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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Νη ζεηζκνί εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ '28Α 1299/2003, ΦΔΘ 423/Α΄/2003) θαη κπνξεί 

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

ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. Κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ ζηελ άκεζε απφθξηζε, ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκψλ, ε Γ/λζε Πρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εμέδσζε ην 4648/6-7-2009 έγγξαθφ ηεο κε ζέκα 

«Πρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε 

ζεηζκηθώλ θαηλνκέλσλ» ζην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη δφζεθαλ ζπληνληζηηθέο νδεγίεο αλά ζηάδην επηρεηξήζεσλ θαη δξάζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Απφ ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο (κεηαθνξέο αξκνδηνηήησλ 

ησλ πνπξγείσλ, αιιαγέο ζηελ ππαγσγή θνξέσλ, θιπ) κε ζεκαληηθφηεξε ηελ ςήθηζε ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ν νπνίνο επέθεξε 

δηνηθεηηθέο αιιαγέο ζηηο δνκέο ηεο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη, Ξεξηθέξεηεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο). Θαηφπηλ 

ηνχησλ θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ βάζεη ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Πηα πιαίζηα απηά θαη έρνληαο ππφςε φηη νη δξάζεηο πξφιεςεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 4648/6-7-2009 έγγξαθφ καο 

έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί (πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ δεκφζηαο θαη θνηλσθεινχο ρξήζεο, εθπαίδεπζε πνιηηψλ, 

θιπ), ή δξνκνινγνχληαη απφ άιινπο θνξείο (Ξ..ΚΔ.ΓΗ./ΝΑΠΞ, θιπ), ην παξόλ εζηηάδεη θπξίσο ζηηο 

αξκνδηόηεηεο, ηε ζπλέξγεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκό ησλ λέσλ δνκώλ Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη, 

Ξεξηθέξεηεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) κε ηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο (ΔΙ.ΑΠ., Ξ.Π., θιπ) ζε 

επίπεδν εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο (πξψηεο απφθξηζεο) εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

εθδήισζε ζεηζκψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξάζεηο θαη ηα έξγα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ άκεζε απφθξηζε ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο εθδήισζήο 

ηνπο. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ θξίζεθε αλαγθαία ε δηαίξεζε ηνπ παξφληνο ζε ηέζζεξα κέξε. Ξην αλαιπηηθά: 

Πην ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ αλαθέξνληαη νη απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ (παξ. 1.2.1), ησλ Ξεξηθεξεηώλ (παξ. 1.2.2) θαη ησλ Γήκσλ (παξ. 1.2.3). Δπίζεο αλαθέξνληαη ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αληηζεηζκηθή πνιηηηθή θαη ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ (παξ 1.1). Πην ΚΔΟΝΠ 

ΓΔΡΔΟΝ δίλνληαη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ 

άκεζε απόθξηζε κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκηθώλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ. Νη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο αλαιχνληαη αλά ζηάδην επηρεηξήζεσλ, αθνινπζψληαο δειαδή ηελ 

ρξνληθή εμέιημε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη θχξηεο δξάζεηο θαηά αξκνδηφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ζεηζκνχ 

θαη πεξηγξάθεηαη ε θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηώλ (παξ. 2.1 έσο 2.9) Πην ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ αλαθέξνληαη νη 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ 

απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ε θήξπμε πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο (παξ. 

3.1), ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο ιφγσ επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ (παξ. 

3.2), αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (παξ. 3.3), αλάιεςε δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο απφ εζεινληηθέο νξγαλώζεηο (παξ. 3.4), ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ε παξνρή νδεγηψλ (παξ. 3.5), 

ε εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνύ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ (3.6) θαη ε ηήξεζε ζηνηρείσλ εηδηθνύ 

θαθέινπ θαηαζηξνθήο (παξ. 3.7). Ρν ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

δξάζεσλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξά θαη εκπιέθνληαη. 

 

1. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΡΑΜΖΠ 

 

Ζ παξνχζα έθδνζε απνηειεί εθαξκνγή ηνπ αξηζκ. 2450/9-4-2012 έγγξαθνχ ηεο ΓΓΞΞ «Πρεδηαζκφο θαη δξάζεηο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ» θαη αθνξά ηεο 



ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηηο Αληηπεξηθέξεηεο ηεο, παξαζέηνληαο ην 

Ξαξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηα κέζα θαη νη πφξνη πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

κλεκνλίνπ. 

 

Απφ ηελ Απηνηειή Γ/λζε  Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπκκεηείραλ ζηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο νη εμήο: 

1. Ξνιχδνο Εψεο , Γηεπζπληήο ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο  

2. Γεψξγηνο Θσζηφπνπινο Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Δπβνίαο 

3. Κάξηνο Θαθνζαίν πεχζπλν Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Βνησηίαο θαη  

4. Αιέμαλδξν Κεηαμά ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Βνησηίαο 

5. Ξαλαγίσηα Πηαπέξα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Δπξπηαλίαο 

6. Θσζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Φσθίδαο 

2. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΗΠ & ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο & επηθαηξνπνίεζεο ηνπ κλεκνλίνπ αλαθέξεηαη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο θαη γίλεηαη 

εθφζνλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην Πρέδην Γ/λζεσλ ηνπ 

Φνξέα Πρεδίαζεο ή άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφο ζπλεξγάδεηαη 

 ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

 λέεο ζεζκηθέο εζληθέο, θνηλνηηθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο, 

 λέα αλάιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκήζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην, 

 απνηηκήζεηο αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Πρεδίνπ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πρεδίνπ ή ηελ ηδέα επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη είλαη: 

 Πηνηρεία επηθνηλσλίαο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Πρεδίαζεο 

 Κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πρέδην 

 Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ 

 Πηνηρεία δεκηνπξγεζέλησλ λέσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη άιισλ) 

 

2.1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 

Ρκήκαηα & Πειίδεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 
Ξαξαηεξήζεηο 

    

    

 

2.2 ΦΙΙΝ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 
Πθνπόο Ξεξηγξαθή Όλνκα πνγξαθή 

     

     

 



3. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

 

4. ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

Ρν παξφλ δηαλέκεηαη ζηα κέιε ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ Ρκεκάησλ 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - 

Πηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ζηηο Γηνηθήζεηο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο θαη ΔΙΑΠ Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε 

επζχλε ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

5. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ (ή φηαλ απηφ απαηηείηαη εθηφο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ) ην 

παξφλ κλεκφλην, ελεξγνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα δειηία πξφγλσζεο ηεο 

Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο πεξεζίαο (ΔΚ) ηα νπνία απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.  

6. ΠΘΝΞΝΠ 

Δπηδηψθεηαη ε άκεζε θαη ζπληνληζκέλε απφθξηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηελ 

εθδήισζε θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, δξάζεηο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ – ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

1. ΑΛΡΗΠΔΗΠΚΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ - ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΠΔΗΠΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο αληηζεηζκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαζψο θαη γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη κε βάζε ην 

ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην ν Νξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνζηαζίαο (Ν.Α.Π.Ξ.), επνπηεπφκελνο νξγαληζκφο 

ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. (Λ.1349/1983, ΦΔΘ 52Α). 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, εθπφλεζε, ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηειερψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ζε ζέκαηα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκνχο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ν.Α.Π.Ξ. (ΞΓ 



485/1988, ΦΔΘ 219/Α΄/1988). Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκνχο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηνλ Ν.Α.Π.Ξ. (ΞΓ 485/1988, ΦΔΘ 219/Α΄/1988). 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα πιεξνθφξεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Ν.Α.Π.Ξ. ζηελ έθδνζε έληππνπ πιηθνχ θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ζαιαζζίνπ θχκαηνο βαξχηεηαο (ηζνπλάκη) κεηά απφ ζεηζκφ θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο, ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ παξάθηησλ Γήκσλ, κέζσ ηεο 

δηαλνκήο ζρεηηθνχ έληππνπ πιηθνχ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Γ.Γ.Ξ.Ξ. Ζ δηάζεζε ησλ εληχπσλ απηψλ γίλεηαη θαηά 

θαλφλα ζηα Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα. 

Ζ δηάζεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα απηνπξνζηαζίαο κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη θαη πξνο ηνπο 

ππεπζχλνπο ιεηηνπξγίαο παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ (μελνδνρεία, θαηαζθελψζεηο, θιπ), έηζη ψζηε νη πνιίηεο πνπ 

δηακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

απηνπξνζηαζίαο (απνκάθξπλζε απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, θαηεχζπλζε πξνο ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 

θαηαθπγήο, θιπ). 

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

Ξξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. Πεκεηψλεηαη φηη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ ζεηζκφ θαη πηζαλή εθδήισζε ζαιαζζίνπ θχκαηνο βαξχηεηαο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ 

ηζηνρψξν ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. (www.civilprotection.gr ή www.gscp.gr ). 

Πηα αλσηέξσ πιαίζηα νη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο ππνρξενχληαη κε 

ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε εγθαηάιεηςεο ησλ θηηξίσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ 

καζεηψλ. Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δίλνληαη απφ ην ΞΔΞΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Ν.Α.Π.Ξ. (Α.Ξ. 180/18-11-2008 έγγξαθν .Ξ.Γ.Β.Κ.Θ). 

2. ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Πηα πιαίζηα ηεο εηνηκφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηελ άκεζε απφθξηζε θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 

δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ,  

1. Κε απφθαζε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ έρνπλ ζπζηαζεί νη επηηξνπέο πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ έιεγρνπ θηηξίσλ 

αξκνδηφηεηαο Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ), θαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ ησλ θηηξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνλ 

Ν.Α.Π.Ξ. (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 2189/29-05-2001 έγγξαθν ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. λπλ Ξ..ΚΔ.ΓΗ.) 

2. Ν Ξεξηθεξεηάξρεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ θηηξίσλ ζα δξνκνινγήζεη δξάζεηο 

πεξαηηέξσ ειέγρνπ θαη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

2189/29-05-2001 έγγξαθν ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. λπλ Ξ..ΚΔ.ΓΗ.) 

3. Ρα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θαηόπηλ εληνιήο ηεο Γ/λζεο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζε Ρερληθώλ 

Έξγσλ, θιπ.) έρνπλ θάλεη ζρεηηθή αιιεινγξαθία  κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο γηα πξνζδηνξηζκό ή 

επαλέιεγρν ησλ ρώξσλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε ησλ πιεγέλησλ κεηά από ζεηζκό (ρώξνη 

θαηαπιηζκώλ) ζηελ νπνία θάπνηνη Γήκνη δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί. 

Ζ επηινγή ησλ ρψξσλ πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ, απφ ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο, σο ρψξνη θαηαπιηζκνχ, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ΠΝΞΞ 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

Νη ρψξνη πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ σο ρψξνη θαηαπιηζκνχ κεηά απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο 

αλσηέξσ ζπλεδξηάζεηο ησλ ΠΝΞΞ, ζα γλσζηνπνηεζνχλ, δηα ηεο Γ/λζεσο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηα 

Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη ζηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ρψξνη πιεζίνλ 

παξαζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ζε πςνκεηξηθή ζέζε ηέηνηα ψζηε λα κελ θηλδπλεχνπλ λα επεξεαζηνχλ 

απφ ηελ εθδήισζε ζαιαζζίσλ θπκάησλ βαξχηεηαο (ηζνπλάκη). 



4. Ζ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη 

ηηο Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ έρεη  πξνζδηνξίζεη θηίξην ηεο Ξεξηθέξεηαο φπνπ ζε 

πεξηπηψζεηο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ν Ξεξηθεξεηάξρεο ζα ζπληνλίδεη ηε δηάζεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ζεηζκνχο. Όκνηα θαη ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 

θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, γηα ην έξγν ησλ αξκφδησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. 

5. Ζ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ 

θαηάξηηζε θαη ηήξεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ θαη ππεπζχλσλ  

 ρεηξηζηψλ ηνπο πνπ δηαζέηνπλ νη ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ νηθείσλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ζεηζκνχ (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ.). 

6. Ζ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζε 

Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ,) ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ (κεηξψνπ) ππαιιήισλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ) πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ 

(ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ ) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. ζηνλ έιεγρν ησλ θηηξίσλ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί. 

7. Ζ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο λα πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

8. Πχγθιεζε ησλ Ππληνληζηηθψλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, κε εληνιή 

ησλ Ξεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ  

ΑΚΔΠΖ ΑΞΝΘΟΗΠΖ (ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ) 

1 . ΠΡΑΓΗΑ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Κεηά ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ νη δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ζεηξά δξάζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. Νη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αθνινπζνχλ ηηο θάζεηο εμέιημεο ελφο θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη εληάζζνληαη ζηα αληίζηνηρα ηεο θαηαζηξνθήο ζηάδηα επηρεηξήζεσλ. 

Δηδηθά γηα ηνπο ζεηζκνχο, ηα ζηάδηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ απφ ζεηζκφ 

πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο (ζρεη. 4804/06-06-2008 έγγξαθφ καο): 

Αξρηθή αλαγγειία / Δηδνπνίεζε Πεηζκνχ 

Αξρηθή εθηίκεζε θαηάζηαζεο ζπλεπεηψλ – Δπίζεκε αλαθνίλσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ  

Θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ 

Δπηρείξεζε Έξεπλαο, Γηάζσζεο – Έιεγρνο θαη Θαηαζηνιή Δπαγφκελσλ Φαηλνκέλσλ 

Ξεξίζαιςε – Γηνηθεηηθή Κέξηκλα Ξιεγέλησλ 

Κεηαζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ 



Ππλνιηθή απνηίκεζε δεκηψλ 

Απνθαηάζηαζε - Απνθιηκάθσζε 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαη αθνινχζσο νη θχξηεο δξάζεηο θαηά αξκνδηφηεηα ησλ 

θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη πεξηγξάθεηαη ε θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηψλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θιηκάθσζε ηνπ θάζε θνξέα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ γεληθφηεξε θιηκάθσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

κεραληζκνχ (ε νπνία νξίδεηαη ζην Λ.3013/2002, αξζ. 2) θαη είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

Λνείηαη φηη ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ζεηζκνχ, θαηά θαλφλα, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο. 

2. ΑΟΣΗΘΖ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ / ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔΗΠΚΝ 

Αξρηθή αλαγγειία/εηδνπνίεζε λνείηαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ, 

ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην θνξείο. Ζ αξρηθή 

αλαγγειία/εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κεηά ηελ εθδήισζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ζρεηηθψλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο (πεξηνρέο φπνπ έγηλε 

αηζζεηή ε ζεηζκηθή δφλεζε, ρσξίο λα ππάξρνπλ αθφκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο), θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ 

επίπεδν. 

Πην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εθηίκεζε γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο 

πνπ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. απνηεινχλ ζεζκηθά ηνλ θνξέα επίζεκεο ελεκέξσζεο ηνπ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κεηά απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη θαηά θαλφλα είλαη απηέο νη νπνίεο κπνξνχλ άκεζα λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ επεξεαδφκελε πεξηνρή (Ξαξάξηεκα Δ, Γεληθφ Πρέδην 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Μελνθξάηεο», Α 1299 10-04-2003 ΦΔΘ 423/ Β΄/2003). 

Ρελ δξάζε κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π, νη νπνίεο επίζεο ιεηηνπξγνχλ 

ζε 24-σξε βάζε. Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο, ηα Απνθεληξσκέλα 

Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζ.10 ηνπ Λ3013/2002, θαζψο θαη ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ. 

Κε εληνιή ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε θηλεηνπνηνχληαη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη αξκφδηνη 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαζψο θαη ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηελ πεξηνρή 

ησλ νπνίσλ έγηλε αηζζεηή ε ζεηζκηθή δφλεζε. 

Νη αλσηέξσ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, επηθνηλσλνχλ κε ηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά 

Ρκήκαηα θαη Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο, θαζψο θαη ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιέμνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαζψο θαη ην ΘΔΞΞ ηεο ΓΓΞΞ. 

Λνείηαη φηη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά θαη ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία ζα ελεκεξψζεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα 

ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. 

Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ) 

απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ, πνπ νξίδνληαη ππεχζπλνη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Λ.3013/2002, γηα επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο θαη νξγάλσζε ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 

θαηλφκελα φπσο νη ζεηζκνί, (Ξαξάξηεκα Γ, Γεληθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Μελνθξάηεο, Α 1299 10-04- 2003 

ΦΔΘ 423/ Β΄/2003). 

Ρν ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, κεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ, θπξίσο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

ΔΙ.ΑΠ. θαη ηνπ Ξ.Π./ΠΔΘΞΠ, επηθνηλσλεί κε ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ θαη ηηο Γ/λζεηο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πεξαηηέξσ 



πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηε ζεηζκηθή δφλεζε θαη ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά θαλφλα κεηά απφ ηζρπξφ ζεηζκφ νη 

ζηαζεξέο θαη θηλεηέο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο δχλαληαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά (θφξηνο ηειεθσληθψλ θέληξσλ, 

θαηαζηξνθέο ηειεθσληθψλ ππνδνκψλ, θιπ) ή θαη λα δηαθνπνχλ πξνζσξηλά, ε Ξεξηθέξεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ηελ βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ εζεινληηθψλ νξγαλσζεσλ 

(ξαδηνεπηθνηλσλίεο, θιπ). 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ, θαηά ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ ζεηζκνχ, παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηηο 

επηθνηλσλίεο θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο πεξεζίεο ή νη πεξεζίεο ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ην έξγν ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Ξεξηθεξεηαξρψλ ησλ αξκφδησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ Γεκάξρσλ, πνπ 

αθνξά ηηο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίεο, κε ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ ή κέζσλ σο ζπλδέζκσλ κε δπλαηφηεηα 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 

3. ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΠΔΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΟΥΡΖ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ 

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγγειία/εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ, πνπ έρεη ζηφρν ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ άκεζα 

εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ζην ζηάδην απηφ αθνινπζεί ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ. 

Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζε ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο αλαγγειίαο/εηδνπνίεζεο, θαζψο ε ξνή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη αξρηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο επηπηψζεηο. 

Νη πξψηεο αξρηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ ζεηζκνχ 

απφ ην Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία γηα  

ηελ νξζή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο πνπ ζα δξνκνινγήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

θηλεηνπνίεζε θαη θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Νη θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζεζκηθά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (Α 1299 10-04-2003, ΦΔΘ 

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

πξνθαιέζεη ν ζεηζκφο (δεκηέο, ζχκαηα, θαηαξξεχζεηο, εγθισβηζκνί, θηι), ελεκεξψλνπλ άκεζα: 

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

Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γήκαξρν, Αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, Ξεξηθεξεηάξρε, Γεληθφ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, ηειεθσληθψο θαη γξαπηψο φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ 

(ζπλνπηηθή έγγξαθε αλαθνξά – .Α. 1299 10-04-2003, ΦΔΘ 423/Α΄/2003). 

Δπίζεο, ε ΔΙ.ΑΠ., φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, δχλαηαη κε ηα ελαέξηα κέζα πνπ δηαζέηεη λα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο πάλσ 

απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο γηα ηελ απφ αέξνο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ θαη ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ Πρεδίνπ Θηλεηνπνίεζεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζεηζκηθά θαηλφκελα (5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΙ.ΑΠ./Α.Δ.Α., 4096/12-07-2006 

έγγξαθφ καο). Λνείηαη φηη νπνηνζδήπνηε θνξέαο ζε Θεληξηθφ ή Απνθεληξσκέλν επίπεδν ζπιιέμεη πξσηνγελείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ, νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηα αληίζηνηρνπ δηνηθεηηθνχ 

επηπέδνπ φξγαλα ησλ θαηά πεξίπησζε επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Ξ.Π, ΔΙ.ΑΠ, ΔΘΑΒ, θιπ) θαζψο θαη ηα 

αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πην ζηάδην απηφ, κε εληνιή ηνπ Αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

επηθνηλσλνχλ κε ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο θαη Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο. 

Νη αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο απφ άιινπο 

θνξείο ή θαη ηδηψηεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο, ελεκεξψλνπλ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε, ηνλ Αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, 

θαζψο θαη ην ΘΔΞΞ ηεο ΓΓΞΞ. 



Κε εληνιή ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηαξρή δηα ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ησλ Ρκεκάησλ 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ εηδνπνηνχληαη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ, ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ζεηζκνχο, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη αλά δξάζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα έιεγρν 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο γηα ηπρφλ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ, αλ απηφ απαηηεζεί. 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ζεηζκνχ (ψξα εθδήισζεο, επίθεληξν, κέγεζνο, ραξαθηεξηζκφο) θαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνζηαζίαο (Ν.Α.Π.Ξ.), 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Γεσδπλακηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, επνπηεπφκελν θνξέα 

ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ (Ξ.Γ. 189/2009 - ΦΔΘ: Α΄ 221).  

4. ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ 

Πην ζηάδην απηφ, φινη νη θνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ εθδήισζε 

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

ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηα πηζαλά αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο άιινπο θνξείο, εθαξκφδνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο κλεκφληα ελεξγεηψλ θαη θιηκαθψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε βάζεη ησλ 

αλαγθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθήο. 

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

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

θιηκάθσζεο ζεσξνχληαη, ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν ιφγσ 

αλεπάξθεηαο δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ (έληαζε ηεο 

θαηαζηξνθήο). 

 

5. ΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

Πην ζηάδην απηφ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, γηα 

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

αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ζεηζκνχο (Λ. 3013/2002 – ΦΔΘ 102/Α΄/2002, Λ.3852/2010, ΦΔΘ 

87/Α΄/2010), θαηά θαλφλα δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:  

ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε δεκηψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ επιήγεζαλ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο (ΞΠ, ΔΙ.ΑΠ., θιπ) 

ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ άιισλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ (Ξ.Π., ΔΙ.ΑΠ., Γήκνη, θιπ). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

θαη ησλ Ρκεκάησλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ), νη νπνίεο έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εηνηκφηεηα ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην. 

Ρν ζπληνληζκφ ηεο θηλεηνπνίεζεο ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο λνείηαη φηη αλαιακβάλνπλ νη αξκφδηνη 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν Ξεξηθεξεηάξρεο. 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

άιισλ θνξέσλ (Ξ.Π., ΔΙ.ΑΠ., Γήκνη, θιπ), δίλνπλ εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα ζπγθξνηήζνπλ 

θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο (δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ απφ θαηαξξεχζεηο, απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ, θηι.), ή 

λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ησλ νηθείσλ Γήκσλ, αλ ηνχην απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 



Λνείηαη όηη θαηά πξνηεξαηόηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη 

απεγθισβηζκνύ όπσο θαη ε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξόκσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ ζσζηηθώλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη από ηελ πιεγείζα πεξηνρή, 

ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, θιπ. 

Ζ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο, ζπλερίδνπλ ην έξγν ηεο πεξαηηέξσ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζεηζκνχ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, κε ζηφρν ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, ησλ 

αξκφδησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη ηνπ ΘΔΞΞ ηεο ΓΓΞΞ. 

Πε πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία) ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη Αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο δχλαληαη λα θαζνξίδνπλ άκεζα ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή 

ρψξν), ζηνλ νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην, κεηά απφ ζπλελλφεζε, λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε Ξεξηθεξεηαθφ επίπεδν (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΔΘΑΒ), ή εάλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ 

εθπξφζσπνί ηνπο σο ζχλδεζκνη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ελέξγεηα, δελ απνθιείεη ηελ επηηφπνπ ζχγθιεζε ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ Ππληνληζηηθψλ 

Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ), εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ αξκφδησλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη Ξεξηθεξεηαξρψλ θαη ε εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ ην επηηξέπεη. 

Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ ηεο ΔΙ.ΑΠ., 

δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ ζεηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Ξεξηθεξεηάξρεο, Αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο), 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

ζεηζκνχ (Ξ.Π., Δ.Θ.Α.Β., θιπ), ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ Πρεδίνπ Θηλεηνπνίεζεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκηθά θαηλφκελα (5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο 

ΔΙ.ΑΠ./Α.Δ.Α., 4096/12-07-2006 έγγξαθφ καο). 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηηο θαηά ηφπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο, λα εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ 

ζπλζεθψλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

(αληηκεηψπηζε-απνθαηάζηαζε), δχλαηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (ad hoc) λα νξγαλψζεη Ππληνληζηηθφ Θέληξν. Ρν 

αλσηέξσ θέληξν ζα ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε αζθαιή ρψξν. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγνη ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ζεηζκνχ επηβάιινπλ 

ηελ παξνπζία ζπλδέζκσλ απφ άιινπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη λα αηηεζεί ηε δηάζεζή ηνπο. 

6.ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΈΟΔΛΑΠ, ΓΗΑΠΥΠΖΠ 

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

εγθισβηζκνχο αηφκσλ ιφγσ θαηαζηξνθψλ (κεξηθέο ή νιηθέο θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ, ππξθαγηέο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, 

θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, θιπ) δηαβηβαζηνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο. 

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

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ θαη εγθισβηζκνχο αηφκσλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ αξκφδηα θαηά 

ηφπνπο πεξεζία ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζεζκηθά αξκφδην γηα έξεπλα θαη δηάζσζε ζην ρεξζαίν 

ρψξν (Λ. 3512/2006, ΦΔΘ 258/Α΄/2006). 

Ν επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο αμηνινγεί ηηο ζρεηηθέο κε έξεπλα θαη δηάζσζε 

πιεξνθνξίεο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ γηα ηελ άκεζε κεηάβαζή ηνπο ζηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ. 

Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ πξνβαίλεη ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ 

θαη ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ, αλ ηνχην απαηηείηαη. 

Νη Ξπξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο, εληζρχνληαη ζε πξνζσπηθφ θαη 

κέζα, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΞΓ 210/1992, ΦΔΘ 99/Α΄/1992). 



Αλ ε θαηάζηαζε ην απαηηεί θηλεηνπνηείηαη ε ΔΚΑΘ. (ΞΓ 96/1987, ΦΔΘ 58/Α΄/1987 – ΞΓ 329/1993, ΦΔΘ 140/Α΄/1993 

- Έγγξαθν Αξρεγείνπ ΞΠ ΑΞ 23964 Φ.159 ΞΠΔΑ 9/7/2004). 

Ζ πεξηκεηξηθή απνκφλσζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη θπξίσο ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη γηα ηελ επρεξή θαη 

άκεζε επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο, φπσο επίζεο ε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο κέζα ζηελ δψλε ηεο 

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

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΙ.ΑΠ (Έγγξαθν ΔΙΑΠ 5301/4/16-δ’ 21/5/2004). 

Ζ παξνρή πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ ζε πγεηνλνκηθά θέληξα είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Θ.Α.Β. (Λ. 1579/85, ΦΔΘ 217/Α΄/1985). Ρν παξάξηεκα ηνπ ΔΘΑΒ, πνπ ζηα φξηα επζχλεο ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ησλ λνκψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ (Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο, Ηαηξεία θ.ιπ.) θαη είλαη απνθιεηζηηθά 

αξκφδην λα ζπληνλίδεη ηε δξάζε θαη ηελ θίλεζε φισλ ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ, ησλ εηδηθψλ θηλεηψλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο αξξψζησλ θαη εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ 

γεληθά. Γηαθηλεί θαη δηαθνκίδεη ζηα λνζνθνκεία εθεκεξίαο θαη ηηο άιιεο κνλάδεο παξνρήο πεξίζαιςεο ηεο πεξηθέξεηάο 

ηνπ, θάζε εθηάθηνπ πεξηζηαηηθνχ θαζψο θαη ζε Λνζνθνκεία άιισλ Ξεξηθέξεηαο, φηαλ ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηάο 

ηνπ δελ θαιχπηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. Ζ δηαθνκηδή εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ απφ κία πεξηθέξεηα ζε άιιε γίλεηαη 

χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν αληηζηνίρσλ ΔΘΑΒ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο παξεκβαίλεη 

ζπληνληζηηθά ε αξκφδηα Θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΔΘΑΒ. Πηελ πξψηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

u957 λνκνχο Αηηηθήο, Βνησηίαο θαη Δχβνηαο, ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο αζθεί ε θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΔΘΑΒ. (ΞΓ 

376/1988, ΦΔΘ 169/Α΄/1988). 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Δ.Θ.Α.Β. κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ απφ ηα θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα ηνπ ΔΘΑΒ δχλαηαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ Νκάδα Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ (Ν.ΓΗ.Θ.) ηνπ ΔΘΑΒ θαη λα απνζηείιεη ην Δηδηθφ Ρκήκα Ηαηξηθήο 

Θαηαζηξνθψλ (ΔΡΗΘ) ζηελ πιεγείζα πεξηνρή, αλ ηνχηα απαηηνχληαη. 

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

θαη νη θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΘΑΒ. 

Πηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηίζεηαη αμησκαηηθόο ηνπ ΞΠ, ν 

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

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

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ: 

• ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ/Ξεξηθέξεηαο ηε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πξνο 

ηα ζεκεία επεκβάζεσλ ή ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ άξζε εξεηπίσλ, θιπ., 

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

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

πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ηξαπκαηηζκέλσλ ζε λνζνθνκεία ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΘΑΒ, 

• ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ χδξεπζεο (Γ.Δ.Α., ΔΓΑΞ, θιπ), ειεθηξνδφηεζεο (Γ.Δ.Ζ.) θαη δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ (ΓΔΞΑ, ΓΔΠΦΑ, θιπ.) γηα ηε δηαθνπή ησλ δηθηχσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ πξνο απνθπγή 

αηπρεκάησλ. Δπίζεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηερληθφο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ δχλαηαη λα βξίζθεηαη ζην 

ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο γηα ηερληθή ππνζηήξημε βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

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

πγεηνλνκηθά θέληξα. 

Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, νθείινπλ λα ηα εμεηάδνπλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα νη αξκφδηνη θνξείο. 

7.ΈΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΝΙΖ ΔΞΑΓΝΚΔΛΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

Ζ εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο ππξθαγηέο, 

θπξίσο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ζαιάζζηα θχκαηα βαξχηεηαο (ηζνπλάκη), θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, θαηαζηξνθή 

θξάγκαηνο, δηάξξεμε δεμακελψλ, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ. 

Ζ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ απφ ηνλ ζεηζκφ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη 

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

ζεηζκνχ. 



Πην ζηάδην απηφ, εθφζνλ νη επαγφκελεο απφ ην ζεηζκφ θαηαζηξνθέο εθδεισζνχλ, αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο (εγθεθξηκέλν Γεληθφ Πρέδην Αληηκεηψπηζεο 

Ρερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Κεγάιεο Έθηαζεο - ΠΑΡΑΚΔ, θιπ) φηαλ απηφ απαηηεζεί. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ ζεηζκψλ πξνθιεζνχλ θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα ζε κηα πεξηνρή (πηψζεηο 

βξάρσλ, θιπ), νη αξκφδηεο Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή Ξεξηθέξεηαο πξνβαίλνπλ 

ζηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη πξψηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ, φπσο ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλή εθδήισζε λέσλ θαηνιηζζήζεσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο εμαηηίαο κεηαζεηζκηθψλ 

δνλήζεσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε άξζε θαηαπηψζεσλ ζε νδηθνχο άμνλεο, απφ θαη 

πξνο ηελ πιεγείζα πεξηνρή. Λνείηαη φηη ε αλσηέξσ ελέξγεηα έρεη ζαλ άκεζν ζηφρν ηε κεξηθή άξζε ησλ θαηαπηψζεσλ 

γηα ηελ πξνζσξηλή δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (ζσζηηθά ζπλεξγεία, Ξ.Π., ΔΙ.ΑΠ., 

ΔΘΑΒ, θιπ) θαη φρη θαη’ αλάγθε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Δπίζεο, νη ππεύζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο (θξάγκαηα, 

κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θπζηθό αέξην, ιηκάληα, γέθπξεο, ζήξαγγεο, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά 

δίθηπα, δίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ, θηι.) πξνβαίλνπλ απηεπάγγειηα θαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ζε άκεζν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο κεηά από ζεηζκό γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Όκνηα, νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΝΡΔ, θιπ) θηλεηνπνηνχληαη άκεζα 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ, κε ζθνπφ ηελ αδηάιεηπηε θαη νκαιή παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη ην νηθείν Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ην Ρκήκα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηελ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Ξξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε δεκφζηα θαη 

θνηλσθεινχο ρξήζεο θηίξηα (λνζνθνκεία, ζρνιεία, ππεξεζίεο, , θηι). 

Πεκεηψλεηαη φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο ηεο νηθείαο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Γ.Γ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηνπ ΘΑ) πξνβαίλνπλ άκεζα ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ 

χδαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θζνξέο ή βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, απηέο 

αληηκεησπίδνληαη άκεζα ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ ..Θ.Α. 

Ρνλίδεηαη φηη ε θαηάζβεζε ππξθαγηψλ πνπ εθδειψζεθαλ ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ, θαζψο θαη ε πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαζηξάθεθε ή απεηιήζεθε απφ ππξθαγηέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο, κέρξη ηελ παξάδνζή ηεο ζε 

αζηπλνκηθά φξγαλα ή ηνπο θαηφρνπο ηεο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηεο ησλ θαηά ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ, 

βάζεη ηεο απνζηνιήο ηνπο (Λ. 3511/2006, ΦΔΘ 258/Α΄/2006 - ΞΓ 210/1992, ΦΔΘ 99/Α΄/1992). 

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

ππεξεζίεο θαη θνξείο (ΔΙ.ΑΠ., Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Ξεξηθέξεηεο, Γήκνπο, θιπ), πξέπεη λα ζπλαμηνινγνύληαη, 

βάζεη ησλ επηπηψζεσλ ησλ επαγφκελσλ θαηαζηξνθψλ, ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ. 

8.ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ – ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ ΞΙΖΓΔΛΡΥΛ 

Πην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημε ησλ πιεγέλησλ ηα 

πξψηα 24-σξα κεηά ηελ εθδήισζή ηνπ ζεηζκνχ. 

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ελφο ηζρπξνχ ζεηζκνχ θαη εηδηθά ζε πεξηνρέο φπνπ απηφο έγηλε 

έληνλα αηζζεηφο, νη πνιίηεο θαηά θαλφλα εγθαηαιείπνπλ ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη γηα λα 

θαηαθχγνπλ ζε αζθαιείο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ππαίζξηνπο ρψξνπο. Πεκεηψλεηαη φηη σο αζθαιείο ππαίζξηνη ρψξνη ή 

ρψξνη θαηαθπγήο ζεσξνχληαη νη ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ Ν.Α.Π.Ξ. 

Νη Γήκαξρνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ θαηαθχγεη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. Πηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο (επηπηψζεηο ζε θηίξηα, έληνλε κεηαζεηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θιπ.) πξνρσξνχλ ζε πξψηε εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζηνπο αλσηέξσ 

ππαίζξηνπο ρψξνπο. 



Πηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθηίκεζε γηα πνιχσξε παξακνλή ησλ πνιηηψλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, νη Γήκαξρνη, 

ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπέο επηρεηξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ ζεηζκνχ, δχλαληαη λα δξνκνινγήζνπλ δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε απηνχο. Ξξνο ηνχην θηλεηνπνηνχλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ γηα ηελ αθξηβέζηεξε 

εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνιηηψλ ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο, κε ζηφρν ηελ θαηά πεξίπησζε 

δηάζεζε πφζηκνπ χδαηνο, θαηά ηηο πξψηεο ψξεο παξακνλήο ηνπο. Δλ ζπλερεία θαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, εμεηάδεηαη 

ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξφρεηξνπ γεχκαηνο θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ. 

Ξαξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, νη Γήκνη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ θαηνηθηψλ, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη ή έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο νη νπνίεο 

πηζαλφλ ηηο θαζηζηνχλ αθαηνίθεηεο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ 

πνιηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ άκεζα θαηαιχκαηα. 

Νη Γήκαξρνη, κε βάζε ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ νηθείν αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ νη θαηάιιεινη ρψξνη πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πιεγέλησλ 

(ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπο, αλ απαηηεζεί. 

Πε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ δεκηψλ ζε θαηνηθίεο, νη αλσηέξσ ρψξνη πξνζσξηλήο ζηέγαζεο 

ησλ πιεγέλησλ δελ επαξθνχλ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο δίλνπλ εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη νπνίνη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Γεκάξρνπο ζπγθξνηνχλ θιηκάθηα έιεγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο 

θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ. Ξξνο ηνχην θαη αλ είλαη απαξαίηεην, δεηείηαη ε 

ζπλδξνκή εηδηθψλ απφ ηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ απηψλ. 

Δλ ζπλερεία, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ, 

θηλεηνπνηεί ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε  

πιηθψλ νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ)9, λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία πιηθά γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ (Β.Γ. 972 ΦΔΘ 265/Α/1966). Νη Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, αλ ηνχην απαηηεζεί, ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηεο δηάζεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θαηαπιηζκνχ. Πεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ δηάζεζε από ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ηνπ ζθεληθνύ ή άιινπ πιηθνύ από 

ηα απνζεθεπηηθά θέληξα ηνπ ΘΑ ρξεηάδεηαη ζρεηηθή έγθξηζε δηάζεζεο από ην ΘΑ (ΓΗα/νηθ. 463/12-

1-73 πνπξγηθή Απόθαζε) 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαπιηζκψλ (εγθαηάζηαζε ζθελψλ, θιπ) ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ ζπλδξνκή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κέζσ ηνπ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ ή 

Δζεινληηθψλ Νξγαλψζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θαη δηαζέηνπλ αλάινγε 

εκπεηξία. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ην δηαζέζηκν ζθεληθφ πιηθφ δελ επαξθεί, δχλαληαη λα αηηεζνχλ επηπιένλ ζθεληθφ πιηθφ 

απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ζθεληθνχ πιηθνχ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ 

ζεηζκνπιήθησλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (..Θ.Α.) (Β.Γ. 972, ΦΔΘ 

265/Α/1966 – ΞΓ 93/1993, ΦΔΘ 39/Α΄/1993). 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην ..Θ.Α. δηαηεξεί 10 απνζεθεπηηθά θέληξα ζηελ επηθξάηεηα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα, 

Ησάλληλα, Θνκνηελή, Ξάηξα, Ρξίπνιε, Ζξάθιεην Θξήηεο, Κπηηιήλε θαη Οφδν), εθ ησλ νπνίσλ ην απνζεθεπηηθφ θέληξν 

ηεο Αζήλαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θεληξηθή απνζήθε θαη εθνδηάδεη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηα ππφινηπα απνζεθεπηηθά 

θέληξα. 

Ζ Γεληθή Γ/λζε Ξξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα ε Γηεχζπλζε (Ξ2) Θνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ ..Θ.Α. είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, ελαπνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηεο θεληξηθήο απνζήθεο, 

ελψ ε Γηεχζπλζε (Γ6) Ξξνκεζεηψλ, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο θαη Ρερληθψλ 

πνδνκψλ, είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή πιηθψλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πνπ δηαηεξνχλ 

απνζεθεπηηθφ θέληξν ηνπ ΘΑ, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ απνζηνιήο ησλ πιηθψλ απηψλ (ΞΓ 

95/2000, ΦΔΘ 76/Α/2000). (Β.Γ. 972 ΦΔΘ 265/Α/1966, Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ. 94064/19-8-2011 έγγξαθν ηνπ ΘΑ). 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ αηηίαο ζεηζκνχ ππνζηεξίδεηαη άκεζα 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κέζσ ησλ Γήκσλ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ Ξξφλνηαο ησλ Γήκσλ. 



Κε ηελ Θ..Α. Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη ηα φξηα, πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πιεγέλησλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο, γηα επηζθεπέο θχξηαο νηθίαο ή αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο, θηι. 

Πθνπφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ ακεζφηεξε επαλαιεηηνπξγία ησλ λνηθνθπξηψλ θαη σο εθ 

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

(Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΘΑ). 

Ξξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ε αξκφδηα Γ/λζε Ξξφλνηαο ησλ Γήκσλ ζηέιλεη 

αίηεκα ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηνπ ΘΑ). 

Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ 

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

ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ YYKA, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ ΘΑ. (Λ.Γ. 57/1973 - ΦΔΘ 149/Α΄/1973, Λ. 776/1978 – ΦΔΘ 

68/Α΄/1978, ΞΓ 93/1993 - ΦΔΘ 39/Α΄/1993). Νη ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ .Θ.Α. 

Πεκεηψλεηαη φηη ηελ αλσηέξσ δξάζε γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ απφ ζεηζκφ δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη θαη 

ην Ιηκεληθφ Πψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή κε ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ πινίσλ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο κέζσ ηνπ 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ (Λ. 4442/1929, ΦΔΘ 339/Α΄/1929 – Λ. 3536/2007, ΦΔΘ 42/Α΄/2007). 

 

Γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Ξεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Λνηίνπ Αηγαίνπ, 

Θξήηεο, θαη Γπηηθήο Διιάδαο έρεη νξηζηεί σο αξκφδηα ε Γ/λζε Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Αλ. Καθεδνλίαο-Θξάθεο έρεη νξηζηεί σο αξκφδηα ε Γ/λζε 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

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

βνήζεηαο ιφγσ αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκνχο, ην Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Δ.Θ.Θ.Α.) ηνπ ΘΑ, ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο. 

Κεηά απφ ζεηζκφ ην Δ.Θ.Θ.Α., εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ζπγθξνηεί θαη θηλεηνπνηεί νκάδεο ηαρείαο παξέκβαζεο, 

ζπγθξνηνχκελεο θπξίσο απφ ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηελ παξνρή άκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη βξαρείαο δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν 

(Λ.2646/1998 - ΦΔΘ 236/Α΄/1998, Λ. 3106/2003 - ΦΔΘ 30/Α΄/2003, Λ. 3402/2005 - ΦΔΘ 258/Α΄/2005, ΞΓ 22/2006 

- ΦΔΘ 18/Α΄/2006). 

Ν γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ 

Δπηρεηξήζεσλ γείαο (Δ.Θ.ΔΞ.), ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Πε πεξίπησζε ζεηζκνχ ην Δ.Θ.ΔΞ. εθαξκφδεη ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη. (Λ.3370/05, ΦΔΘ 176/Α΄/2005 – Λ. 3527/07, ΦΔΘ 25/Α΄/2007) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

έθδνζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ζην ζπληνληζκφ 

ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ θνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο θαη κε ην 

κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δελ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή 

απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο. 

9. ΚΔΡΑΠΔΗΠΚΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ 

Πην ζηάδην απηφ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ., 

δξνκνινγνχληαη απφ ηελ πεξεζία Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΞΟΥΖΛ ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  ΛΛ ΓΑΔΦΘ 

) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πξσηνβάζκηψλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ θηηξίσλ κεηά ην ζεηζκφ, ηνλ έιεγρν 

(απηνςίεο) θαη θαηαγξαθή ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ, ηελ άξζε ησλ δηαπηζησκέλσλ επηθηλδπλνηήησλ. 



Νη αλσηέξσ δξάζεηο δχλαηαη λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ηηο Ξεξηθέξεηεο, θαη ηνπο Γήκνπο 

κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θηηξίσλ θαη γηα ηελ άξζε ησλ δηαπηζησκέλσλ 

επηθηλδπλνηήησλ. 

Νη απηνςίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιεγέληα θηίξηα ακέζσο κεηά απφ έλα ζεηζκφ, απνβιέπνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ βιαβψλ πνπ απηά έρνπλ ππνζηεί απφ ην ζεηζκφ. Κε βάζε ηελ θαηαγξαθή απηή θαη φπνπ απηφ 

επηβάιιεηαη, πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, δειαδή άξζε επηθηλδπλνηήησλ, πξνζσξηλέο 

ππνζηπιψζεηο-αληηζηεξίμεηο θαη θαηεδαθίζεηο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ θαη άξζε εξεηπίσλ. Πηφρνο ησλ 

αλσηέξσ είλαη αζθαιήο επηζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ζηηο νηθίεο ηνπο, ε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ε δηάζσζε ηνπ δνκηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο απφ ηζρπξνχο κεηαζεηζκνχο. 

Πχκθσλα κε ηα νηθ.9831/Α42/5-12-2008 θαη 4524/Α42/26-8-2011 έγγξαθα ηεο ΞΟΥΖΛ ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  

ΛΛ ΓΑΔΦΘ /Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. νη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  

θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θηηξίσλ κεηά απφ ζεηζκφ νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

Νη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο κεραληθνχο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή απφ ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ 

Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ ησλ 

Γήκσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην ν Γεληθφο Ππληνληζηήο, πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ιφγσ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, 

νξίδνληαη θαη βνεζνί ζπληνληζηέο. 

Ρα ζρνιηθά θηίξηα ειέγρνληαη απφ ηνπο Κεραληθνχο ηνπ Νξγαληζκνχ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ Α.Δ., κεηά απφ ζρεηηθή 

ζπλελλφεζε κε ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. 

Ρα κέιε πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο νξίδνληαη (νλνκαζηηθά) κε απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ 

Ξ..ΚΔ.ΓΗ., (ζχκθσλα κε ην απφ 6/20 Πεπηεκβξίνπ 1941 Θαλνληζηηθφ Γηάηαγκα: «πεξί άξζεσο θηλδχλνπ εθ βιάβεο 

θηηξίσλ ιφγσ πνιέκνπ, ζεηζκνχ θαη νηαζδήπνηε άιιεο ζενκελίαο»). 

Πηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη Ρνκέαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (Ρ.Α.Π.) ή ππάξρεη Ρνκέαο θαη ιφγσ ηεο 

έθηαζεο ηνπ ζπκβάληνο, νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη δελ επαξθνχλ, απνζηέιιεηαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (ππάιιεινη ηεο 

ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  ή ησλ Ρ.Α.Π.) κε εληνιή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  νη νπνίνη 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ απφ αξρεηνζέηεζε θαζψο θαη ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/. Νη ππάιιεινη απηνί βξίζθνληαη ζε 

ρψξν (πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ Γεληθφ Ππληνληζηή) φπνπ δέρνληαη αηηήζεηο, θαηαρσξνχλ, θαηαγξάθνπλ θαη 

ηαμηλνκνχλ αηηήζεηο θαη δειηία απηνςηψλ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο. 

9.1 ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ (9831/Α42/5-12-2008 ΘΑΗ 4524/Α2/26-8-2011 ΔΓΓΟΑΦΑ ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ 

.Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ /Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ.) 

Νη πξσηνβάζκηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ακέζσο κεηά ην ζεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα θηίξηα σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ρξήζε. Ξξαγκαηνπνηνχληαη ην πνιχ εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζεηζκνχ κηθξήο 

ή κεζαίαο έληαζεο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ζεηζκνχ κεγάιεο έληαζεο δηαξθεί ην πνιχ είθνζη (20) εκέξεο. 

Ν έιεγρνο ησλ θηηξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηκειείο επηηξνπέο θαη γίλεηαη κε ζάξσζε ηεο πεξηνρήο ή κεηά απφ 

αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ βιαβψλ. Ρνλ ηξφπν ηνλ επηιέγεη ν 

Γεληθφο Ππληνληζηήο. 

Ρα θηίξηα ραξαθηεξίδνληαη σο θαηνηθήζηκα (θαηάιιεια γηα ρξήζε) ή σο κε θαηνηθήζηκα (πξνζσξηλά αθαηάιιεια 

γηα ρξήζε), αλάινγα κε ηηο βιάβεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ρξσκαηίδνληαη κε νπδέηεξν ρξψκα (ζχκβνιν) πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη εκθαλέο φηη ειέγρζεθαλ. 

Ρα θηίξηα ηα νπνία είλαη θιεηζηά θαηά ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο, θαηαγξάθνληαη ζε θαηάζηαζε (ζε ειεθηξνληθή θαη 

ρεηξφγξαθε κνξθή) κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ην δειηίν ηαρείαο απηνςίαο αλά θηίξην θαη δίλεηαη αληίγξαθν ζηνλ ηδηνθηήηε (ή 

δηαρεηξηζηή ή άιιν πξφζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ην θηίξην). 

Κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Ππληνληζηή ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά ηα δειηία απηνςηψλ απφ ηηο επηηξνπέο θαη θαηαγξάθνληαη 

ζε θαζνξηζκέλε θφξκα ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή έηζη ψζηε ην πξσί ηεο επφκελεο εκέξαο λα είλαη 

θαηαρσξεκέλεο φιεο νη απηνςίεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Δπίζεο κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Ππληνληζηή απνζηέιινληαη θαζεκεξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηελ 

ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  



Γίλεηαη θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε αξρεία (ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή) ζηελ ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ 

ΓΑΔΦΘ  απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ νξηζηεί, ψζηε λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή κία εηθφλα γηα ηελ 

πιεγείζα πεξηνρή. 

9.2 ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ (9831/Α42/5-12-2008 ΘΑΗ 4524/Α2/26-8-2011 ΔΓΓΟΑΦΑ ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ 

.Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ /Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ.) 

Ν δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θηίξηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν 

πξνζσξηλά κε θαηνηθήζηκα (πξνζσξηλά αθαηάιιεια γηα ρξήζε) ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε από ηνλ 

ελδηαθεξόκελν. Πθνπφ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ θηηζκάησλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε, ηελ έθδνζε 

πξσηνθφιισλ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

δεπηεξνβαζκίνπ ειέγρνπ είλαη αλάινγε ηεο έθηαζεο ηνπ ζπκβάληνο. 

Ν Γεληθφο Ππληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαρσξίδεη θαη λα επηιέγεη απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

εκέξαο, ηα θηίξηα ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο θαη λα δίλεη θαηαζηάζεηο καδί κε πξνθνξηθέο 

νδεγίεο ζηηο επηηξνπέο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζα κεηαβνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ θαη ηε ρξνληθή 

ζεηξά πνπ ζα ειεγρζνχλ ηα θηίξηα ηεο πεξηνρήο (πξνηεξαηφηεηα ζηα επηθίλδπλα). 

Ρα θηίξηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θηίξηα θαηάιιεια γηα ρξήζε (πξάζηλα) ή σο θηίξηα πξνζσξηλά 

αθαηάιιεια γηα ρξήζε (θίηξηλα) , ή σο θηίξηα επηθίλδπλα γηα ρξήζε (θόθθηλα), αλάινγα κε ηηο βιάβεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Ρα θιεηζηά θηίξηα θαηαγξάθνληαη ζε θαηάζηαζε (ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή) φπσο θαη 

ζηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν. 
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Ξξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζε ίδηα θηίξηα ζρεκαηίδεηαη (κε ζπξέη) ζηελ φςε ηνπ, ζχκβνιν 

ρξψκαηνο πξαζίλνπ , ή θίηξηλνπ ή θφθθηλνπ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ψζηε λα είλαη εκθαλέο φηη ειέγρζεθαλ. 

Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή, ην δειηίν επαλειέγρνπ αλά θηίξην θαη δίλεηαη αληίγξαθν ζηνλ ηδηνθηήηε (ή 

δηαρεηξηζηή ή άιιν πξφζσπν πνπ έρεη ζρέζε κε ην θηίξην). 

Θαζεκεξηλά ν Γεληθφο Ππληνληζηήο ζπιιέγεη, φπσο θαη ζηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν, ηα δειηία απηνςηψλ απφ ηηο 

επηηξνπέο θαη έρεη ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ ζε ειεθηξνληθή θαη ρεηξφγξαθε κνξθή. 

Βάζεη ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πξσηνβαζκίνπ ειέγρνπ ν Γεληθφο Ππληνληζηήο απνζηέιιεη ηξηκειείο επηηξνπέο γηα έιεγρν 

ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε θαηνηθήζηκα θαη απφ ην δειηίν ηαρείαο απηνςίαο πξνθχπηεη φηη απαηηείηαη 

έιεγρνο επηθηλδπλφηεηαο. Ρα θηίξηα απηά ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ πξσηόθνιια επηθηλδύλσο 

εηνηκόξξνπσλ θηηξίσλ. 

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηνθηήηε δειηίν επαλειέγρνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

θφθθηλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπνπ θηηξίνπ ην νπνίν αθνχ ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα πεξεζία (ηελ ΑΠ ή ηνλ ΡΑΠ φηαλ ππάξρεη), απνζηέιιεηαη εηδνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ 

λα ην παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. 

Καδί κε ην δειηίν επαλειέγρνπ ζα δίδεηαη έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηνπο πνιίηεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκν ζε αληίγξαθα ζε θάζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Ρν θπιιάδην απηφ ζα πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα 

απνθαηάζηαζεο (π.ρ. πψο γίλεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα πηζησηηθά κέηξα γηα ηνπο 

ζεηζκφπιεθηνπο, επηδφηεζε ελνηθίνπ, ιπφκελα θιπ.) θαη νδεγίεο γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. πνχ 

πξέπεη, πφηε θαη γηαηί λα θάλνπλ αηηήζεηο). 

9.3 ΆΟΠΖ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΥΛ (9831/Α42/5-12-2008 ΘΑΗ 4524/Α2/26-8-2011 ΔΓΓΟΑΦΑ ΡΖΠ ΞΟΥΖΛ 

.Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ / Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ.) 

Ρηο ηερληθέο επεκβάζεηο άξζεο ησλ επηθηλδπλνηήησλ, θπξίσο ηηο ειαθξηέο, αλαιακβάλεη ζπλήζσο ε Ρερληθή πεξεζία 

ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή απφ θνηλνχ θαηφπηλ ζπκθσλίαο, κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, ηεο Ρξνραίαο γηα ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο φπνπ απαηηείηαη, ηεο ΓΔΖ γηα 

δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ ΝΡΔ γηα απνκάθξπλζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ, φπνπ απαηηείηαη θ.ι.π. 

Ξξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο, ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, ηηο εηζφδνπο ησλ πφιεσλ θαζψο θαη 

ζε θηίξηα θξηζίκσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο Λνζνθνκεία, Πρνιεία, Γεκφζηεο πεξεζίεο, Γεκαξρείν θ.ι.π. 

Ν ρξφλνο νινθιήξσζήο ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν εκέξεο ελψ γηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο δξφκνπο θαη 

ρψξνπο ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεί. 



Πρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, αλαιακβάλεη ζπλήζσο ε Ρερληθή πεξεζία 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηεο Ξεξηθέξεηαο ή απφ θνηλνχ θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Νη ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο άξζεο 

επηθηλδπλνηήησλ, θαζψο θαη νη ηερληθέο επεκβάζεηο πξνζσξηλψλ ππνζηπιψζεσλ ζε πιεγέληα θηίξηα, ζα γίλνληαη κε 

ηελ ππνζηήξημε απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ , θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο απφ ηελ 

Ρερληθή πεξεζία ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηεο Ξεξηθέξεηαο 

10. ΑΞΝΘΙΗΚΑΘΥΠΖ – ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ - ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ ΕΖΚΗΥΛ 

Ρα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, Ξεξηθεξεηάξρεο/αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνο) ηα νπνία έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο είλαη αξκφδηα γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ απνθιηκάθσζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ. 

Θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ηελ 

εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ή έρεη ελεξγνπνηήζεη. 

Πηα πιαίζηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ δξνκνινγνχληαη απφ ηελ πεξεζία Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ 

(ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ ) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

ρνξήγεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή θηηξίσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ζεηζκφ, ηελ κφληκε 

ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ. 

Ζ αξκνδηφηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ζεηζκνπιήθησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 

Ξ..ΚΔ.ΓΗ. θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ ) 

θαη ησλ Ρνκέσλ Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (Ρ.Α.Π.). Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ 

(κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε ησλ ιπνκέλσλ νηθίζθσλ, κειέηε, θαηαζθεπή θαη 

επνπηεία έξγσλ θ.ι.π.) θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηαπίζησζεο ηεο 

έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ ή άιιεο ζπλδξνκήο γηα ηε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ, θιπ, απνηεινχλ 

αξκνδηφηεηα ηεο ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ  θαη ξπζκίδνληαη κε θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκηθψλ θαη Ξ..ΚΔ.ΓΗ. (.Α. 3828/ΡΠΔΞ31.1/8-11-1985 - ΦΔΘ 954/Β΄/1985) 

Γηα ηελ άκεζε θαη κφληκε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ απφ ζεηζκνχο, κπνξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ 

πνπξγείνπ πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή νηθηψλ ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ή 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, ζεσξνπκέλσλ ησλ έξγσλ απηψλ σο δεκφζησλ έξγσλ. Δίλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηχπσλ θαηνηθηψλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζηνπο 

Γήκνπο, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

εθαξκνδνκέλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηήλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο δεκφζησλ έξγσλ (Λ 3010/2002 – ΦΔΘ 

91/Α΄/2002). 

Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεγέλησλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο απηέο. Νη 

δηθαηνχρνη ηεο θαηά ηα παξαπάλσ εδάθηα πξνβιεπφκελεο θξαηηθήο αξσγήο, ε νπνία παξέρεηαη αληί ηεο ρνξήγεζεο 

ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο, φπσο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απνθαηαζηάζεσο πιεγέλησλ απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, 

θαηνιηζζήζεηο θαη ελ γέλεη ζενκελίεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθήο ελίζρπζεο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζεηζκνχο εκπίπηνπλ επίζεο ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΑΠ) ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. (Λ. 1190/1981 – ΦΔΘ 

203/Α΄/1981, Λ. 2576/1998 - ΦΔΘ 25/Α΄/1998). Δηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο 

πεξηνρήο, δηαπίζησζε ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ρνξήγεζε δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ '26 Γηθηχσλ. 

Πε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ ζεηζκνχο, δχλαηαη λα παξέρεηαη επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ 

Δ.Ν.Κ.Κ.Δ.Σ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραληθφ εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, 

εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ σο νινζρεξψο 

θαηεζηξακκέλα. Ρν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη κε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (Λ. 2459/1997 – 

ΦΔΘ17/Α΄/1997). 



Ρνλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε απφθαζεο νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απαηηείηαη 

ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ νηθεία Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα πξνο ηνλ πνπξγφ 

Ξ..ΚΔ.ΓΗ., αθνχ πξνεγεζνχλ απηνςίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ Κεραληθνχο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ. (ΑΞ 938/ΑΕ11/15-4-1998 εγθχθιηνο ηνπ θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. - 

4524/Α42/26-8-2011 έγγξαθν ηεο ΞΟΥΖΛ .Α.Π. ΛΛ ΓΑΔΦΘ /Γ.Γ.Γ.Δ/Ξ..ΚΔ.ΓΗ.). 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ησλ θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ζε ΛΞΓΓ ή ζε θνηλσθειή ή Φηιαλζξσπηθά ή 

επαγή Ηδξχκαηα ή Πσκαηεία ελεξγείηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα. Πε θάζε πεξίπησζε, εθ' φζνλ ν πνπξγφο Ξ..ΚΔ.ΓΗ. 

θξίλεη ζθφπηκε ηελ ππφ ηνπ Γεκνζίνπ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, δχλαληαη απηέο λα εθηειεζζνχλ ζε βάξνο 

ησλ δηαηηζεκέλσλ πηζηψζεσλ απνθαηαζηάζεσο (ΞΛΞ 28/1978, ΦΔΘ 117/Α΄/1978). 

Ρέινο, ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε δεκηώλ απνηεινχλ έξγν ηεο Γηππνπξγηθήο 

Δπηηξνπήο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ. 2β ηνπ άξζ.4 ηνπ Λ3013/2002 πεξί απνινγηζκνχ εθαξκνγήο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο κεηά απφ γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ - ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑ ΔΞΗΚΔΟΝΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

1. ΘΖΟΜΖ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ – ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ 

Ν ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη γηα ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ κε 

ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ. Δπίζεο, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ 



Πρεδίνπ Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ ΔΙ.ΑΠ. (.Α 3384/9-06-2006, ΦΔΘ 

776/Β΄/2006). 

  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 παξ. 1δ΄ ηνπ Λ.3013/2002, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο κηαο πεξηνρήο σο πιεγείζαο απφ 

πιεκκχξεο (πιεκκπξνπαζνχο) θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ νξηνζέηεζε κηαο 

πεξηνρήο σο πιεγείζαο απφ πιεκκχξεο (πιεκκπξνπαζνχο) θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θήξπμε πεξηνρψλ ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαζνξίδεηαη κε ηελ ππ. αξηζκ. 2300/29-3-2016 (ΑΓΑ:ΥΚΠΘ465ΦΘΔ-7ΒΜ) εγθχθιην ηεο 

Γ.Γ.Ξ.Ξ. θαη δξνκνινγείηαη αλεμάξηεηα. 

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

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

εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο, θαζψο θαη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.  Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ Λ.3013/2002.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζε 

κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3013/2002, νξίδεη ηα 

αληίζηνηρα επίπεδα θιηκάθσζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ: 

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

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ 

θαη κέζσλ γίλεηαη απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Ξεξηθεξεηάξρεο. 

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

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

Θεληξηθέο πεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 

3013/2002 (φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 112 ηνπ Λ4249/2014). 

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

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη 

κε επζχλε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε. 

4. Ξεξηθεξεηαθή θαηαζηξνθή κεγάιεο έληαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε δηάζεζε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ άιιεο Ξεξηθέξεηεο, ή Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ή θαη απφ 

Θεληξηθέο πεξεζίεο θαη Φνξείο, ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ. 

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

ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πνπξγνχ Γεκφζηαο Ράμεο 

θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ηνπ ΘΠΝΞΞ. 

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

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

ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ 

πιεκκπξψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

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

πεξίπησζε Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

 ΘΖΟΜΖ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  



Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο θαη κηθξήο έληαζεο, είλαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Πηελ πεξίπησζε ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηα 

αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξν 8 παξ. 1δ΄ 

ηνπ Λ.3013/2002).  

  Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, o Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εηζεγείηαη ζηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ην ραξαθηεξηζκφ θαηαζηξνθήο σο γεληθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζ. 2 παξ. 3α θαη άξζ. 8 παξ. 1β ηνπ Λ.3013/2002, παξ. 1 ηνπ 

άξζ. 115 ηνπ Λ. 4249/2014 θαη άξζ. 1 ηνπ ΞΓ 24/2015)  

  Πε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ, γηα ηε ιήςε απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο απαηηείηαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

νηθείνπ Ξεξηθεξεηάξρε ή ηνπ Ππληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζ. 11 θαη 12 ηνπ Λ.3013/2002). 

 

ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΘΖΟΜΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

  Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηα αξκφδηα 

Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(άξζ. 11 θαη 12 ηνπ Λ3013/2002).  

  Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε έθδνζεο απφθαζεο απφ ηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο, ε αλσηέξσ απαίηεζε πξνθχπηεη 

απφ ην άξζ. 110 παξ 2 ηνπ Λ.4249/2014, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην ππ' αξηζκ. 5 εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξ. 

ΗΗ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Λ. 3852/2010, σο εμήο: «Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο, χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3013/2002». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 3 ηνπ Λ.3013/2002 φπσο απηφ 

έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζ. 110 ηνπ Λ.4249/2014, δηεπθξηλίδεηαη φηη «ε θήξπμε ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, αίξεηαη απηνδηθαίσο κε 

ηελ πάξνδν εμακήλνπ, δχλαηαη δε λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, χζηεξα 

απφ βεβαίσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Απνθεληξσκέλσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο φηη εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη νη ιφγνη θήξπμεο, θαζψο θαη κε εηδηθή αηηηνινγία γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη επηπηψζεηο απφ ηηο 

θαηαζηξνθέο δελ έρνπλ αθφκε αληηκεησπηζζεί».  

  Γειαδή, κεηά ηελ πάξνδν εμακήλνπ ε απφθαζε θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο δχλαηαη λα παξαηαζεί κφλν κε λέα απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, εθφζνλ 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξάηαζε ηζρχνο ηεο απφθαζεο 

θήξπμεο.  

  Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζπλδέεηαη θαηά θαλφλα κε ηελ νινθιήξσζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε 

ησλ θαηαζηξνθψλ.  

  Πε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο, ζηηο νπνίεο νη απνθάζεηο θήξπμεο έρνπλ εθδνζεί κεηά απφ 

ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ε παξάηαζε ηζρχνο ηνπο γίλεηαη κφλν κεηά απφ 

λέα ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο ην φξγαλν πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

αξρηθή απφθαζε.  

  Ππλεπψο, ηπρφλ απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Απνθεληξσκέλσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα παξάηαζε ηζρχνο 

θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ, ρσξίο λέα 

εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δελ είλαη ζχλλνκεο δεδνκέλνπ φηη δελ πιεξνχλ ηηο 



πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζ. 3 ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζ. 110 ηνπ 

Λ.4249/2014.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήκαηα γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δειαδή πξν 

ηεο εκεξνκελίαο ηεο απηνδίθαηεο ιήμεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο.  

  Λνείηαη φηη ε ππνβνιή αηηεκάησλ παξάηαζεο ησλ απνθάζεσλ θήξπμεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο απηνδίθαηεο ιήμεο 

ηνπο, δελ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο ή εμνπζηνδφηεζεο παξάηαζήο ηνπο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε αηηνχκελε πξάμε παξάηαζεο έρεη απσιέζεη ην λφκηκν έξεηζκά ηεο. 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΗΑ ΘΖΟΜΖ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

  Πε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηε ιήςε απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο απαηηείηαη 

ζρεηηθή εηζήγεζε (άξζ. 11, 12 ηνπ Λ.3013/2002), απφ ηα αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(Ξεξηθεξεηάξρεο, Ππληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο).  

  Πηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζα πξέπεη:  

1. λα πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηεο θαηαζηξνθήο ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

Ξαξάξηεκα 1, Ξξνζζήθε 1 ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ»  

2. λα πεξηγξάθνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο, θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε βάζε ην άξζξν 

2 παξ. 4β ηνπ Λ.3013/2002.  

3. λα πξνζδηνξίδεηαη ν ρψξνο πνπ εθδειψζεθε ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν κε βάζε ηελ δηνηθεηηθή ηνπ ππαγσγή (π.ρ. 

θαηαζηξνθέο ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θιπ) θαη φρη κε βάζε ην ηνπσλχκην ή 

ηελ νλνκαζία νηθηζκνχ, θιπ.  

  Ζ απαίηεζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηνη θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ θαινχληαη λα 

επηηειέζνπλ έξγν, κε βάζε ηελ απφθαζε θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, έρνπλ θαηά θαλφλα θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κε βάζε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο θαη φρη κε βάζε 

ηα ηνπσλχκηα. Γεδνκέλεο ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κε ην Λ. 3852/2010 (β΄ 

ζρεηηθφ), ην ειάρηζην δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα ην νπνίν δχλαηαη λα θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο είλαη ε Ρνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα,.  

  Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ εθδειψζεθε ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν 

κε βάζε ηε δηνηθεηηθή ηνπ ππαγσγή (πρ. ηνπηθή θνηλφηεηα, θιπ), απαηηεί ηε ζπλεξγαζία γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ησλ 

αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε 

ηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Γήκνη, ΔΙ.ΑΠ, Ξ.Π.,θιπ)  

  Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ, λνείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πιήηηεηαη ην ζχλνιν ησλ Ρνπηθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ κηαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη νιφθιεξε ε Γεκνηηθή Δλφηεηα. Πηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πιήηηεηαη ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ελφο Γήκνπ, ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη νιφθιεξνο ν 

Γήκνο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πιήηηεηαη ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ κηαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο αλαθέξεηαη νιφθιεξε ε 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ ηαπηίδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά φξηα κηαο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ν Γήκνο ή ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 

ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΓΖΚΥΛ ΓΗΑ ΘΖΟΜΖ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

  Αηηήκαηα Γεκάξρσλ γηα θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ππάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, ζα πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη πξνο ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε ή ην Ππληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη σο αξκφδηα φξγαλα εηζήγεζεο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηε ιήςε ηεο 



απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ 

θαηαζηξνθψλ (άξζ.11 θαη 12 ηνπ Λ.3013/2002).  

  Πηα αλσηέξσ αηηήκαηα ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1,2,3 ηνπ Κέξνπο Ρξίηνπ ηνπ παξφληνο.  

  Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ εθδειψζεθε ην θαηαζηξνθηθφ θαηλφκελν κε βάζε 

ηε δηνηθεηηθή ηνπ ππαγσγή (πρ. ηνπηθή θνηλφηεηα, θιπ), απαηηεί ηε ζπλεξγαζία, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ησλ 

αξκνδίσλ Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ησλ Γήκσλ κε ηνπο ινηπνχο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΔΙ.ΑΠ, Ξ.Π., θιπ). Ν νηθείνη Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη Ππληνληζηέο ησλ νηθείσλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ αηηήκαηα Γεκάξρσλ γηα θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα ηα πξνσζνχλ κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο.  

  Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ 

αξκνδίσλ Απνθεληξσκέλσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ή εθδίδεη άκεζα ηελ απφθαζε θήξπμεο ή ζε πεξηπηψζεηο 

ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη άκεζα ηα αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζή ηεο.  

  Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε φηη ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο, 

φπνπ  

• γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο νπνίαο απαηηείηαη ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο , θηλεηνπνίεζε δπλακηθνχ θαη κέζσλ 

επηπιένλ ηνπ δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο,  

• ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηεο δηακνηξάδνληαη 

κεηαμχ ησλ ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ, 

  ηα αηηήκαηα ησλ Γεκάξρσλ γηα θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πεξηνρψλ πνπ 

πιήηηνληαη απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ππάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα απεπζχλνληαη πξνο ηνπο νηθείνπο Ξεξηθεξεηάξρεο, νη νπνίνη έρνπλ ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηνλ ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ απαξαηηήηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, δηα ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ απηφο ηνπ παξέρεη (αζξ.160 παξ.3ε΄ ηνπ Λ.3852/2010).  

  Αηηήκαηα Γεκάξρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξάηαζε ηζρχνο απνθάζεσλ θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πεξηνρψλ πνπ ππάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο 

ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε ή ην Ππληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

απηνδίθαηεο ιήμεο ηνπο. 

  Νη νηθείνη Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη Ππληνληζηέο ησλ νηθείσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ αηηήκαηα 

Γεκάξρσλ γηα παξάηαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα ηα πξνσζνχλ 

κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

  Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ Απνθεληξσκέλσλ 

Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή εθδίδεη άκεζα ηελ απφθαζε παξάηαζεο ηζρχνο ή ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ 

θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη άκεζα ηα αξκφδηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο εθφζνλ απηά έρνπλ εθδψζεη ηελ αξρηθή απφθαζε. 

  Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε, φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Λ.2190/1994 θαη ην άξζξν 212 ηνπ Λ.3584/2007 φπσο 
ηζρχνπλ, ζε πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ δεκηψλ απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, παγεηνχο θαη ππξθαγηέο επηηξέπεηαη ε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ν.Σ. απφ ηνπο ΡΑ γηα δηάζηεκα (8) κελψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπο 
γεγνλφηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε θήξπε ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

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

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη, ή εηζεγείηαη ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο λα ζπγθαιέζεη, ην Θεληξηθφ Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Θ.Π.Ν.Ξ.Ξ.) γηα 



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

ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ (αξζ. 5 ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 112 ηνπ 

Λ4249/2014).  

Δηδηθφηεξα, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα 

θαη δηάζεζε πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απνιχησο 

απαξαίηεην (αξζ 8 ηνπ Λ.3013/2002, πσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 115 ηνπ Λ4249/2014). 

2. ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΠΔΗΠΚΝ 

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

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

επηθείκελε θαηαζηξνθή. 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3013/2002, ζην ζθνπφ ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο 

δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο.  

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

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

επηθείκελε θαηαζηξνθή.  

Πηα πιαίζηα απηά εθδφζεθε ην άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή.  

Ρν 2014, κεηά απφ ζεηξά εηψλ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ 

Λ.3613/2007 ε νπνία ελζσκαηψλεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Λ.3852/2010 (Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο).  

 

Ππγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Λ.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά φηη:  

• Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί επζύλε ησλ θαηά ηόπνπο 

Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

• Όηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν, ε απφθαζε ιακβάλεηαη 

απφ ηνλ αξκόδην Ξεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε.  

• Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' ηνπ λ. 

3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή 

απφ ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο.  

• Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ 

ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.  

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

απνκάθξπλζε πνιηηψλ, φζν θαη ζηε πεξίπησζε πινπνίεζή ηεο φηαλ ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεηαβηβάζεη ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη ζθφπηκε επεηδή : 

1. Υο αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξίδεηαη ν Ξεξηθεξεηάξρεο ζχκθσλα κε ην άξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010, αληί ηνπ 

Λνκάξρε πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Λ 3613/2007 



2. Υο αξκφδην φξγαλν ιήςεο απφθαζεο πξνζδηνξίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζ. 283 ηνπ Λ.3852/2010, αληί ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 

ηνπ Λ 3613/2007 

3. Υο αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξίδεηαη ν Ξεξηθεξεηάξρεο ζχκθσλα κε ην άξζ. 282 ηνπ Λ.3852/2010, αληί ηνπ 

Λνκάξρε πνπ πξνέβιεπε ην άξζ. 18 ηνπ Λ 3613/2007 ηεο πηζαλήο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο εθηάθησλ αλαγθψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ίδηαο Ξεξηθέξεηαο ηεο δπλαηφηεηαο ακεζφηεξεο κεηάβαζεο ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ζην ρψξν ηεο θαηαζηξνθήο, ζε ζρέζε κε ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε, ηδηαίηεξα ζηηο λεζησηηθέο Ξεξηθέξεηεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, σο νξγάλνπ κε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ 

δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηά ηνπ (άξζ. 160 ηνπ Λ.3852/2010) 

ηεο δπλαηφηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε απφ ην Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 18 

Λ 3613/2007, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ 

ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 

 

Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ηνπο, 

θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο κεηά ηελ εθδήισζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ πξνέξρεηαη θαηά βάζε α) απφ εθηεηακέλεο 

ππξθαγηέο ζε αζηηθφ ρψξν β) απφ εθηεηακέλεο θαηαξξεχζεηο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηελ 

κεηαζεηζκηθή πεξίνδν, γ) απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα θαη δ) απφ δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνμηθψλ 

νπζηψλ, θιπ. Ππλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμ αηηίαο 

ζεηζκψλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο. 

Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζξ. 18 Λ 3613/2007, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο 

ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ε επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ, αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ γηα ηελ άξζε ησλ θηλδύλσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο θαη ζηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφ ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ 

ππξθαγηώλ ζε αζηηθό ρώξν, φπσο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηαξξνέο θπζηθνύ αεξίνπ, 

ηνμηθώλ νπζηώλ, θιπ., εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ή εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο ιφγσ ζεηζκψλ, αξκφδηεο λα εηζεγεζνχλ ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Πε πεξηπηψζεηο θαηνιηζζήζεσλ, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ε 

εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, νη νπνίεο 

δηελεξγνχλ ηελ απηνςία θαη ηελ πξψηε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή 

νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. 

Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, 

έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη 

ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζσζε, ε νπνία απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, είλαη δξάζε ππνρξεσηηθή 

θαη θαηά θαλφλα αθνξά κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ, ή κεκνλσκέλα άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν, πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή. 

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

επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή θαηεπζχλεηαη απφ εηδηθφηεξεο 

λνκνζεζίεο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζρεηηθή δηάηαμε, απνηειεί 

επζχλε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο (εγθαηαζηάζεηο Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη Πσκάησλ Αζθάιεηαο, Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ζρνιεία θ.ι.π.). 



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

πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, κπνξνχλ άκεζα λα ζπγθαινχλ ην Ππληνληζηηθφ Ρνπηθφ 

Όξγαλν (ΠΡΝ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ηεο Ξεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο. 

Πην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε εμεχξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ 

είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Λ.3536/2007 

(ΦΔΘ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απφθαζε Ξξσζππνπξγνχ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ 

(παξ3 αξζ41 Λ.3536/2007). 

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

ΞΠ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θαηά ηφπνπο ΘΡΔΙ, θιπ). 

Πηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη 

θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο κηαο 

ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, 

θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα. (Λ.2800/2000 - 

ΦΔΘ 41/Α΄/2000, Λ.3511/2006 ΦΔΘ258/Α΄/2006). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ 

αξζ. 8 ηνπ Λ 2800/2000, έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ. Θέκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή 

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

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

αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ κε ζεκαληηθή βαξχηεηα. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ή πεξηιακβάλεη άηνκα κε 

πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΘΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο 

άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Λ 1579/85 ΦΔΘ 217/ Α΄/1985). 

Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ 

κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο Ιηκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Ξ.Γ. 

242/30-9-1999/ΦΔΘ 201). 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ πνιηηψλ πνπ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά (ηνπξίζηεο, θιπ), θξίλεηαη 

απαξαίηεην, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζήο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία 

απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

ππνζηήξημήο ηνπο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε, ν θαηά ηφπνπο ππεχζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

ελεκεξψλεη ην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ην φπνην 

ελ ζπλερεία ελεκεξψλεη ην π. Δμσηεξηθψλ (Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηηο 

Ξξεζβείεο ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ. 

3 .ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΓΟΝΚΖΠ 

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

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

εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ ππνβάιινληαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ν Ξεξηθεξεηάξρεο δχλαληαη άκεζα λα αηηεζεί ηελ ζπλδξνκή φκνξσλ Ξεξηθέξεηαο (κεηά απφ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε), ή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

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

αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ,κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζην 

Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 



Πε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, ν Γήκαξρνο δχλαληαη άκεζα λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή ησλ φκνξσλ Γήκσλ (κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε) 

ή ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

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

ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα ή ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη αηηήκαηα θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ γηα ζπλδξνκή άιισλ αξρψλ, ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (αξζ. 27, Λ. 3536/2007 – ΦΔΘ 42/Α΄/2007). 

Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηελ εθδήισζε ζεηζκηθώλ θαηλνκέλσλ δύλαηαη λα 

απνθαζίδεη γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθώλ, εθνδίσλ θαη κέζσλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ 

πξνϋπνινγηζζέλησλ (Λ3013/2002 αξ 8), εθόζνλ ηνύην θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην. 

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

πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη απφ 

ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Λ.3536/2007 (ΦΔΘ 42/Α΄/2007). Νη δηαηάμεηο 

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

αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηξφ εηξήλεο, εθφζνλ έξρνληαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

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

Πεκεηψλεηαη φηη ην Ιηκεληθό Πώκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, κεηαμχ ησλ άιισλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηα απαηηνύκελα πισηά κέζα, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ κέζσ ηνπ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εθνδίσλ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ 

ιφγσ ζεηζκνχ (ΞΓ 242/1999, ΦΔΘ 201/Α΄/1999, ΘΑ 1329.1/53/2002, ΦΔΘ 1482/Β΄/2002). 

Δπίζεο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο δύλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ ζεηζκνύ, 

κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνύ, κέζσλ, πιηθώλ θαη ηελ πξνώζεζή ηνπο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο (Πρέδην 

«ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ»/Λνε 2005/ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ, Φ.595/3/58173/Π.1898/8-11-2007 έγγξαθν ηνπ ΓΔΔΘΑ/ Α΄Θιάδνο/ 

Γ/λζε Δπηρεηξήζεσλ). Δηδηθφηεξα, ην ΓΔΔΘΑ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

κέζσ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, δχλαηαη : 

λα θηλεηνπνηεί ηηο Λνζειεπηηθέο Κνλάδεο (ΘΗΣΛΔ), ηηο Κνλάδεο Κεραληθνχ, ηηο Κνλάδεο Δθνδηαζκνχ – Κεηαθνξψλ 

ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ θαη Κεηδφλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη λα ζπλδξάκεη, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

θνξείο, ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο (νξγάλσζε θαηαπιηζκψλ, αεξνδηαθνκηδέο, θιπ). λα εληζρύεη ηνλ 

ΝΑΠΞ, ην Ξ..ΚΔ.ΓΗ. θαη ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία ηνπ Ξ.Π. κε ηελ Θηλεηή Νκάδα Αληηκεηψπηζεο Θαηαζηξνθψλ 

(ΘΝΚΑΘ), κε ειηθφπηεξα (Δ/Ξ) ή αεξνζθάθε (Α/Φ) ή πινία ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ 

ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο. 

λα δηαζέηεη κέζσ ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ (ΓΠ) ηνπο απαηηνχκελνπο ράξηεο, αεξνθσηνγξαθίεο, θ.ι.π., 

ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Ν.Α.Π.Ξ., Ξ..ΚΔ.ΓΗ., θιπ) γηα ηε δηαπίζησζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ζηελ πιεγείζα 

πεξηνρή. 

Ρέινο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξίλεηαη απφ ηνπο u949 εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε 

επίπεδν Θεληξηθήο Γηνίθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκνχο ζε 

εζληθφ επίπεδν δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεκα δηεζλνχο ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, σο αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ παξνρήο βνήζεηαο απφ θαη πξνο άιιεο ρψξεο (Λ. 3013/2002, N. 

3536/2007). Ρα αηηήκαηα γηα δηεζλή ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ απφ άιιεο ρψξεο δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ. Πεκεηψλνπκε φηη ζηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αηηνχκελα κέζα (ηχπνο, αξηζκφο) 

θαζψο θαη ν επηρεηξεζηαθφο ρψξνο δξάζεο ηνπο. Ρα αηηνχκελα κέζα, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, εληάζζνληαη 

ζηηο δπλάκεηο ηνπ αηηνχληνο, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζπληνληζκφ ηνπο. 



4. ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΔΗΠ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 119 παξ.2 ηνπ Λ.4249/2014, νη εληαγκέλεο Δζεινληηθέο Νξγαλψζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο πνπ ίζρπε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε πηζηνπνίεζε θαη έληαμε ζην Κεηξψν Δζεινληψλ κε ηε 

δηαδηθαζία θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

Υο εθ ηνχηνπ, νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο δηέπνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.3013/2002 θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ.  

Ρνλίδεηαη φηη νη δξάζεηο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, 

πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ 

ηα Ππληνληζηηθά Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ηα Ππληνληζηηθά Ρνπηθά 

Όξγαλα (ΠΡΝ) ησλ Γήκσλ.  

Ν ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΠΝΞΞ, γίλεηαη απφ ηε 

Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ή απφ ην Ρκήκα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο, εθφζνλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Ρέινο, ζχκθσλα ππ. αξηζκ. 187/2015 Γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Ρκήκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Λ.Π.Θ., ε νπνία έγηλε απνδεθηή 

απφ ηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 118 

(14Η) ηνπ Λ. 4249/2014 (ΦΔΘ 73 Α΄) έρεη άκεζε λνκηθή ηζρχ γηα ηνπο ήδε εληαγκέλνπο εζεινληέο, σο πξνο ηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηελ αζηηθή επζχλε απηψλ (ηα 6776/5-10-2015 θαη 7026/14-10-2015 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο 

Γηεζλψλ Πρέζεσλ, Δζεινληηζκνχ – Δθπαίδεπζεο θαη Δθδφζεσλ ηεο ΓΓΞΞ).  

5. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΝΗΛΝ 

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

θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Θεληξηθνχ Ππληνληζηηθνχ 

Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Θ.Π.Ν.Ξ.Ξ.) (αξζ. 5, Λ. 3013/2002). 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή κηθξήο έληαζεο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ (αληηκεηψπηζε- απνθαηάζηαζε) απνηεινχλ 

επζχλε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ή (θαηφπηλ εληνιήο ηνπ) ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε, πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα 

ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα 

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

απνηεινχλ επζχλε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα 

δεκφζηαο πγείαο ιφγσ ζεηζκψλ, θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ (αξηζκφο 

ηξαπκαηηψλ, ζαλφλησλ, θιπ) απνηεινχλ επζχλε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ηξαπκαηηψλ θαη ζαλφλησλ ιφγσ ζεηζκψλ, απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙ.ΑΠ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηαηξνδηθαζηηθέο πεξεζίεο. Πηε ζπλέρεηα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ κεηαμχ ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ζαλφλησλ πεξηιακβάλνληαη μέλνη ππήθννη, ε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ 

Ξξνμελείσλ θαη Ξξεζβεηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

6.ΔΗΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΑΞΥΙΔΗΥΛ (ΠΓΑΑ) 

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ελέθξηλε ηελ 1ε Έθδνζε ηνπ Δηδηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ ηελ 12ε Ηνπιίνπ 2011, ην νπνίν εθδφζεθε θαη΄ εθαξκνγή ηεο Α 3384/2006 (ΦΔΘ 776Β) πεξί ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Μελνθξάηεο» κε ην Δηδηθφ Πρέδην “Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ”. Ρν ζρέδην απηφ δηαβηβάζηεθε πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε ην 4844/13-07-2011 έγγξαθφ καο, ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ. 



Ρν Δηδηθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ (ΠΓΑΑ) αθνξά ηε δηαρείξηζε ζπκβάλησλ κε πνιπάξηζκνπο 

ζαλφληεο, σο ζπλέπεηα θαηαζηξνθψλ θαη εθαξκφδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαινγήο, ηεο 

πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη δηαθνκηδήο ησλ επηδψλησλ θαη εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ζαλφλησλ πξνζεγγίδεη ή 

ππεξβαίλεη ηνπο 30 θαη νη Ηαηξνδηθαζηηθέο πεξεζίεο αδπλαηνύλ λα ηνπο δηαρεηξηζηνύλ, κε απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη ε δηάζεζε απμεκέλσλ πφξσλ θαη ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

Ν ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπκβάλησλ κε πνιπάξηζκνπο ζαλφληεο σο 

ζπλέπεηα θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ θαηαζηξνθψλ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Δηδηθνύ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλσλ Απσιεηώλ γίλεηαη από ην Γεληθό 

Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο θπζηθήο εγεζίαο ηεο θαζ’ ύιε θαη θαηά 

ηόπν αξκόδηαο Ξξναλαθξηηηθήο Αξρήο (Διιεληθή Αζηπλνκία ή Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα ή Αξρεγείν Ιηκεληθνχ 

Πψκαηνο/Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο). 

Ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζην ηφπν ηνπ ζπκβάληνο αλαιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δχλαηαη λα αλαζέηεη 

ην ζπληνληζκφ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ζηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε. Ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη λα αλαζέηεη ην ζπληνληζκφ ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ 

έρεη ιάβεη ρψξα ην ζπκβάλ, ν νπνίνο θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο. 

Ν αλσηέξσ ζπληνληζκφο αθνξά ηε δηαζχλδεζε επηκέξνπο δξάζεσλ κεηαμχ ησλ Αξρψλ/Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, θαη ηεο αξκφδηαο, θαζ’ χιε θαη θαηά ηφπν, πξναλαθξηηηθήο αξρήο (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΙΠ/ΔΙ.ΑΘΡ) 

θαη ηελ εχξεζε θαη δηάζεζε πξφζζεησλ πφξσλ. 

Ν πνπξγφο Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ, 

δχλαηαη λα ζπγθξνηεί θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηηο Νκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Θαηαζηξνθψλ εθφζνλ απαηηείηαη (αξ. 

12, Λ 3938/2011-ΦΔΘ 61Α). Πε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δχλαηαη λα δεηήζεη Γηεζλή Ππλδξνκή γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

Ρν Δηδηθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ηαπηφρξνλα ή παξάιιεια κε θάζε εηδηθφ 

ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθήο. 

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη Ξεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην Θχξην Κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

ζρεδίνπ. 

7 .ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3 ζη΄ ηνπ Λ. 3013/2002 (ΦΔΘ 

102/Α΄/2002), έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο 

έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

«ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ». 

Πηνλ αλσηέξσ εηδηθφ θάθειν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο αξκφδησλ θνξέσλ 

θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θαηλνκέλσλ. 

Πηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ζεηζκψλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Κε βάζεη ηα αλσηέξσ θαινχληαη νη Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ- Ξεξηθέξεηαο λα 

ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο ζεηζκψλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή 



φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

4.1 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

Ζ πηζηή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.  

 

ΈΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΠΣΔΓΗΝ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Κλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Ξεξηθεξεηάξρε Πηεξεάο 

Διιάδαο. Κε ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο παιαηφηεξα Κλεκφληα παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ 

Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 

 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

 

        



ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

Ξαξάξηεκα Α: Ηζρχνπζα Λνκνζεζία – Γηνηθεηηθά Έγγξαθα  

Ξαξάξηεκα Β: Σάξηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξαξάξηεκα Γ: Ξφξνη – Κέζα – Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ξαξάξηεκα Γ: Κέηξα Απηνπξνζηαζίαο 

Ξαξάξηεκα Δ: Ξξνδηαγξαθέο ρψξσλ Θαηαθπγήο θαη Θαηαπιηζκνχ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ξαξάξηεκα Α : Ηζρύνπζα Λνκνζεζία – Γηνηθεηηθά Έγγξαθα 

 

1. 6/20 Πεπηεκβξίνπ 1941 Θαλνληζηηθφ Γηάηαγκα: «πεξί άξζεσο θηλδχλνπ εθ βιάβεο θηηξίσλ ιφγσ πνιέκνπ, ζεηζκνχ 
θαη νηαζδήπνηε άιιεο ζενκελίαο» 

2. Α.Ξ. Γ.Γ.121/21-7-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Δλεξγνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κεραληζκνχ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Ξνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο) 

3. Α.Ξ. 4648/6-7-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Πρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο 
Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

4. Α.Ξ. 180/18-11-2008 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/Γ/λζε ΞΑΚ/ΞΠΔΑ 

5. Α.Ξ. 2189/29-05-2001 έγγξαθν ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ 
6. Α.Ξ. 23964 Φ.159 ΞΠΔΑ 9/7/2004 Έγγξαθν Αξρεγείνπ ΞΠ 

7. Α.Ξ. 5301/4/16-δ’ 21/5/2004 Έγγξαθν ΔΙΑΠ 
8. Α.Ξ. 7872/31-12-1997 έγγξαθα ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ 

9. Α.Ξ. νηθ.9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ηεο .Α.Π./Γ.Γ.Γ.Δ./ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 

10. Α.Ξ. 4524/Α42/26-8-2011 έγγξαθν ηεο .Α.Π./Γ.Γ.Γ.Δ./Ξ..ΚΔ.ΓΗ. 
11. Α.Ξ. Ξ2α/Γ.Ξ. νηθ. 94064/19-8-2011 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξφλνηαο ηνπ ..Θ.Α. 

12. Α.Ξ. 7872/31-12-97 «Πρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο γηα θνηλσθειή θηίξηα ζε επίπεδν Λνκνχ» 
13. Αλαγθαζηηθφο Λφκνο 1316/1938 «Ξεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Λφκ. 4442 θαη 111/1936» (ΦΔΘ 

266/Α΄/1938) 
14. Β.Γ. 972/1966 «Ξεξί νξγαλψζεσο ησλ παξά ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Γ/λζεσλ.» (ΦΔΘ 265/Α΄/1966) 

15. Δγθχθιηνο ΞΔΣΥΓΔ Α.Ξ. 2189 απφ 29/5/2001 «Ξξνζεηζκηθφο έιεγρνο θηηξίσλ θνηλσθεινχο ρξήζεο» 

16. Θ..Α. 88555/3293/1988 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Ρ.Α. (ΦΔΘ 
721/Β΄/1988) 

17. Θ..Α. 543/5543/24-03-2000 «Σξήζε, θπθινθνξία θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα-νρήκαηα ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» (ΦΔΘ 376/Β΄/2000) 

18. Θ..Α. Ξ2/νηθ.2673 /2001 «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Ξξνγξακκαηηθψλ Απνθάζεσλ πεξί παξνρήο Θνηλσληθήο 

Ξξνζηαζίαο» (ΦΔΘ 1185/Β΄/2001) 
19. Θψδηθαο Βαζηθήο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο (ΦΔΘ 580/Γ΄/1999) 

20. Λ. 1190/1981 «Ξεξί θπξψζεσο ηεο απφ 26.3.1981 Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ u964 ηεο 
Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ησλ ζεηζκψλ 1981" θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ 

203/Α΄/1981) 
21. Λ. 1349/1983 «Πχζηαζε Ν.Α.Π.Ξ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 52/Α΄/1983) 

22. Λ. 1568/1985 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΘ 177/Α΄/1985) 

23. Λ. 1579/1985 «Οπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 217/Α΄/1985) 
24. Λ. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 101/Α΄/1990) 

25. Λ. 1894/1990 «Γηα ηελ Αθαδεκία Αζελψλ θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 110/Α΄/1990) 
26. Λ. 2190/1994 «Πχζηαζε Α.Π.Δ.Ξ. θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28/Α'/1994) 

27. Λ. 2292/1995 «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 35/Α΄/1995) 
28. Λ. 2412/1996 «Κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην πνπξγηθφ Ππκβνχιην ζε άιια θπβεξλεηηθά φξγαλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 123/Α΄/1996) 
29. Λ. 2646/1998 «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

236/Α΄/1998) 

30. Λ. 2800/2000 «Αλαδηάξζξσζε πεξεζηψλ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο, ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 41/Α΄/2000) 

31. Λ. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 102/Α΄/2002) 
32. Λ. 3027/2002 «Οχζκηζε ζεκάησλ Ν.Π.Θ., αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 152/Α΄/2002) 2 

33. Λ. 3106/2003 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 
30/Α΄/2003) 

34. Λ. 3172/2003 «Νξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πεξεζηψλ Γεκφζηαο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

197/Α΄/2003) 
35. Λ. 3329/2005 «Ξεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΠ θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 81/Α΄/2005) 

36. Λ. 3370/2005 «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 
176/Α΄/2005) 

37. Λ. 3402/2005 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αηκνδνζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 258/Α΄/2005) 

38. Λ. 3511/2006 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΞΠ αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ258/Α΄/2006) 



39. Λ. 3527/2007 «Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΘΑ θαη ινηπεο δηαηάμεηο» 

ΦΔΘ 25/Α΄/2007) 
40. Λ 3584/2007 (Θχξσζε Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ παιιήισλ» (ΦΔΘ 143/Α΄/2007) 

41. Λ. 3536/2007 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 
ΞΔΠΓΓΑ» (ΦΔΘ 42/Α΄/2007) 

42. Λ. 3613/2007 «Οπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, u931 Πψκαηνο 

Διεγθηψλ Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ ζεκάησλ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΘ 236/Α΄/2007) 
43. Λ. 3669/2008 «Θχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ΦΔΘ 116/Α΄/2008) 

44. Λ. 3850/2010 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΘ 84/Α΄/2010) 
45. Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α΄/2010) 
46. Λ. 776/1978 «Βνεζήκαηα αζηέγσλ νηθνγελεηψλ Λ. Αηηηθήο εθ ζενκεληψλ 1977-1978» (ΦΔΘ 68/Α΄/1978) 
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Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ησλ ζεηζκψλ 1978 εηο πεξηνρήλ 
Βνξείνπ Διιάδνο θ.ιπ., θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ηηλψλ ζπλαθψλ ζεκάησλ"» (ΦΔΘ 24/Α΄/1979) 

48. Λ.Γ. 17/1974 (ΦΔΘ 263/Α΄/1974 
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59. Ξ.Γ. 376/1988 «Νξγαληζκφο Δζληθνχ Θέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΘΑΒ)» (ΦΔΘ 169/Α΄/1988) 
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70. .Α. 65220/1986 /1996 «Απνδέζκεπζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απφ ηελ επζχλε εθηέιεζεο έξγσλ μέλσλ πξνο 

ηελ απνζηνιή ηεο» (ΦΔΘ 203/Β΄/1996) 
71. .Α. Γ16γ/132/6/211/Γ/2006 «Ππγθξφηεζε θαη ζχζηαζε Κφληκσλ Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΝΑΠΞ» (ΦΔΘ 

464/Β΄/2006) 

72. .Α. Γ(34)α/Γ.Ξ.νηθ. 77509 «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο εγγξάθσλ «Κε εληνιή 
θππνπξγνχ» ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη αλσηέξνπο ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 1237/Β΄/2004) 



73. .Α. νηθ/3828/ΡΠΔΞ31.1/1995 «Αλαδηνξγάλσζε πεξεζηψλ ηεο .Α.Π.» ( ΦΔΘ 954/Β΄/1995) 

74. Ξ.Γ. 184/2009 «Πχζηαζε πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (ΦΔΘ 
213/Α΄/2009) 

75. Λ.4018/2011 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο 
απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΘ 215/Α΄/2011) 

76. 2α/Γ.Ξ.νηθ.94064/19-8-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ ΘΑ «Πρεηηθά κε 
πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

77. 4524/A42/26-08-2011 έγγξαθν ηεο πεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεηζκνπιήθησλ (ΑΠ) ηεο ΓΓΓΔ «Γηαδηθαζία 
απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ επιήγεζαλ απφ θαηαζηξνθέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

¨Θαιιηθξάηεο¨»  
78. Ζ ππ. αξηζκ. 2300/29-3-2016 (ΑΓΑ:ΥΚΠΘ465ΦΘΔ-7ΒΜ) εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. 

79. Ν Λ.4249/2014 πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3613/2007 θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ξαξάξηεκα B: Σάξηεο Ξεξηθέξεηαο 

  

 

ΣΑΟΡΖΠ 1 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

 



 

 

 

 

ΣΑΟΡΖΠ 2 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ  



 

 

 

 

 

ΣΑΟΡΖΠ 3 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΒΝΗΥΡΗΑΠ 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΑΟΡΖΠ 4 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΥΘΗΓΑΠ 

 



 

 

ΣΑΟΡΖΠ 5 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ 



 

 

 

ΣΑΟΡΖΠ 6 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 
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Ξαξάξηεκα Γ: Κέηξα Απηνπξνζηαζίαο 

ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΡΔΗΡΔ 

Κέζα ζην ζπίηη 

•    Πηεξεψζηε γεξά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο. Απνκαθξχλεηε απφ ηηο πφξηεο ηα ςειά 

έπηπια πνπ κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ έμνδν. 

•    Βηδψζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ην ζεξκνζίθσλα θαη ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη λεξνχ. 

•    Ρνπνζεηείζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειφηεξα ξάθηα. 

•    Απνκαθξχλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ απφ θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο. 

•    Πηεξεψζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο νξνθήο. 

•    Ξξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρψξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ: 

   -  θάησ απφ αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα. 

   -  καθξηά απφ γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο. 

   -  καθξηά απφ εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

•    Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

•    Δλεκεξψζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πψο θιείλνπλ νη γεληθνί δηαθφπηεο ειεθηξηθνχ, λεξνχ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (112, 199, 166, 100 θιπ.) 

•    Ξξνκεζεπηείηε θνξεηφ ξαδηφθσλν κε κπαηαξίεο, θαθφ θαη βαιηηζάθη πξψησλ βνεζεηψλ. 

Έμσ από ην ζπίηη 

•    Δπηιέμηε έλα αζθαιή ρψξν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκφ ν νπνίνο λα βξίζθεηαη: 

   -  καθξηά απφ θηίξηα θαη δέληξα 

   -  καθξηά απφ ηειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιψδηα. 

 
ΝΡΑΛ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΔΗΠΚΝΠ 

Αλ είζηε κέζα ζην ζπίηη 

•    Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

•    Θαιπθζείηε θάησ απφ θάπνην αλζεθηηθφ έπηπιν (ηξαπέδη, γξαθείν, ζξαλίν), γνλαηίζηε θαη θξαηήζηε κε ηα 

ρέξηα ζαο ην πφδη ηνπ. 

•    Αλ δελ ππάξρεη αλζεθηηθφ έπηπιν, γνλαηίζηε ζην κέζνλ ηνπ δσκαηίνπ, κεηψλνληαο φζν γίλεηαη ην χςνο 

ζαο θαη πξνζηαηέςηε κε ηα ρέξηα ην θεθάιη θαη ηνλ απρέλα ζαο. Απνκαθξπλζείηε απφ κεγάιεο γπάιηλεο 

επηθάλεηεο (παξάζπξα, γπάιηλα ρσξίζκαηα) ή έπηπια θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ζαο ηξαπκαηίζνπλ. 

•    Κελ πξνζπαζήζεηε λα απνκαθξπλζείηε απφ ην ζπίηη. 

•    Κελ βγείηε ζην κπαιθφλη. 

Αλ είζηε ζε ςειό θηίξην 

•    Απνκαθξπλζείηε απφ ηδάκηα θαη εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

Αλ είζηε ζε ρώξν ςπραγσγίαο, εκπνξηθό θέληξν ή κεγάιν θαηάζηεκα 

•    Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

•    Κείλεηε ζην ρψξν κέρξη λα ηειεηψζεη ε δφλεζε. 

•    Κελ παξαζπξζείηε απφ ην παληθφβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη άηαθηα πξνο ηηο εμφδνπο γηαηί θηλδπλεχεηε λα 

πνδνπαηεζείηε. 

Αλ βξίζθεζηε ζε αλνηρηό ρώξν 

•    Απνκαθξπλζείηε απφ ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ θηίξηα, ηειεθσληθά ή ειεθηξηθά θαιψδηα. 

•    Αλ έρεηε καδί ζαο ηζάληα ή ραξηνθχιαθα, θαιχςηε ην θεθάιη ζαο κε απηά. 

Αλ βξίζθεζηε κέζα ζην απηνθίλεην 

•    Θαηαθχγεηε ζε αλνηρηφ ρψξν θαη ζηακαηήζηε κε πξνζνρή ην απηνθίλεην ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ 

θπθινθνξία. 

•    Απνθχγεηε λα πεξάζεηε απφ ζήξαγγεο, γέθπξεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο. 
ΡΗ ΛΑ ΘΑΛΔΡΔ ΚΔΡΑ ΡΝ ΠΔΗΠΚΝ 

Αλ είζηε κέζα ζην ζπίηη 

•    Ξξνεηνηκαζηείηε γηα ηπρφλ κεηαζεηζκνχο. 

•    Διέγμηε πξνζεθηηθά ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηνπο γχξσ ζαο γηα πηζαλνχο ηξαπκαηηζκνχο. 

•    Αλ ππάξρνπλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη κελ ηνπο κεηαθηλείηε. 
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•    Δθθελψζηε ην θηίξην απφ ην θιηκαθνζηάζην (κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αλειθπζηήξα), αθνχ πξψηα θιείζεηε 

ηνπο δηαθφπηεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ λεξνχ. 

•    Θαηαθχγεηε ζε αλνηρηφ θαη αζθαιή ρψξν. 

•    Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ θαη κελ δίλεηε ζεκαζία ζε θεκνινγίεο. 

•    Κελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεηφ ζαο ψζηε λα κελ γίλεηε εκπφδην ζην έξγν ησλ ζπλεξγείσλ 

δηάζσζεο. 

•    Σξεζηκνπνηείζηε ην ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλφ ζαο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηαηί πξνθαιείηαη 

ππεξθφξησζε ησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ. 

•    Απνθχγεηε λα κπείηε ζην ζπίηη ζαο αλ βιέπεηε βιάβεο, θνκκέλα θαιψδηα, δηαξξνή πγξαεξίνπ ή θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 

ΞΥΠ ΛΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΡΔ ΠΔ ΔΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΘΚΑ ΒΑΟΡΖΡΑΠ (ΡΠΝΛΑΚΗ) 

Αλ βξίζθεζηε ζε πεξηνρή παξαζαιάζζηα κε ρακειό πςόκεηξν 

•    Ξαξφηη δελ πξνθαινχλ ηζνπλάκη φινη νη ζεηζκνί κείλεηε ζε εγξήγνξζε. 

•    Ξαξαηεξείζηε αλ ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ή πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ χδαηνο, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

θπζηθή πξνεηδνπνίεζε. 

•    Απνκαθξπλζείηε απφ ηε ζάιαζζα θαη θαηεπζπλζείηε ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο κε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. 

Έλα ηζνπλάκη κηθξνχ κεγέζνπο ζε έλα ζεκείν ηεο αθηήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε κεγάιν ηζνπλάκη, ζε 

απφζηαζε ρηιηνκέηξσλ. 

•    Κείλεηε καθξηά απφ ηελ αθηή. Ρν ηζνπλάκη δελ απνηειείηαη κφλν απφ έλα κφλν θχκα αιιά απφ κηα ζεηξά 

απφ θχκαηα νπφηε επηζηξέςηε κφλν αθνχ ελεκεξσζείηε απφ ηηο αξκφδηεο Aξρέο φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. 

•    Κελ πιεζηάδεηε ηηο αθηέο γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα επεξρφκελν ηζνπλάκη. Όηαλ ην δείηε ίζσο είλαη 

αξγά γηα λα ην απνθχγεηε. 
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Ξαξάξηεκα Δ: Ξξνδηαγξαθέο ρώξσλ Θαηαθπγήο θαη Θαηαπιηζκνύ 

1. Ξξνδηαγξαθέο Σψξσλ Θαηαθπγήο  

2. Ξξνδηαγξαθέο Σψξσλ Θαηαπιηζκνχ 
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