπου ΠΙΜΑΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μεσότοπου ΠΙΜΕΣ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μήθυμνας ΠΙΜΗ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μόριας ΠΙΜΟΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Μυτιληνιών ΠΙΜΥΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Νενητών ΠΙΝ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παγώνδας ΠΙΠΑΓΩ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοκήπου ΠΙΑΠΑΛ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιοχωρίου ΠΙΠΑΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παμφίλων ΠΙΠΑΜΦ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παπάδου ΠΙΠΑΠ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παρακοίλων ΠΙΠ 

Περιφερειακό Ιατρείο Παρπαριάς ΠΙΠΑΡΠΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Πέτρας ΠΙΠΕ 

Περιφερειακό Ιατρείο Πλαγιάς ΠΙΠΛ 

Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου ΠΙΠΛΑΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιανού ΠΙΠΟΡΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου ΠΙΠΥΡ 

Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών ΠΙΡΑΧ 

Περιφερειακό Ιατρείο Σιγρίου ΠΙΣΙ 

Περιφερειακό Ιατρείο Σκαλοχωρίου ΠΙΣΚΑ 

Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου ΠΙΣΚΟ 

Περιφερειακό Ιατρείο Σκουτάρου ΠΙΣΚΟΥ 

Περιφερειακό Ιατρείο Στύψης ΠΙΣΤ 

Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμινέας ΠΙΣΥ 

Περιφερειακό Ιατρείο Φίλιας ΠΙΦΙ 

Περιφερειακό Ιατρείο Χρυσομηλιάς ΠΙΧΡΥ 

Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σάμου ΠΙΧΣ 

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ΠΕΧΗΣ 

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος ΠΟΔΒ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου ΠΠΙΑΕ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού ΠΠΙΒ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θύμαινας ΠΠΙΘ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων ΠΠΙΚ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου ΠΠΙΜ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών ΠΠΙΟ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων ΠΠΙΦ 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρρών ΠΠΙΨ 

Πυροσβεστική Ακαδημία ΠΥΡΑΚ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας Λήμνου ΠΥΜΛ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης ΠΥΜ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου ΠΥΣ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου ΠΥΧ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου ΠΚΑ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρμολίων ΠΚΑΡ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας ΠΚΙ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής ΠΚΚ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων ΠΠΚΑΡΔ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου ΠΚΚΑΡΛ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πλωμαρίου ΠΚΠ 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών Ικαρίας ΠΚΡΙ 

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος & 
Μυελού των Οστών ΣΕΑΔΟΣ 

Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» ΚΥΨΕΛΗ 

Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου ΣΑΣ 

Σύλλογος Βλαμαριτών Σάμου ΣΒΣ 

Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ιωνίας Χίου ΣΔΔΔΙΧ 

Σύλλογος Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης Μεστών Χίου ΣΔΔΜΧ 

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης ΣΕΑΜ 

Σύλλογος Εθελοντών Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΣΕΠΤΑ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου ΣΕΠΑΚ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου ΣΕΠΑΘΣ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Φούρνων – Κορσέων ΣΕΠΔΦΚ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Παλαιοκάστρου ΣΕΠΠΑ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου ΣΕΠΠΥ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πύργου ΣΕΠΠΥΡ 

Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Υδρούσσας «Ο Διόνυσος» ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας ΣΠΠΑΚΙ 

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου ΣΥΡΒΑ 

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου ΣΡΝΛΕ 

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Χίου ΣΡΧ 

Σύνδεσμος Δήμων Νομού Χίου ΣΥΔΗΝΟΧ 

Σύνδεσμος ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου ΣΟΑΣ 
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Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Σύνδεσμός ΟΤΑ Δυτικής Σάμου ΣΟΔΣ 

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ΣΥΓΑΠΕΖ 

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου ΣΟΠΠΒΑ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγίου 
Ευστρατίου ΣΤΟΑΓΕ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ικαρίας ΣΤΟΙΚ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λέσβου ΣΤΟΛΕΣΒ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λήμνου ΣΤΟΛΗΜ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Οινουσσών ΣΤΟΟΙΝ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σάμου ΣΤΟΣΑΜ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φούρνων 
- Κορσεών ΣΤΟΦΟΚ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου ΣΤΟΧΙΟ 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ψαρών ΣΤΟΨΑ 

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ικαρίας ΣΕΔΙ 

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Λέσβου ΣΕΔΛ 

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σάμου ΣΕΔΣ 

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Φούρνων – Κορσεών ΣΕΔΦΚ 

Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Σάμου ΣΕΠΔΕΣ 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου ΣΕΔΕΔΣ 

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών ΣΕΟ 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ΣΕΠ 

Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων ΣΕΠΔΕΜ 

Σωματείο «Η Άμπελος» ΑΜΠΕΛΟΣ 

Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πλατάνου ΣΕΠΠΠ 

Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Λέσβου ΣΕΠΝΟΛ 

Σωματείο Χειριστών Μηχανημάτων Λέσβου ΣΧΜΛΕ 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΠΟΛΛΕΣΒ 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ΠΟΛΣΑΜ 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου ΠΟΛΧΙ 

Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης Λέσβου ΤΤΜΛΕ 



                                                           

 

                458

Φορέας ΚΩΔΙΚΟΣ 

Τμήμα Τροχαίας Σάμου ΤΤΣ 

Τμήμα Τροχαίας Χίου ΤΤΧ 

Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος ΥΓΥΠΣ 

Υδάτινος ΥΔΑΤΙΝΟΣ 

Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος ΥΕΜΠΣ 

Υπηρεσία Πλωτών Μέσων ΥΠΛΩΜ 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ 

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης ΥΑΜ 

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σάμου ΥΑΣ 

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χίου ΥΑΧ 

Υπουργείο Αιγαίου ΥΠΑΙΓ 

Υπουργείο Ανάπτυξης ΥΠΑΝ 

Υπουργείο Γεωργίας ΥΠΟΓΕ 

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ΥΠΟΔΗΤ 

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΥΠΟΔΙΚ 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΥΠΕΘΑ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠΠΑΙΔ 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ΥΠΕΝ 

Υπουργείο Εξωτερικών ΥΠΕΞ 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΥΠΕΡΓ 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΣ 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ΥΠΟΜΑΘ 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ΥΠΟΜΕΠΟ 

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ΥΠΟΜΕ 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΠΠΕΡ 

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών ΥΠΠΟΛ 

Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΥΠΟΜΜΕ 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΥΠΥΓ 

Χώροι Άθλησης Δήμου Μυτιλήνης ΧΑΔΜ 

Ώρα για Δράση ΩΓΔ 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η έννοια της Πολιτικής Προστασίας συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας 
καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από την εκδήλωση καταστροφών 
προερχομένων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες (Θεοδώρου, 2013). 

Είναι σαφές, ότι σε μια οργανωμένη κοινωνία η εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής 
στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, 
συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για το συντονισμό των δεκάδων δράσεων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων και περιπτώσεων κρίσεων, 
ιδιαίτερα όταν απειλούνται σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. 

Μια τέτοια στρατηγική απαιτείται να ενσωματώνει τρία βασικά στοιχεία (Θεοδώρου, 
2013). 

 Πρώτον, πρέπει να καθορίζει μια γενική προσέγγιση στους μεγάλους 
κινδύνους που αφορούν στη χώρα, με έμφαση στον προσδιορισμό του 
επιπέδου αποδοχής του κινδύνου, στους στόχους της διαχείρισης κινδύνων και 
στις πολιτικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Δεύτερον, πρέπει να καθορίσει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες μοιράζονται οι 
αρμοδιότητες για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών, δηλαδή μεταξύ 
της Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης. 

 Τέλος, πρέπει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, δια του οποίου 
αυτές οι αρχές δύνανται με συνέπεια να εφαρμοσθούν. 

Ο Νόμος 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) συνέδεσε θεσμικά τα ζητήματα 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών με την έννοια της 
Πολιτικής Προστασίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναβαθμίστηκε. 
Εν συνεχεία, ο Ν. 3013/2002 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κυρίως από: 

 Το ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α/03-06-2004) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας». 

 Το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73Α/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

Μετά την εφαρμογή των Προγραμμάτων «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/07-
06-2010) και εν συνεχεία «Κλεισθένης I» (Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) ο 
υφιστάμενος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει σε γενικές γραμμές διαμορφωθεί 
ως εξής: 

 Σε πολιτικό/στρατηγικό επίπεδο, αρμόδια όργανα είναι η Διυπουργική Επιτροπή 
Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο 
Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συνεργάζεται με τα 
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αντίστοιχου επιπέδου κέντρα επιχειρήσεων (199/ΣΕΚΥΠΣ, ΕΛ.ΑΣ./ΕΚΕ, ΕΚΕΠΥ, 
κλπ.). 

 Σε τακτικό επίπεδο, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (οι 
Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες και 
Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι, με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες 
Πολιτικής Προστασίας (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας) που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των εμπλεκομένων 
οργανικών μονάδων του φορέα τους για την άμεση και συντονισμένη 
απόκριση. 

Εν κατακλείδι και λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική διάρθρωση και συνεκτιμώντας 
τους ρόλους και τις σχετικές αρμοδιότητες των δομών της Χώρας διακρίνονται τα εξής 
επίπεδα πολιτικής προστασίας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο: 

 Εθνικό επίπεδο, όπου οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες (Υπουργεία, Κεντρικοί 
Φορείς, Επιχειρησιακοί Φορείς, Ερευνητικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια κλπ.) είναι 
αρμόδιες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής 
προστασίας. 

 Περιφερειακό – Αποκεντρωμένο επίπεδο, όπου οι κρατικές υπηρεσίες του 
αποκεντρωμένου κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) καλούνται να 
αποτελέσουν τους μεταφορείς της κεντρικής πολιτικής προστασίας και τους 
βραχίονες προσαρμογής της στην ευρύτερη περιοχή, χωρικής αρμοδιότητάς 
τους. 

 Τοπικό επίπεδο, όπου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και 
Δήμοι), οι μικρότερες διοικητικές δομές της ελληνικής κοινωνίας 
ενδυναμώνονται σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα), δράσεις και 
δομές (πχ εθελοντικές ομάδες) και είναι περισσότερο ανθεκτικές στους 
επιμέρους κινδύνους καταστροφών. 

Συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται το γεγονός της 
υποχρέωσης σύστασης δομών πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
αποδίδοντας συγκεκριμένες θεσμικές αρμοδιότητες. Πρακτικά αυτό σημαίνει την 
ανάπτυξη ενός κορμού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων από το μικρότερο 
διοικητικά επίπεδο (Δήμος) έως το μεγαλύτερο (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και 
Κεντρικές Δομές. 

Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» δημιούργησε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η 
οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 

Η διοικητική διάρθρωση – δομή που προέκυψε για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
ύστερα από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περιλαμβάνει 
(Πίνακας 2-1): 

 Πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες 

 Εννέα (9) Δήμους 

 Τριάντα έξι (36) Δημοτικές Ενότητες 

Στην Εικόνα 2-1 (βλ. §2.2.3) παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση των επιπέδων 
διαχείρισης της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, καθώς και των οργάνων/δομών 
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που την πλαισιώνουν, όπου παρατηρείται αφενός η πολυπλοκότητα της δομής των 
εμπλεκόμενων φορέων και αφετέρου η συχνά αμφίδρομη μεταξύ τους σχέση σχετικά 
με την κατεύθυνση της ενεργοποίησης και της ροής της πληροφορίας. 

Όπως διεξοδικά έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 3, οι επιμέρους ρόλοι και αρμοδιότητες 
των εμπλεκόμενων φορέων στην πολιτική προστασία (Κεντρικά Όργανα, Υπουργεία, 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, 
Δήμος) ανά κίνδυνο καταστροφής, σύμφωνα με την ΓΓΠΠ: 

 Δασικές Πυρκαγιές 

 Σεισμοί 

 Πλημμυρικά Φαινόμενα 

 Χιονοπτώσεις & Παγετός 

 Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) 

 Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO III 

 Συμβάντα/Ατυχήματα κατά την Οδική & Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 

 Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) 

 Παροχή Πόσιμου Νερού στις Καταστροφές 

 Αέρα Ρύπανση 

 Λατομικές & Μεταλλευτικές Δραστηριότητες 

 Επικίνδυνα Απόβλητα και 

 Θαλάσσια Κύματα Βαρύτητας (Tsunami) 

είναι σε γενικές γραμμές διακριτές αλλά 

 το πλήθος των εμπλεκόμενων φορέων με την πολιτική προστασία και τη 
διαχείριση κινδύνων καταστροφών, 

 το πλήθος των εμπλεκόμενων φορέων με το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής 
προστασίας, 

 η φύση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους περίπτωσης, 

 η πολυπλοκότητα των τεχνολογικών ατυχημάτων με την άκρως απρόβλεπτη 
εξέλιξη, ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, 

 η κατά καιρούς αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας, 

 η συγχώνευση – κατάτμηση – κατάργηση – επανασύσταση Υπουργείων και 
λοιπών Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, 

 η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών με τις περικοπές στη χρηματοδότηση 
του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, κλπ., 

δημιουργούν συχνά ασάφειες, παρεξηγήσεις, δυσλειτουργίες, αποσυντονισμό και 
ενίοτε αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με αρνητικό αντίκτυπο 
στην τελική διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. 

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις, για τους Δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, 
Βορείου Αιγαίου και Ιονίου (Νησιωτικοί Δήμοι) και για τις εργασίες καθαρισμού και 
αστυνόμευσης ρεμάτων και κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης οδών των 
οποίων η αρμοδιότητα ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των 
αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου μέχρι την έκδοση των σχετικών 
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αποφάσεων36 για το χρόνο έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους (άρθρο 204 
παρ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3852/2010, δηλαδή οι αρμοδιότητες του 
άρθρου 204 ασκούνται από την Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε 
αυτό σχετικής προθεσμίας (παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 93Α/14-04-
2014). 

Επισημαίνεται μάλιστα, πως ενώ οι ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στους 
Νησιωτικούς Δήμους στις 07-06-2010 (Ν. 3582/2010, ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μη εφαρμογή αυτών από τους Δήμους κατά 
παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας εκδόθηκε στις 31-12-2012 (ΦΕΚ 256Α/31-12-
2012). Αυτό σημαίνει, πως κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 18 μήνες, οι 
Νησιωτικοί Δήμοι είχαν αναλάβει τις ανωτέρω αρμοδιότητες, χωρίς να έχουν ρυθμιστεί 
τα αντίστοιχα ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης ανάλογων 
οικονομικών πόρων. Επί της ουσίας, υπήρχε κενό-ασάφεια, κατά το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα, στην εφαρμογή των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 

Επισημαίνεται επίσης, πως οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το 
Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ., διαθέτουν επίσης 
περιφερειακές υπηρεσίες και συχνά παρατηρείται η μη ταύτιση των χωρικών ορίων 
αρμοδιοτήτων τους με τα χωρικά όρια των διοικητικών δομών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. Η ταύτιση των ορίων θα συνέβαλε στον καλύτερο συντονισμό των 
δράσεων και ενεργειών, τόσο προ-καταστροφικά όσο και μετα-καταστροφικά, στην 
αμεσότερη και πιο αποτελεσματική απόκριση και στην ορθότερη διαχείριση του 
δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας. 

 

 

 

 

 

                                                      

36 Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων καθαρισμού και αστυνόμευσης 
ρεμάτων και κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των οδών των οποίων η συντήρηση άνηκε στην 
αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που τους 
μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 
3852/2010, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου 
Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 
(ΠΝΠ 31-12-2012, ΦΕΚ 256Α/31-12-2012) – Ν. 4147/2013, ΦΕΚ 98Α/26-04-2013). Με τις αποφάσεις αυτές, 
ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που 
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Δήμους, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα (ΠΝΠ 31-12-2012, ΦΕΚ 256Α/31-12-2012) – Ν. 4147/2013, ΦΕΚ 
98Α/26-04-2013). 
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