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ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Νη πιεκκχξεο σο θαηλφκελα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην παξάξηεκα Α-1-1 ηεο Α 1299/2003 «ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ» γηαηί κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

Νη πιεκκχξεο πξνθαινχληαη ιφγσ ξαγδαίσλ βξνρνπηψζεσλ-ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ ή απφ ην μαθληθφ ιηψζηκν 

ρηνληνχ, ή αθφκα θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κε ζπλέπεηα ηελ κεγάιε αχμεζε ηεο απνξξνήο ησλ 

πνηακψλ. Ππκβαίλνπλ επίζεο απφ ππνρψξεζε θξαγκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλέπεηεο ζπλήζσο 

είλαη πνιχ κεγάιεο. 

Ζ πιεκκχξα κπνξεί λα παξνπζηάδεη βξαδεία εμέιημε (πιεκκχξεο πεδίνπ) είηε ηαρεία εμέιημε (μαθληθέο ή 

αηθλίδηεο πιεκκχξεο), γεγνλφο πνπ είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο ηδηφκνξθε 

γεσκνξθνινγίαο ηεο ρψξαο καο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ ξεκάησλ κε κηθξέο 

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

απνζηξάγγηζή ηνπο. 

Ζ μαθληθή πιεκκχξα είλαη ην απνηέιεζκα αηκνζθαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ξαγδαίεο 

βξνρνπηψζεηο, κε κεγάια πνζά βξνρήο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

ζπλεγνξνχλ ζηελ εθδήισζε κηαο μαθληθήο πιεκκχξαο, είλαη: ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο βξνρφπησζεο, ην 

αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ε βιάζηεζε, ε θαηαζηξνθή ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ιφγσ ππξθαγηψλ θ.α. Νη 

μαθληθέο πιεκκχξεο εκθαλίδνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ιίγσλ σξψλ ή ιηγφηεξν) απφ ηελ εθδήισζε 

ησλ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη έρνπλ πξνθαιέζεη θαηά ην παξειζφλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε 

θαηαζθεπέο, φπσο θηίξηα, γέθπξεο θιπ, λα παξαζχξεη απηνθίλεηα, λα μεξηδψζεη δέληξα θ.α. Ρα θαηλφκελα 

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

θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο. 

Ζ πξφθιεζε απηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ νθείιεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ 

θνίηε θαη ηα πξαλή ησλ θπζηθψλ ξεκάησλ ή αθφκα θαη ζηελ πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ 

θαηαζθεπάζζεθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ή πνιιέο θνξέο θαη ζηελ 

αλππαξμία ηέηνησλ έξγσλ. Έλα ζπαληφηεξα εκθαληδφκελν είδνο πιεκκχξαο ζηελ Διιάδα είλαη ε παξάθηηα 

πιεκκχξα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ιφγσ ηνπ θπκαηηζκνχ ηεο ζάιαζζαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εκθάληζε παιίξξνηαο. 

1.1 ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΡΑΜΖΠ 

Ζ παξνχζα έθδνζε απνηειεί εθαξκνγή ηνπ αξηζκ. 8184/24-11-2015 έγγξαθνχ ηεο ΓΓΞΞ «Πρεδηαζκφο θαη 

δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ» 

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

παξαζέηνληαο ην Δηδηθφ 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: 

 Ξνιχδνο Εψεο , Γηεπζπληήο ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο  

 Γεψξγηνο Θσζηφπνπινο Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Δπβνίαο 

 Κάξηνο Θαθνζαίν πεχζπλν Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Βνησηίαο θαη  

Αιέμαλδξν Κεηαμά ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Βνησηίαο 

 Ξαλαγηψηα Πηαπέξα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Δπξπηαλίαο 

 Θσλζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ΞΔ Φσθίδαο 
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1.2 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) 

1.2.1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αναθεώπηζηρ 

Ρμήμαηα & Πελίδερ πος 

επηπεάζηηκαν 

Ζμεπομηνία έγκπιζηρ 

αναθεώπηζηρ 
Ξαπαηηπήζειρ 

    

    

 

1.2.2 ΦΙΙΝ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αναθεώπηζηρ 
Πκοπόρ Ξεπιγπαθή Όνομα πογπαθή 

     

     

 

1.3. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

1.4. 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. 
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1.5. 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.  

1.6. ΠΘΝΞΝΠ 

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

απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 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 ΓΔΡΔΟΝ  

  2.1 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΡΗΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ζηε ζπληήξεζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, θαζνξίδνληαη ζηελ 33/3147/12-

10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 

.ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., θαζψο θαη ζην άξζξν 5 ηνπ Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α΄/2002). Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ. 3852/10, δίλνληαη ζην Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ/ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ. Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α΄/2010) νη 

αξκνδηφηεηεο θαζαξηζκνχ θαη αζηπλφκεπζεο ξεκάησλ θαη απαιινηξησκέλσλ ρψξσλ παξά ηα ξέκαηα, θαζψο 

θαη νη αξκνδηφηεηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πνπ αλήθαλ ζηνπο Γήκνπο, 

ζηηο θαηαξγεζείζεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο, πεξηήιζαλ πιένλ ζηηο λέεο Ξεξηθέξεηεο 

πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηνλ Λ. 3852/2010 θαη αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ2. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κειέηε, αλάζεζε θαη εθηέιεζε έξγσλ δηεπζέηεζεο/αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξπζκίδνληαη κε ην αξζ. 7 ηνπ Λ. 4258/2014 (ΦΔΘ 94/Α΄/2014) θαη κε ηελ ςπ. απιθμ. 

28552/15-9-2016 (ΑΓΑ:ΤΡΟ465ΦΘΔ-ΥΒΕ) εγκύκλιο ηος ποςπγείος Δζωηεπικών και 

Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ . Ππγθεθξηκέλα, νη πεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζψο επίζεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη νη 

αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο Ξεξηθέξεηαο, κπνξεί λα κειεηνχλ θαη λα εθηεινχλ 

έξγα δηεπζέηεζεο / αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε πδαηνξέκαηα ή λα ηα 

αλαζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα αλαηίζεληαη νη αλσηέξσ 

αξκνδηφηεηεο – κειέηεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ δηεπζέηεζεο/αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο - θαη ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο (αξζ. 7 ηνπ Λ. 4258/2014): 

• ζηνπο νηθείνπο Ν.Ρ.Α. Α΄ βαζκνχ, φηαλ ην ππφ κειέηε πδαηφξεκα βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ κέζα ζηα 

δηνηθεηηθά ηνπο φξηα θαη δελ απνηειεί θιάδν άιινπ πδαηνξέκαηνο, 

• ζηηο νηθείεο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, φηαλ ην ππφ κειέηε πδαηφξεκα βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ κέζα 

ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα θαη δελ απνηειεί θιάδν άιινπ πδαηνξέκαηνο, 

• ζηηο νηθείεο Ξεξηθέξεηεο, φηαλ ην ππφ κειέηε πδαηφξεκα βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ κέζα ζηα δηνηθεηηθά 
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ηνπο φξηα θαη δελ απνηειεί θιάδν άιινπ πδαηνξέκαηνο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην ππφ κειέηε πδαηφξεκα βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα πεξηζζφηεξσλ Ξεξηθεξεηψλ 

κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε κειέηε θαη ε εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο/αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, γηα ην ηκήκα ηνπ πδαηνξέκαηνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. 

Θαη’ εμαίξεζε, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85/Α΄/2012), ζηνπο νξεηλνχο-

κεηνλεθηηθνχο Γήκνπο έρεη απνδνζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο αζηπλφκεπζεο θαη θαζαξηζκνχ ξεκάησλ, ηελ νπνία 

αζθνχλ είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηελ αξκνδηφηεηα αζηπλφκεπζεο θαη θαζαξηζκνχ θιεηζηψλ ξεκάησλ έρεη ε Ξεξηθέξεηα, 

θαζψο ζχκθσλα κε ην Λ. 3852/2010 δελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ 

(δηεπζεηεκέλσλ) ξεκάησλ.  

Πρεηηθά έγγξαθα Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 θαη Γ7γ/1202/Φ.Δγθ.33/1998/30-8-2013 ηεο Γ/λζεο 

Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ, Λ.3852/2010 αξζ. 186 παξ. ΗΗ.ΠΡ., 8284/3-4-2013 θαη ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Ξ.ΔΠ. 

Πρεηηθά έγγξαθα Γ7β/1088/Φ.Δγθ.33/17-5-2013 θαη Γ7γ/1202/Φ.Δγθ.33/1998/30-8-2013 ηεο Γ/λζεο 

Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ 

 

2.2 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΖ ΑΞΝΡΟΝΞΖ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

ΘΑΗ ΓΠΣΔΟΔΗΥΛ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ ΔΛΡΝΛΥΛ ΒΟΝΣΝΞΡΥΠΔΥΛ 

 

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

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

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

νδηθνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.2. ηεο Α Γ17α/06/52/ΦΛ443/20-03-2007 (ΦΔΘ 

398/Β΄/2007), λνείηαη φηη ν θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη 

ππεχζπλνο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο φπσο θαζαξηζκφο, 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ ζπλδεηεξίσλ 

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

θιπ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ πξψελ θξαηηθψλ Ξεξηθεξεηψλ (εζληθφ νδηθφ 

δίθηπν πιελ απηνθηλεηφδξνκσλ) θαη πξψελ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν), κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» (Λ.3852/2010, ΦΔΘ 87/Α΄/2010) αλήθεη πιένλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ (αξζ. 186 παξ.ΗΗ.ΠΡ.1 ηνπ Λ.3852/2010) . 

Ρν νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΒΓ./6-2-55 πεξί 

θαζνξηζκνχ ησλ Δπαξρηαθψλ νδψλ θαη ηελ Απφθαζε ΓΚΔΝ /ε/Ν/266/95 (ΦΔΘ 293 Β?17-4-95 πεξί 

αλαθαηάηαμεο ηνπ Δπαξρηαθνχ δηθηχνπ ησλ Λνκψλ ηεο Σψξαο. Δηδηθφηεξα ν Ξεξηθεξεηάξρεο Πηεξεάο Διιάδαο 

κε ηελ αξηζκ. 26937/20-5-2011 Απφθαζε κεηαβίβαζε ζηηο Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ  Βνησηίαο, Δπβνίαο, Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδαο  θαη Φσθίδαο ηηο αξκνδηφηεηεο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 

αζηπλφκεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

2.3 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ ΞΙΖΚΚΟΑΠ 

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

δξνκνινγνχληαη ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, δηεπθξηλίδεηαη φηη κε 
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ηελ Θ..Α.Ζ.Ξ.31822/1542/Δ103/20-07-2010 (ΦΔΘ 1108/Β΄/2010) έρεη ζεζπηζηεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη κέρξη ηέινπο 

ηνπ 2013 αλακέλεηαη λα εθδνζνχλ νη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαη νη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο. 

Πηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ε νπνία εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2007/60/ΔΘ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο γηα ηα 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. Ζ έθζεζε 

Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιφγεζεο Θηλδχλσλ Ξιεκκχξαο γηα ηα 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, κε φια ηα 

ζρεηηθά γεσρσξηθά δεδνκέλα, ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ, έρεη ήδε 

απνζηαιεί απφ ηελ ΓΓΞΞ πξνο ηελ Ξεξηθέξεηαο καο  κε ην 1590/5-4-2013 έγγξαθν ηεο. 

 

2.4 ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

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

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

θαη ηεο λέαο δηνηθεηηθήο νξγάλσζήο ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο», κε εληνιή 

ησλ Ξεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζπγθαιείηαη ην Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Πηα αλσηέξσ ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά α) κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (αλάζεζε θαη θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ, εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο, θιπ) θαη β) 

κε ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ινηπψλ θνξέσλ (ΔΙ.ΑΠ., Ξ.Π., ΔΘΑΒ, θιπ) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Πηα ΠΝΞΞ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ Γαζψλ πξνθεηκέλνπ λα 

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

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

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

απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΠΝΞΞ δηαβηβάδνληαη άκεζα, κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ, ζηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, γηα ελεκέξσζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

2.5 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΝΗΛΝ 

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

βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Λ. 

3013/2002 - ΦΔΘ 102/Α΄/2002). Ξεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε θαη ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο  

ηεο Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ρκεκάησλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ). Πηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη 

πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα ζηα γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. 

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

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

δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο 

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
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ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 

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

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

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

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

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

3.1 ΞΟΝΓΛΥΠΖ ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ ΘΑΗΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ – ΑΜΖΚΔΛΖ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ 

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

θαηαηγίδσλ θηι., είλαη ε Δζληθή Κεηεσξνινγηθή πεξεζία (Δ.Κ..) (Ξ.Γ. 161/1997 - ΦΔΘ 142/Α΄/1997). Πηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εθδίδεη θαζεκεξηλά δειηία πξφγλσζεο θαηξνχ θαζψο θαη Έθηαθηα Γειηία 

Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) θαη Έθηαθηα Γειηία Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ), ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (ππ’ αξηζκ’ Φ 595/ΑΓ. 741/Π. 

143/1-2-2010 έγγξαθν ηεο ΔΚ)4. Νη πξνγλψζεηο απηέο απνζηέιινληαη θαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ). 

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

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

αξκνδηφηεηα ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ). Ζ 

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

πεξεζίαο. 

Κεηά ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΘΔΞΞ πξνο ηε Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο,  γηα ηελ 

εθδήισζε επηθηλδχλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ε πεξαηηέξσ θνηλνπνίεζή, κέζσ FAX, πξνο ηνπο ππεχζπλνπο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηεο Γ/λζεο  

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο καο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο καο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο 

Γήκνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ιακβάλνληαη, φπνπ 

απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, επηπιένλ πξνιεπηηθά κέηξα (ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ βαξχλνληαη κε αλάινγν 

ηζηνξηθφ), δειαδή κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ή θαη ζηελ κείσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζή ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ., (επηηήξεζε, θιπ) πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία ην νδηθφ δίθηπν 

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

δηέιεπζε νρεκάησλ. 

Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη κε εληνιή ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, λα εηδνπνηεί ηνπο ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 

πιεκκχξεο, αλ απηφ απαηηεζεί. 

 

3.2 ΑΟΣΗΘΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ - ΞΟΥΡΖ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΞΙΖΚΚΟΥΛ 

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

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην θνξείο. Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε 

πιεκκχξαο έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζρεηηθψλ κε 

ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ άκεζα 

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

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

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

ηελ επεξεαδφκελε πεξηνρή (Ξαξάξηεκα Δ, Γεληθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Μελνθξάηεο», Α 1299 10-

04-2003 ΦΔΘ 423/ Β΄/2003). Ρε 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 (Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Ξεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο), θαζψο θαη ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ. 

Κε εληνιή ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, θηλεηνπνηνχληαη νη ππεχζπλνη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ 

πιεγείζα πεξηνρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ. Ρν ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, 

κεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε πιεκκχξαο, θπξίσο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. 

θαη ηνπ Ξ.Π./ΠΔΘΞΠ, επηθνηλσλεί κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηα θαηά ηφπνπο 

Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο 

πνπ επιήγεζαλ θαη ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ., 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 ε πιεκκχξα (δεκηέο, ζχκαηα, θηι.), ελεκεξψλνπλ άκεζα: 

 ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Ξ.Π., Δ.Θ.Α.Β., θιπ) γηα ζπκβάληα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

  ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

Ξεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο), 

  ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, ηειεθσληθψο θαη γξαπηψο φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ (ζπλνπηηθή έγγξαθε αλαθνξά: Α 

1299 10-04-2003 - ΦΔΘ 423/Α΄/2003). 

Νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ κε βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ κεηά ηελ 

εθδήισζε πιεκκπξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, αλ απηφ απαηηεζεί, γηα ηελ επηηήξεζε θαη πηζαλή δηαθνπή θπθινθνξίαο, ηδίσο ζηα ζεκεία ζηα νπνία 

ην νδηθφ δίθηπν δηαζηαπξψλεηαη κε ρείκαξξνπο ρσξίο γέθπξα (Ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο), πξνο απνθπγή 

αηπρεκάησλ θαηά ηε δηέιεπζε νρεκάησλ 

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

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

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

ελεκέξσζε ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δηδηθνχ Πρεδίνπ Θηλεηνπνίεζεο 

ηεο ΔΙ.ΑΠ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα (5301/4/16-

ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΙ.ΑΠ./Α.Δ.Α., 4096/12-07-2006 έγγξαθφ καο). 

3.3. ΔΚΞΙΝΘΖ ΦΝΟΔΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

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

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

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

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

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

ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθήο. 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 α) ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο 

απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν ιφγσ αλεπάξθεηαο δηαηηζέκελσλ πφξσλ, β) ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο 

θαη γ) ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο). Νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κε 

βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
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ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλ απηφ απαηηεζεί, γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο 

θίλεζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (ΞΠ, Δ.Θ.Α.Β., θιπ). 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο έρεη θαηαθιπζηεί απφ 

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

αξκφδηεο ππεξεζίεο Ρξνραίαο ηεο ΔΙ.ΑΠ. ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα ηξνραίαο θίλεζεο (πξνζσξηλή 

ζήκαλζε, εθηξνπή θπθινθνξίαο θηι) ή θαη δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη πξνο 

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

Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Λ. 2696/23-4-99 - ΦΔΘ 57/Α΄/1999) θαη ζχκθσλα κε ηηο  ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο 

απηνχ (Λ. 3542/2007 – ΦΔΘ 50/Α΄/2007).   

Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 52 ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Λ. 

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

ζηε παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 46, παξ. 1 ηνπ Λ. 3542/2007 (ΦΔΘ 

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

ηεο ΔΙ.ΑΠ., φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο γηα 

αληηκεηψπηζε πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ. 

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

πξνρσξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο πεξηκεηξηθά ησλ ρψξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ξ.Π., θαζψο θαη 

φπνπ αιινχ απαηηείηαη ε επηπξφζζεηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζσζηηθψλ 

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

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

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

πεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ ηεο ΔΙ.ΑΠ. , φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δληαίν Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙ.ΑΠ. (ΞΓ 26/2011 – ΦΔΘ 

75/Α΄/2011). 

Νη αλσηέξσ δξάζεηο ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ ηνπηθψλ Ιηκεληθψλ Αξρψλ (ΛΓ 444/1970 –ΦΔΘ 39/Α΄/1970, ΞΓ 242/1999 – ΦΔΘ 

202/Α΄/1999). 

Νη θαηά ηφπνπο Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο, κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ ελεκεξψλνληαη γηα 

ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο θαη 

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

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

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

θηι.) αηηνχληαη κέζσ ηνπ ΠΔΘΞΠ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ 

θνξέσλ (ΔΙ.ΑΠ., Ι.Π., ΔΘΑΒ, ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ. 

Νη ππεξεζίεο ηνπ ΔΘΑΒ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΔΙ.ΑΠ., ηνπ Ξ.Π. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο, ζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο, 

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

θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο θαηά ηφπνπο δηνηθήζεηο ηνπ Ξ.Π. θαη ηεο ΔΙ.ΑΠ.  

Κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ ην Δζληθφ Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο (Δ.Θ.ΔΞ.), ην νπνίν ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ γείαο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ δεκφζηα πγεία. Δηδηθφηεξα θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Ρνκέα 

γείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, φπσο 

εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηψλ / αζζελψλ, θάιπςε 

απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα 

ηνπ ΔΘΘΑ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε απφ θιηκάθηα ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, έιεγρνη Γεκφζηαο γείαο (Ύδαηνο, γηεηλήο 

ρψξνπ θχιαμεο ηξνθίκσλ) θιπ. (Λ.3370/05, ΦΔΘ 176/Α΄/2005 – Λ. 3527/07, ΦΔΘ 25/Α΄/2007). 
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Νη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ), κεηά ηελ 

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

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

πξνζσπηθφ λα παξακείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζε αζθαιή ρψξν εληφο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη 

ελεκεξψλνπλ ηηο ηνπηθέο αξρέο (Ξ.., ΔΙ.ΑΠ, Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο νηθείνπ Γήκνπ), γηα άκεζε 

ζπλδξνκή ζην έξγν ηεο αζθαινχο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη ηελ ελ 

ζπλερεία παξαιαβή ησλ καζεηψλ κε αζθάιεηα απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 

3.3.2 ΔΚΞΙΝΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΚΔΠΖ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν Ξεξηθεξεηάξρεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ θαηά θαλφλα 

δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

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

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

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

• ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κεηά ηελ 

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

επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

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

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

πξνζηαζίαο, 

• ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Ξ.Π., ΔΙ.ΑΠ., Γήκνη, 

θιπ), θαη 

• ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο θηλεηνπνηεί δηα ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Κεηά ηελ εθδήισζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο, εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο, φπσο απηέο 

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

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

εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ απφ ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

θαη ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ θαη λα 

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

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

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

κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ν Ξεξηθεξεηάξρεο, ζχκθσλα κε 

ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη έρνληαο ππφςε ηπρφλ αηηήκαηα 

ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Ξ.Π., ΔΙ.ΑΠ., Γήκνη, θιπ), πξνβαίλεη ζε ηεξάξρεζε 

ησλ ζπκβάλησλ θαη δίλεη εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαηάιιεισλ 

ζπλεξγείσλ γηα ηε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππνδνκψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ έρεη επεξεαζηεί ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ή πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, φπσο 

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

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

• θαζαξηζκφο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ θεξηά πιηθά ιφγσ ησλ πιεκκπξηθψλ 

πδάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 
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Λνείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ φπσο 

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

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

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, ν Ξεξηθεξεηάξρεο δχλαληαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή φκνξσλ Ξεξηθεξεηψλ (κεηά 

απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε), ή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Ν Ξεξηθεξεηάξρεο, ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, εηζεγείηαη ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Λ.3013/2002, ΦΔΘ 102/Α΄/2002). 

Δπίζεο, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξξσηνβάζκηαο θαη 

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

ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

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

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

θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ παξέρεη ν Ξεξηθεξεηάξρεο), φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην άξζξ. 12 ηνπ 

Λ. 3013/2002. 

3.4 ΚΛΖΚΝΛΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ 

Κε επζχλε ηεο Γηεπζχλζεσο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ε Ξεξηθέξεηα πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο 

κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ γηα ηελ άκεζε απφθξηζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. Ρν παξφλ κλεκφλην ελεξγεηψλ 

απνηειεί έλα απιφ έγγξαθν κε εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην νπνίν δίδνληαη κε ζαθήλεηα απαληήζεηο ζηα 

πέληε εξσηήκαηα (πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, γηαηί), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΡ ηνπ 

Πρεδίνπ Μελνθξάηεο (ΦΔΘ 423/Β΄/2003). 5 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ Λ.2503/1997 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα άξζ. 10 θαη 11 ηνπ Λ.3013/2002 θαη ην άξζ. 283 ηνπ Λ3852/2010. 

3.5 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΓΗΑΠΥΠΖΠ 

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

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

θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ θιπ, δηαβηβαζηνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο. Θαηά 

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

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 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. 

3511/2006, 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 απηψλ θαη 

ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ, αλ ηνχην απαηηείηαη. 

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

πξνζσπηθφ θαη κέζα απφ φκνξεο Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηνπ Ξ.Π. 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, φηαλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ επρεξή θαη άκεζε επέκβαζε 

ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο, φπσο επίζεο ε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο κέζα θαη πεξηκεηξηθά ηεο πιεγείζαο 
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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 ησλ πιεκκπξψλ 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 πιεκκπξψλ, 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 έθηαθην πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη ζε 

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

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

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

αξκφδηα Θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΔΘΑΒ. Πηελ πξψηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 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 αμησκαηηθφο 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 ή Ξεξηθέξεηαο ηε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ 

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

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

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

νρεκάησλ παξνρήο βνήζεηαο πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά 

ηξαπκαηηζκέλσλ ζε λνζνθνκεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΘΑΒ, 

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

(ΓΔΓΓΖΔ, ΑΓΚΖΔ) 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. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο έρεη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ θαη ησλ 

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

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

ΦΔΘ 42/Α΄/2007). 

3.6 ΔΚΞΙΝΘΖ ΦΝΟΔΥΛ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΔΞΑΓΝΚΔΛΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

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

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

Ζ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο 
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θαη θαηαζηνιή ηνπο, δχλαηαη λα πξνεγείηαη ή λα επηηειείηαη ηαπηφρξνλα κε ην έξγν ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

ιφγσ πιεκκπξψλ. 

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

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

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

ελεξγνπνίεζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

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

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζή ηνπο. 

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

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

ιφγσ εθδήισζεο ησλ αλσηέξσ επαγφκελσλ ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθψλ, νξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ θαηά 

πεξίπησζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πξνθιεζνχλ 

θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα ζε κηα πεξηνρή (πηψζεηο βξάρσλ, θιπ), ελεκεξψλνληαη (θαηά θαλφλα απφ ηηο 

αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. ή ην Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ) νη αξκφδηεο 

πεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ) γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη πξψηεο εθηίκεζεο 

ησλ επηπηψζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ, φπσο ηελ απνκάθξπλζε 

πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλή εθδήισζε λέσλ θαηνιηζζήζεσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο 

εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ή ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε άξζε θαηαπηψζεσλ ζε νδηθνχο άμνλεο, απφ θαη πξνο ηελ πιεγείζα απφ 

πιεκκχξεο 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 ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο ζηελ πιεγείζα απφ 

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

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

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

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

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

ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π. θαη ηεο ΔΙ.ΑΠ., θαζψο θαη ηα Απνθεληξσκέλα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

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

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

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη ην νηθείν Γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νηθείαο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ξξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί 

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

θηήξηα(λνζνθνκεία, ζρνιεία, ππεξεζίεο, θηι). 

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

απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο (ΔΙ.ΑΠ., Ξεξηθέξεηεο, Γήκνπο, θιπ), πξέπεη λα ζπλαμηνινγνχληαη, βάζεη ησλ 

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

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

3.7 ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΚΔ ΡΝΠ ΦΝΟΔΗΠ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ 

Ζ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο 

ππαίζξνπ (ειεθηξνδφηεζε, χδξεπζε, θιπ). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη ζεκαληηθφ φινη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο 
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θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΑΓΚΖΔ ΑΔ, ΓΔΓΖΔ ΑΔ, θνξείο χδξεπζεο, θιπ) λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ε νδηθή πξφζβαζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπλεξγείσλ απνθαηάζηαζεο ζηα ζεκεία 

βιαβψλ παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή έρεη πξνζσξηλά δηαθνπεί ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νη θνξείο 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ δχλαηαη λα αηηεζνχλ ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ θνξέσλ ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο πξνο απηά. 

Γηα ηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξνζέγγηζεο ζηα ζεκεία βιαβψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην νη αλσηέξσ 

θνξείο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηνπ παξφληνο. 

Ρα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ζα 

πξέπεη, γηα ιφγνπο ακεζφηεηαο, ζα απεπζχλνληαη πξνο ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

θαη γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ) ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ πξνο ηα ζεκεία βιαβψλ. 

Λνείηαη φηη ηα αλσηέξσ αηηήκαηα γηα απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πξνο ηα ζεκεία βιαβψλ δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δξνκνινγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο αληίζηνηρεο κνλάδεο 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

3.8 ΘΖΟΜΖ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΙΝΓΥ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ 

ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ - ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΦΝΟΔΥΛ 

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 
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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). 
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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).  
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  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.  
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  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). 
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3.9 ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΞΙΖΚΚΟΗΘΥΛ ΦΑΗΛΝΚΔΛΥΛ 

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 επζχλε ησλ θαηά ηφπνπο 

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 απφ έλα Γήκν, ε απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην 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.  

Πην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:  

• Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ πξέπεη λα 

δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηφ 

εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκήκαηα πνιενδνκηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα 

εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή ρψξν  

 • 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.  

• Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ 

αζθαιή πινπνίεζή ηεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε δξάζε απηή εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο 

ζπλέπεηεο - απψιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρψξν, 

έρεη ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα (παξ. β, ηνπ αξζ. 1 ηνπ Λ3511/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζ. 63 
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ηνπ Λ.4249/2014 θαη ηζρχεη).  

Ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε:  

• απφ ηελ θαηάθιπζε θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απφ πιεκκπξηθά χδαηα (παξάζπξζε απφ πιεκκπξηθά χδαηα, 

αηπρήκαηα, εγθισβηζκνί, θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ, θιπ),  

• απφ ρεκηθνχο ή ινηκνγφλνπο παξάγνληεο επηθίλδπλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία νη νπνίνη παξαζχξζεθαλ ή 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιεκκπξηθά χδαηα, θαη  

• απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα.  

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

ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ζηα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(Γήκαξρνο, Ξεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ Ρερληθψλ 

Έξγσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμέιημε ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ δχλαηαη λα μεπεξάζεη ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ή φπνηνο άιινο έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή.  

Πηηο πεξηπηψζεηο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ζηα Όξγαλα 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Ξεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ 

Ρερληθψλ Έξγσλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

ηνπ γεσινγηθνχ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα δεηεζεί θαη ε ζπλδξνκή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ & Κεηαιιεπηηθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΓΚΔ) σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Λ.272/1976 (ΦΔΘ 50/Α΄/1976), φπσο 

απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

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

εηζεγεζνχλ ζηα Όξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Ξεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο Ξξντζηάκελνη ησλ 

Γ/λζεσλ Γεκφζηαο γείαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη.  

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

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

κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ.  

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

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

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

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

Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, θιπ). 

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.  

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, 
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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 – ΦΔΘ 258/Α΄/2006, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 

Λ.4249/2014 – ΦΔΘ 73/Α΄/2014). Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο (άξζξν 

11 παξ.2 ηνπ Λ.4249/2014 – ΦΔΘ 73/Α΄/2014), 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 αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΙ.ΑΠ.  

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).  

Ρέινο, 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/Α΄/2007), φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 1 ηνπ Λ.4325/2015 (ΦΔΘ 

47/Α΄/2015). 

3.10 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).  

3.11 ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΓΟΝΚΖΠ – ΓΗΑΘΔΠΖ ΚΔΠΥΛ 

Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πνπ ππνβάιινληαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αλαιφγσο ηνπ 

είδνπο ησλ αηηνχκελσλ πφξσλ, πξνσζνχληαη πξνο ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα (πξνθεηκέλνπ γηα δηαζέζηκνπο 
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πφξνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ) ή/θαη πξνο ηα Θέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ (ΔΙ.ΑΠ., ΙΠ-ΔΙΑΘΡ, ΔΘΔΞ, ΔΘΑΒ, ΓΔΓΓΖΔ, ΓΔΔΘΑ/ΔΘΘΔΞΗΣ, θιπ), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην αξζ. 27, Λ. 3536/2007 ( ΦΔΘ 42/Α΄/2007).  

Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη πφξνη (κεραλήκαηα έξγνπ, θνξηεγά, θιπ) πνπ δηαζέηεη έλαο Γήκνο δελ επαξθνχλ γηα 

ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο ή ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα κε 

πφξνπο πνπ έρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπο. Αλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ, ηφηε ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα 

αηηεζεί ηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ πφξσλ κέζσ ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ), 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλεβξεζνχλ απφ άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο.  

Νκνίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο πνπ ν ζπληνληζκφο 

δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή ν 

αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, δχλαηαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο ή Ξεξηθέξεηεο κε πφξνπο 

πνπ έρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπο.  

Αλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ, ηφηε ν Ξεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη λα 

αηηεζεί ηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ πφξσλ κέζσ ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ), 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλεβξεζνχλ απφ άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο. Νη δηαηηζέκελνη πφξνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδξάκνπλ νη φκνξνη Γήκνη ή Ξεξηθέξεηεο, θαζψο θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Θέληξνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ), εληάζζνληαη επηρεηξεζηαθά ζηνλ Γήκαξρν ή ζηνλ 

Ξεξηθεξεηάξρε (ή ζηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε), ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ (άξζξα 12, 13 

ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 4249/2014).  

Ρν θφζηνο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ, θαιχπηεηαη είηε απφ ην θνξέα δηάζεζή ηνπο, είηε απφ ην θνξέα ππνδνρήο ηνπο ν νπνίνο θαη 

ππέβαιιε ην αξρηθφ αίηεκα. Λνείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δηάζεζεο ησλ πφξσλ αμηψλεη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ηεο αλσηέξσ δαπάλεο απφ ηνλ θνξέα ππνδνρήο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή 

ελεκέξσζε θαη απνδνρή ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ θνξέα ππνδνρήο.  

Δλ ζπλερεία θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ή ηνπ αξκφδηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ζηελ δηάζεζε ησλ επηπιένλ ησλ δηαηηζέκελσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πφξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηξνθήο (κηζζψζεηο κεραλεκάησλ, πξνκήζεηεο πιηθψλ, θιπ), ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε 

ή ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, λα θεξχμεη ηελ 

πεξηνρή ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξα 2 θαη 8 ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 4249/14)  

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ζε πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο ή 

θαηαζηξνθψλ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ Ξεξηθεξεηάξρε, πνιίηεο κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο 

κέζα πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο ηνπο, εθφζνλ ηνχην 

θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ (άξζξν 3 παξ. 2α ηνπ Λ.3013/2002, φπσο απηφ 

έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 4249/14).  

Ζ δηαδηθαζία θαη ην χςνο ηεο θαηαβαιιφκελεο απνδεκίσζεο, γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ηελ απαζρφιεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κέζσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (άξζξν 3 παξ. 2β ηνπ Λ3013/2002, φπσο απηφ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 4249/14).  

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ, σο 
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κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα 

πξνθχςεη ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Λ.3536/2007 (ΦΔΘ 42/Α΄/2007), 

φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 1 ηνπ Λ.4325/2015 (ΦΔΘ 47/Α΄/2015). Ρέινο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξίλεηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεκα 

δηεζλνχο ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, σο αξκφδηα αξρή 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 δηα ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ΔΠΘΔ) 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. 

3.12 ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΠΡΝΠ ΞΙΖΓΔΛΡΔΠ 

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

θαηλνκέλσλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κέζσ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

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

ην πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 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 νη πιεγέληεο πνιίηεο απεπζχλνληαη 

ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο, φπνπ ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Ξ2α/νηθ. 2673/29-8-2011. Νη Γηεπζχλζεηο - Ρκήκαηα 

Ξξφλνηαο ησλ Γήκσλ ζηέιλνπλ ζην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο - 

Γεληθή Γ/λζε Ξξφλνηαο - Γ/λζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο αίηεκα γηα ηελ κεηαθνξά πίζησζεο απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φ220 ΘΑΔ 2739 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο Φ120 ΘΑΔ 2293, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα επηρνξεγεί ηνλ νηθείν Γήκν (ΑΞ 

Γ28/ΓΞ25803/1457/27-3-2013 Έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο / Γελ 

Γ/λζε Ξξφλνηαο). Ξην ζπγθεθξηκέλα:  

• Άκεζα κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ έθηαθηνπ γεγνλφηνο, ε πεξεζία Ξξφλνηαο ηνπ Γήκνπ ζηέιλεη έγγξαθν ζην 

πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ην θαη' εθηίκεζε πνζφ πνπ ζα 

απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηνπο πιεγέληεο ε πξνβιεπφκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ άκεζσλ βηνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

• Πηε ζπλέρεηα, αθνχ νινθιεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε θαηαγξαθή θαη ε εθηίκεζε ησλ δεκηψλ, 

θαζψο θαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Γ/λζε Ξξφλνηαο ηνπ Γήκνπ 

απνζηέιιεηαη έγγξαθν κε ηελ αηηνχκελε ζπλνιηθή πίζησζε, ζην νπνίν ζα επηζπλάπηεηαη θαη νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο αληηθαηάζηαζεο ηεο νηθνζθεπήο θαη κηθξνεπηζθεπψλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο.  

Γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, κε απφθαζε ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
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απαηηνχληαη θαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηα γεληθφηεξα κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο αθνξνχλ (ΑΞ Γ28/ΓΞ25803/1457/27-

3-2013 Έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο / Γελ Γ/λζε Ξξφλνηαο).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ε πξνθχπηνπζα δαπάλε 

πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαηαβάιιεηαη ππφ 

ησλ αξκνδίσλ, γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ζενκεληνπιήθησλ, ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ 

ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (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 Δξγαζίαο 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Πεκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Λ.776/1978 ( ΦΔΘ 68/Α71978) θαη 

ηελ αξ. Γ1α/νηθ..4291/25-8-1978 πνπξγηθή Απφθαζε θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο θαη 

δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή εηέξνπο ρψξνπο, δελ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί πξνο ην παξφλ ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πηζηψζεσλ & δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 31 

Ξ2/νηθ.2673/01 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ρνξεγείηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε αλά νηθνγέλεηα γηα λα 

θαιχςεη άκεζεο βηνηηθέο αλάγθεο (ζίηηζε - έλδπζε θιπ) ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηακνλή 

ηνπο (ΑΞ Γ28/ΓΞ25803/1457/27-3-2013 Έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Ξξφλνηαο / Γελ Γ/λζε Ξξφλνηαο).  

Δπίζεο, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 18, ηνπ Λ. 2768/99 (ΦΔΘ 273 Ρ.Α7 8-12-1999), κε Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε, επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή έθηαθηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηηο νηθνγέλεηεο φζσλ έραζαλ ηε δσή ηνπο 

εμαηηίαο ζεηζκνχ ή άιισλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη πιεκκχξεο.  

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

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

Θέληξν Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΘΘΑ.), πνπ ππάγεηαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πνπξγείνπ 

Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζπληνλίδεη ην δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο ζηήξημεο. Κεηά απφ κηα πιεκκχξα ην ΔΘΘΑ., 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, 2244/22-04-2013 έγγξαθν ηνπ ΔΘΘΑ). 

Πε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο 
επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, δχλαηαη λα παξέρεηαη 

επηρνξήγεζε 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 (άξζ. 36 Λ. 2459/1997 

– ΦΔΘ 17/Α΄/1997). Ζ επηρνξήγεζε ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ ην Ξξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο Γ/λζεο Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Ρνπξηζκνχ (Α νηθ. 3648/387/30-

3-2012 «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ην έξγν «Δπηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πιεκκχξεο 
θαη ινηπέο ζενκελίεο εθηφο ζεηζκψλ» άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2459 - ΦΔΘ 17/Α/18−2−1997). Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2459/1997, θαζνξίδνληαη κε ηελ Α 20725/Β.979/10-05-2011 
(Α 20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Λφκνπ 2459/1997» - ΦΔΘ 1207/Β/14−6−2011), ε νπνία δηαηεξείηαη ζε ηζρχ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Δ.Ν.Κ.Κ.Δ.Σ. κε ηελ Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο.  
Ππγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Α 20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα δηαηάμεσλ 

ηνπ αξζ.36/Λ.2459/1997» ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε 
Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο)  

•  Γηα ηελ εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 
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πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, αξκφδηα είλαη ε επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε.  
•  Θαηά ηελ επηηφπηα απηνςία ε αξκφδηα επηηξνπή δεηά λα ππνβιεζνχλ εθ κέξνπο ησλ πιεγεηζψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο δεκίαο θαη εηδηθφηεξα 
αλαθέξνληαη ηίηινη ηδηνθηεζίαο, παξαζηαηηθά θαη ζηνηρεία ινγηζηεξίνπ, ζηνηρεία λφκηκεο ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο θ.α. Πηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ελαιιαθηηθά αλαδεηνχληαη θαη 

ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο κπνξνχλ 
λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. 

20725/8.979/10-5-2011 εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.  
•  Ζ αξκφδηα γηα ηελ εθηίκεζε δεκηψλ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά εθηίκεζεο ηεο δεκίαο γηα θάζε επηρείξεζε  

•  Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη βάζεη ησλ πξαθηηθψλ εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ ζπληάζζεηαη ζπγθεληξσηηθή 
θαηάζηαζε (εδάθ. β παξαγξ. 1 άξζξν 3), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο γηα 

ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο).  
Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 2459/1997 (ΦΔΘ 17/Α΄/1997) δχλαηαη λα παξέρεηαη 

επηρνξήγεζε θαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο θαη ινηπέο ζενκελίεο 
(10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο).  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα ηελ έθδνζε ηεο ΘΑ θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο αξκφδην είλαη ην 

Ρκήκα Δηδηθψλ Σξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Γ/λζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Νηθνλνκηθήο 
Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ (10466/ΓΒΞ108/6-3-

2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο).  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην πεξί απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 
ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, ζα πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρεη νξηνζεηεζεί ε πεξηνρή σο πιεγείζα απφ πιεκκχξεο (πιεκκπξφπιεθηε) (Α 
20725/Β.979/10-05-2011).  

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. 

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

πάγην θαη έγγεην θεθάιαην απφ θαηαζηξνθέο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο θαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο 

ξπζκίδνληαη κε ηνλ Θαλνληζκφ Θξαηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (Θ..Α. 281245/2008 - ΦΔΘ 628/Β΄/2008), 

φπσο απηφο ηζρχεη, κε αξκφδην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ ΔΙΓΑ. 

3.13 ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3ζη΄ 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 πιεκκπξψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 

κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη 

θπζηθφ  πεξηβάιινλ. 
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Κε βάζεη ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε ηηο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο εμ αηηίαο πιεκκπξψλ θαη λα ηα 

ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 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. 

3.14 ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΞΙΖΚΚΟΝΞΙΖΘΡΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ - ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖΠ 

Ζ νξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη ρνξήγεζε ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο (Γσξεάλ Θξαηηθή Αξσγή θαη Άηνθν Γάλεην) γηα 

ηελ επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ ιφγσ πιεκκπξψλ, εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ (Γ.Α.Δ.Φ.Θ.) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

δξαπιηθψλ θαη Θηεξηαθψλ πνδνκψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πνδνκψλ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (Λ. 1190/1981 - ΦΔΘ 203/Α΄/1981, Λ. 2576/1998 - ΦΔΘ 25/Α΄/1998)24.  

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

ρνξήγεζεο δαλείσλ, θιπ, ξπζκίδνληαη κε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Ρνπξηζκνχ. 

3.14.1 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖΠ  ΚΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΥΠ ΞΙΖΚΚΟΝΞΙΖΘΡΖΠ – ΔΙΔΓΣΝΠ 

ΘΡΗΟΗΥΛ  

Ξξνθεηκέλνπ ε Γ.Α.Δ.Φ.Θ., ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, λα πξνβεί άκεζα ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο, γηα ηελ νξηνζέηεζε κηαο πεξηνρήο σο πιεκκπξφπιεθηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε θάησζη 

δηαδηθαζία (ΓΑΔΦΘ/νηθ. 2538/A326/4-6-2015 έγγξαθν ΓΑΔΦΘ – ΑΓΑ: 6Η62465ΦΘΘ-Ο7):  

• Κε ηελ εθδήισζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο απαηηείηαη λα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. απφ ηελ 

Ξεξηθέξεηα ην ζπκβάλ (είδνο ζπκβάληνο θαη αθξηβείο εκεξνκελίεο) θαζψο θαη νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί.  

• Πηε ζπλέρεηα κεηά ηε δηελέξγεηα απηνςηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο 

θαηνηθίεο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη ηνλ Γήκν αληίζηνηρα, ε Ξεξηθέξεηα ππνβάιεη ζηε Γ.Α.Δ.Φ.Θ. αίηεκα 

νξηνζέηεζεο ζπλνδεπφκελν απφ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πνξηζκάησλ ησλ απηνςηψλ αλά Ρνπηθή 

Θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ ε πεξεζία λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα νξηνζέηεζεο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ.  

• Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πιεκκπξψλ θαηαγξάθεηαη θαη ην χςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηα 

πιεγέληα θηίξηα.  

Όηαλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο πξνθχςεη ε αλάγθε γηα νξηνζέηεζε, ε 

Γ.Α.Δ.Φ.Θ. εθδίδεη ηελ πξναλαθεξφκελε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ θηηξίσλ κεηά ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο νξηνζέηεζεο, πηζησηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζεζκηψλ, ειέγρνπ θαθέισλ επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο 

θηηξίσλ, έρεη σο εμήο (Α νηθ.7791/Α314/14/8-10-2014, ΦΔΘ 2658/Β΄/08-10-2014):  

1. Νη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ κεηά ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπέο: 

α. Ρξηκειείο γηα ηνλ έιεγρν θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ απηά:  

• έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπα (απφ ζεηζκφ – πιεκκχξα – 

ππξθαγηά – θαηνιίζζεζε),  

• εκθαλίδνπλ βιάβεο απφ ζεηζκφ – πιεκκχξα – ππξθαγηά - θαηνιίζζεζε, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

επηζθεπαζζνχλ επεηδή ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ είλαη επηειή.  

β. Γηκειείο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηηξίσλ, κεηά απφ πιεκκχξα – ππξθαγηά – θαηνιίζζεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ απηά:  

• εκθαλίδνπλ βιάβεο απφ ην ζπκβάλ, νη νπνίεο είλαη επηζθεπάζηκεο, ή δελ εκθαλίδνπλ βιάβεο,  

• έρνπλ θαηαζηξαθεί νινζρεξψο.  
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Νη έιεγρνη ησλ θηηξίσλ δηελεξγνχληαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

απνθάζεηο, πηζησηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζεζκηψλ. 

2. Νη επηηξνπέο ζα ζπγθξνηνχληαη απφ Γηπισκαηνχρνπο Κεραληθνχο (Ξνιηηηθνχο, Αξρηηέθηνλεο, 

Ρνπνγξάθνπο) ή Ξηπρηνχρνπο Κεραληθνχο Ρ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ θαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα κέινο ζα 

είλαη Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο. Πε θάζε επηηξνπή ζα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο Κεραληθφο Ξ.Δ. 

ή Ρ.Δ., πνπ ππεξεηεί ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. θαη ν νπνίνο ζα νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Θ. Ρα ινηπά 

κέιε ησλ επηηξνπψλ, ζα νξίδνληαη απφ ηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Ξξντζηάκελν. Δηδηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

θηηξίσλ σο επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ, νη επηηξνπέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αξηζκ. νηθ 

5423/Α314/ 3-6-2014 ππνπξγηθή απφθαζε ηεο ΑΠ.  

3. Νη αξκφδηεο γηα ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο πεξεζίεο, ζα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. γηα ηα 

θηίξηα πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη γηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκεο αηηήζεηο κε πιήξε 

δηθαηνινγεηηθά, απνζηέιινληαο ζπκπιεξσκέλν ζρεηηθφ έληππν, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ., 

πξνθεηκέλνπ ν Ξξντζηάκελνο λα νξίζεη ηνπο κεραληθνχο ηεο Γ.Α.Δ.Φ.Θ. πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επηηξνπέο.  

4. Νη πξναλαθεξφκελεο επηηξνπέο ζπληάζζνπλ Έθζεζε Απηνςίαο ή Ξξσηφθνιιν Απηνςίαο Δπηθηλδχλσο 

Δηνηκφξξνπνπ Θηηξίνπ, ζε έληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. θαη ζηα νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα 

γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (φξνθνη, εκβαδφλ εθ’ φζνλ απαηηείηαη), ε πνηφηεηα (πιηθά θαηαζθεπήο – 

θέξσλ νξγαληζκφο), ην είδνο ηεο ρξήζεο, ε θαηνηθεζηκφηεηα ησλ θηηξίσλ (αλ είλαη ζε ρξήζε ή 

εγθαηαιειεηκκέλα), ε θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε, ν αξηζκφο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη νη βιάβεο, φπσο απηά 

δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ απηνςία ζην πιεγέλ θηίξην θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ.  

5. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ, θαηαγξάθεηαη ξεηά ν ιφγνο ηεο δηαθσλίαο, 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Γ.Α.Δ.Φ.Θ. πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί επηηξνπή 

γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ θηηξίνπ.  

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ 

απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβεο απφ πιεκκχξεο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 

επηζθεπήο, αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ Α ΓΑΔΦΘ/νηθ.3645/Γ.Β10/28-08-2015 (ΦΔΘ 

1894/Β΄/2015). 

3.14.2 ΞΑΟΝΣΖ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΠΔ ΒΗΝΛΖΣΑΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ , ΔΚΞΝΟΗΘΑ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ, ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΗΠ, ΑΙΙΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΦΝΟΔΗΠ ΚΖ 

ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΞΝ ΞΙΖΡΡΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΞΙΖΚΚΟΔΠ  

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

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

επηρνξήγεζε 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 (άξζ. 36 Λ. 2459/1997 

– ΦΔΘ 17/Α΄/1997). Ζ επηρνξήγεζε ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ ην Ξξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο Γ/λζεο Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Ρνπξηζκνχ (Α νηθ. 3648/387/30-

3-2012 «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ην έξγν «Δπηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ πιεκκχξεο 

θαη ινηπέο ζενκελίεο εθηφο ζεηζκψλ» άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2459 - ΦΔΘ 17/Α/18−2−1997). Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 2459/1997, θαζνξίδνληαη κε ηελ Α 20725/Β.979/10-05-2011 

(Α 20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Λφκνπ 2459/1997» - ΦΔΘ 1207/Β/14−6−2011), ε νπνία δηαηεξείηαη ζε ηζρχ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Δ.Ν.Κ.Κ.Δ.Σ. κε ηελ Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο.  

Ππγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Α 20725/Β.979/10-05-2011 «Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα δηαηάμεσλ 

ηνπ αξζ.36/Λ.2459/1997» ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε 

Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο)  
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•  Γηα ηελ εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, αξκφδηα είλαη ε επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε.  

•  Θαηά ηελ επηηφπηα απηνςία ε αξκφδηα επηηξνπή δεηά λα ππνβιεζνχλ εθ κέξνπο ησλ πιεγεηζψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο δεκίαο θαη εηδηθφηεξα 

αλαθέξνληαη ηίηινη ηδηνθηεζίαο, παξαζηαηηθά θαη ζηνηρεία ινγηζηεξίνπ, ζηνηρεία λφκηκεο ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο θ.α. Πηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ελαιιαθηηθά αλαδεηνχληαη θαη 

ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο κπνξνχλ 

λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξαγξ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. 

20725/8.979/10-5-2011 εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.  

•  Ζ αξκφδηα γηα ηελ εθηίκεζε δεκηψλ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά εθηίκεζεο ηεο δεκίαο γηα θάζε επηρείξεζε  

•  Θαηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη βάζεη ησλ πξαθηηθψλ εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ ζπληάζζεηαη ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε (εδάθ. β παξαγξ. 1 άξζξν 3), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο γηα 

ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο (10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο).  

Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 2459/1997 (ΦΔΘ 17/Α΄/1997) δχλαηαη λα παξέρεηαη 

επηρνξήγεζε θαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο θαη ινηπέο ζενκελίεο 

(10466/ΓΒΞ108/6-3-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο).  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα ηελ έθδνζε ηεο ΘΑ θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο αξκφδην είλαη ην 

Ρκήκα Δηδηθψλ Σξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Γ/λζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Νηθνλνκηθήο 

Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ (10466/ΓΒΞ108/6-3-

2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην πεξί απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 

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

επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, ζα πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρεη νξηνζεηεζεί ε πεξηνρή σο πιεγείζα απφ πιεκκχξεο (πιεκκπξφπιεθηε) (Α 

20725/Β.979/10-05-2011).  

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. 

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.  
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ΈΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

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 

 

 

 

 

 

   ΘΥNΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

 

        

 

 

 

 

 

     ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

Ξαξάξηεκα Α: Ηζρχνπζα Λνκνζεζία – Γηνηθεηηθά Έγγξαθα  

Ξαξάξηεκα Β: Σάξηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ξαξάξηεκα Γ: Ξφξνη – Κέζα – Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ξαξάξηεκα Γ: Κέηξα Απηνπξνζηαζίαο 
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Ξαπάπηημα Α: Ηζσύοςζα Λομοθεζία – Γιοικηηικά Έγγπαθα 

1. Ρν Λ. 776/1978 (ΦΔΘ 68/Α΄/1978) «Βνεζήκαηα αζηέγσλ νηθνγελεηψλ Λ. Αηηηθήο εθ ζενκεληψλ 1977-

1978». 
2. Ρν Λ. 1068/1980 (ΦΔΘ 190/Α΄/1980) «Ξεξί ζπζηάζεσο εληαίνπ θνξέσο δξεχζεσο – Απνρεηεχζεσο 

Ξξσηεπνχζεο». 
3. Ρν Λ. 1190/1981 (ΦΔΘ 203/Α΄/1981) «Ξεξί θπξψζεσο ηεο απφ 26.3.1981 Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ησλ ζεηζκψλ 1981" θαη 
ξπζκίζεσο εηέξσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

4. Ρν Λ. 2445/1996 (ΦΔΘ 274/Α΄/1996) «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηεο Κειέηεο, Θαηαζθεπήο, 

Απηνρξεκαηνδφηεζεο, θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Ιεσθφξνπ Διεπζίλαο – Πηαπξνχ – Αεξνδξνκίνπ 
Ππάησλ θαη Γπηηθήο Ξεξηθεξεηαθήο Ιεσθφξνπ κεηηνχ, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ». 

5. Ρν Λ. 2503/1997 (ΦΔΘ 107/Α΄/1997) γηα ηελ Γηνίθεζε, Νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
6. Ρν Λ. 2459/1997 (ΦΔΘ 17/Α΄/1997) «Θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Ρν Λ. 2646/1998 (ΦΔΘ 236/Α΄/1998) «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 
8. Ρν Λ. 2576/1998 (ΦΔΘ 25/Α΄/1998) «Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
9. Ρν N. 2696/1999 (ΦΔΘ 57/A΄/1999) «Θχξσζε Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο». 

10. Ρν Λ. 2800/2000 (ΦΔΘ 41/Α΄/2000) «Αλαδηάξζξσζε πεξεζηψλ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο, 

Πχζηαζε Αξρεγείνπ ΔΙΑΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
11. Ρν Λ. 2937/2001 (ΦΔΘ 169/Α΄/2001) «Ρξνπνπνίεζε…, ξπζκίζεηο ΔΑΘ Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Ρν Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α΄/2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 
96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

13. Ρν Λ. 3013/2002 (ΦΔΘ 102/A΄/2002) «Ξεξί αλαβάζκηζεο ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο». 

14. Ρν Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ 30/Α΄/2003) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
15. Ρν Λ. 3212/2003 (ΦΔΘ 308 /Α΄/2003) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 
16. Ρν Λ. 3370/2005 (ΦΔΘ 176/Α΄/2005) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο». 

17. To N. 3481/2006 (ΦΔΘ 162/Α΄/2006) «Ρξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην, ηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

18. Ρν Λ. 3511/2006 (ΦΔΘ 258/Α΄/2006) «Αλαδηνξγάλσζε Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο 
απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19. To N. 3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α΄/2007) «Οπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

20. Ρν Λ. 3542/2007 (ΦΔΘ 50/Α΄/2007 «Ρξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα Θπθινθνξίαο (θσδ. Λ. 
2696/1999 - ΦΔΘ 57/Α΄/1999) 

21. Ρν Λ. 3536/2007 (ΦΔΘ 42/Α΄/2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 
δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

22. Ρν Λ.Γ. 57/1973 (ΦΔΘ 149/Α΄/1973) "Ξεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψο 

αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο ησλ δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο απνξίαο δηαηάμεσλ". 
23. Ρν Λ.Γ. 17/1974 (ΦΔΘ 236/Α΄/1974) «Ξεξί πνιηηηθήο ζρεδηάζεσο εθηάθηνπ αλάγθεο». 

24. Ρν Ξ.Γ. 69/1988 (ΦΔΘ 28/Α΄/1988) «Νξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ». 
25. Ρν Ξ.Γ. 210/1992 (ΦΔΘ 99/Α΄/1992) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ Ξξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ηνπ 

θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο». 

26. Ρν Ξ.Γ. 93/1993 (ΦΔΘ 39/Α΄/1993) «Γηαηεξνχκελεο αξκνδηφηεηεο πνπξγνχ γείαο Ξξφλνηαο θαη 
Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 

27. Ρν Ξ.Γ.161/1997 (ΦΔΘ 142/Α΄/1997) «Νξγαληζκφο, Θαλνληζκφο ηεο Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο 
πεξεζίαο (ΔΚ) ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο». 

28. Ρν Ξ.Γ. 340/2002 (ΦΔΘ 283/Α΄/2002) «Πχζηαζε Δηδηθήο πεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΔ) γηα ηε 
κειέηε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Νδηθψλ Αμφλσλ κε Ξαξαρψξεζε (ΔΓΔ/ΝΑΞ). 

29. Ρν Ξ.Γ. 22/2006 (ΦΔΘ 18/Α΄/2006) «Νξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Δ.Θ.Θ.Α.)». 
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30. Ρν Ξ.Γ. 30/2007 (ΦΔΘ 28/Α΄/2007) «Ρξνπνπνίεζε ησλ Γηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηδηθή πεξεζία 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΔ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κείδνλνο 
πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο». 

31. Ρν Ξ.Γ. 228/2007 (ΦΔΘ 260/Α΄/2007) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ/ηνο 208/2000 (ΦΔΘ Α΄/187/2000): 
Πχζηαζε Δηδηθήο πεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Βφξεηνο Νδηθφο Άμνλαο 

Θξήηεο (ΔΓΔ/Β.Ν.Α.Θ.)»  

32. Ρν Ξ.Γ. 4/2008 (ΦΔΘ 16/Α΄/2008) «Πχζηαζε Δηδηθψλ πεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κειεηψλ – 
Θαηαζθεπψλ, Ιεηηνπξγίαο θαη Ππληήξεζεο 

Έξγσλ Ξαξαρψξεζεο». 
33. Ρν Ξ.Γ. 35/2008 (ΦΔΘ 60/Α΄/2008) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 166/1996 (Α΄/125) 

«Πχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., θαζνξηζκφο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ Ξ.Γ. 69/1988 θαη 91/1991». 

34. Ρελ Θ..Α. Γ14α/02/69/ΦΛ380/10-11-1994 (ΦΔΘ 846/Β΄/1994) «Ίδξπζε Δηαηξίαο έξγσλ ππνδνκήο κε 

ηελ επσλπκία Δγλαηία νδφο Αλψλπκε 
Δηαηξία». 

35. Ρελ .Α. 2025/19-01-1998 (ΦΔΘ 12/Β΄/1998) «Έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ απφ 
30.12.1997 Γεληθνχ Πρεδίνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΜΔΛΝΘΟAΡΖΠ"». 

36. Ρελ Θ..Α. 2673Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 (ΦΔΘ 1185/Β΄/2001) «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

Ξξνγξακκαηηθψλ Απνθάζεσλ πεξί παξνρήο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο». 
37. Ρελ 1299/7-4-2003 (ΦΔΘ 423/Β΄/2003) έγθξηζε πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε "Μελνθξάηεο". 
38. Ρελ .Α. 3384/28-06-2006 (ΦΔΘ 776/Β΄/2006) «Ππκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε “ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ” κε ην Δηδηθφ Πρέδην “Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ 
Απσιεηψλ”». 

39. Ρελ .Α. Γ17α/06/52/ΦΛ443/20-03-2007 (ΦΔΘ 398/Β΄/2007) «Θαζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Λ. Αηηηθήο 

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

Γ.Γ.Γ.Δ./ΞΔΣΥΓΔ». 
40. Ρελ απφ 18-4-2008 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκ. Ξξση. 9702/2007 

41. Ρελ Θ..Α. 281245/2008 (ΦΔΘ 628/Β΄/2008) «Θαλνληζκφο Θξαηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ». 

42. Ρε 4422/E.O./06-09-2007 (ΦΔΘ 1787/Β΄/2007) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
«Θαζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Λ. Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ Λνκαξρηψλ Αζελψλ, Ξεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο».  
43. Ρελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 

44. Ρελ 938/ΑΕ11/15-04-1998 εγθχθιην ηνπ θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θηηξίσλ πνπ επιήγεζαλ απφ πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θαη θαηνιηζζήζεηο. 

45. Ρν Γ7γ/1607/Φ.Δ33/14-9-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 

46. Ρν 12815/08-09-2006 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Κεραληθνχ 
Δμνπιηζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

47. Ρν 5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΙ.ΑΠ./Α.Δ.Α. 

48. Ρν 4096/12-07-2006 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 
49. Ρν 1764/12-03-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ αθνξά εγρεηξίδην 

Ξνιηηηθήο Αζθήζεσλ κε ηίηιν «Πρεδηαζκφο, Γηεμαγσγή θαη Απνηίκεζε Αζθήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηα 
πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο “ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ”». 

50. Ρελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ ..Θ.Α «Ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο γείαο ζε 

πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 
51. Ρν ΞΓ 99/2009 (ΦΔΘ 125/Α΄/2009) «Οχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» 

52. Ρν Ξ.Γ. 184/2009 (ΦΔΘ 213/Α΄/2009) «Πχζηαζε πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη θαζνξηζκφο 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

53. Ρελ Θ..Α. Ζ.Ξ.31822/1542/Δ103/20-07-2010 (ΦΔΘ 1108/Β΄/2010) «Αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/60/ ΔΘ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 23εο 

Νθησβξίνπ 2007»». 
54. Ν Λ3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηε» (ΦΔΘ 87, ηεπρ Α΄) 
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55. To Λ.4018/2011 (ΦΔΘ 215/Α΄/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» 

56. Ρελ Α 44403/2011 (ΦΔΘ 2492/Β΄/2011) «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
πεξεζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο» 

57. Ρν Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ 

ΘΑ «Πρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 
58. Ρν Γ.Γ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο γεηνλνκηθήο Κεραληθήο θαη γηεηλήο Ξεξηβάιινληνο 

ηνπ ΘΑ «Δγθχθιηνο ζρεηηθά κε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο γείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ» 

59. Ρν Γ7γ/1220/Φ.Δγθ. 33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ 
«Αζηπλφκεπζε ξεκάησλ θαη ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ» 

60. Ρν 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¨» 

61. Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ 
62. Γ7γ/1202/Φ.Δγθ.33/1998/30-8-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ, 

63. 8284/3-4-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Ξ.ΔΠ. 

64. Λ. 4258/2014 «Γηαδηθαζία Νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα− ξπζκίζεηο 
Ξνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 94/Α΄/2014). 

65. 34021/16-9-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ ηνπ Ξ.ΔΠ. 66. Ρελ Α 29310 
νηθ. Φ.109.1/27-6-2014 «Νξγάλσζε, Γηάξζξσζε Ιεηηνπξγία Δληαίνπ Ππληνληζηηθνχ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 

(Δ.Π.Θ.Δ.)» (ΦΔΘ 1869/Β΄/2014) 
67. Ρν 8184/24-11-2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

68. Ζ ππ. αξηζκ. 2300/29-3-2016 (ΑΓΑ:ΥΚΠΘ465ΦΘΔ-7ΒΜ) εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην  

θήξπμεο  πεξηνρψλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο  
69. Ζ  ππ. αξηζκ. 28552/15-9-2016 (ΑΓΑ:ΤΡΟ465ΦΘΔ-ΥΒΕ) εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ Ν.Ρ.Α. πξνο απνθπγή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 
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Ξαπάπηημα Γ: Κέηπα Αςηοπποζηαζίαρ 

ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΡΔΗΡΔ 

Αν καηοικείηε ζε πεπιοσή πος καηά ηο παπελθόν είσε πποβλήμαηα με πλημμύπερ 
Πε πεξίπησζε πνπ ελεκεξσζείηε γηα ηελ εθδήισζε έληνλεο βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή ζαο: 

•    Βεβαησζείηε φηη ηα θξεάηηα έμσ απφ ην ζπίηη ζαο δελ είλαη θξαγκέλα θαη νη πδξνξξνέο ιεηηνπξγνχλ 
θαλνληθά. 

•    Ξεξηνξίζηε ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο θαη απνθχγεηε ηελ εξγαζία θαη ηελ παξακνλή ζε ππφγεηνπο ρψξνπο. 

 
ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΚΚΟΑΠ 

Αν είζηε μέζα ζε κηίπιο 
•    Δγθαηαιείςηε ππφγεηνπο ρψξνπο θαη κεηαθηλεζείηε ζε αζθαιέο πςειφ ζεκείν. 

Αν βπίζκεζηε ζε ανοικηό σώπο 
•    Κελ δηαζρίζεηε ρείκαξξν πεδή ή κε απηνθίλεην. 

•    Κείλεηε καθξηά απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα. 

•    Δγθαηαιείςηε ην απηνθίλεηφ ζαο αλ έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαζψο ελδέρεηαη λα παξαζπξζεί ή λα 
πιεκκπξίζεη. 

•    Κελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο. 
 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΙΖΚΚΟΑ 

Αν βπίζκεζηε ζε ανοικηό σώπο 
•    Κείλεηε καθξηά απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ή είλαη επηθίλδπλεο λα μαλαπιεκκπξίζνπλ ηηο 

επφκελεο ψξεο. 
   -  ε πιεκκχξα ελδέρεηαη λα έρεη κεηαβάιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλψξηκσλ πεξηνρψλ θαη ηα λεξά λα έρνπλ 

παξαζχξεη κέξε ηνπ δξφκνπ, ησλ πεδνδξνκίσλ θιπ. 
  -  εγθπκνλνχλ θίλδπλνη απφ ζπαζκέλα νδνζηξψκαηα, πεξηνρέο κε επηθίλδπλε θιίζε, ιαζπνξνέο θιπ. 

   -  ηα λεξά ελδέρεηαη λα είλαη κνιπζκέλα αλ έρνπλ παξαζχξεη καδί ηνπο απνξξίκκαηα, αληηθείκελα θαη λεθξά 

δψα. 
•    Ξξνζέμηε λα κελ εκπνδίδεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο. 

•    Κελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο θαη πηψζεηο βξάρσλ. 
•    Διέγμηε αλ ην ζπίηη ή ν ρψξνο εξγαζίαο ζαο θηλδπλεχεη απφ πηψζε βξάρσλ. 

Αν ππέπει οπωζδήποηε να βαδίζεηε ή να οδηγήζεηε ζε πεπιοσέρ πος έσοςν πλημμςπίζει 

•    Ξξνζπαζήζηε λα βξείηε ζηαζεξφ έδαθνο. 
•    Απνθχγεηε λεξά πνπ ξένπλ. 

•    Αλ βξεζείηε κπξνζηά ζε δξφκν πνπ έρεη πιεκκπξίζεη ζηακαηήζηε θαη αιιάμηε θαηεχζπλζε. 
•    Απνθχγεηε ηα ιηκλάδνληα λεξά. Δλδέρεηαη λα απνηειέζνπλ θαινχο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο 

θξχβνπλ ππφγεηα θαιψδηα ή δηαξξνέο απφ εγθαηαζηάζεηο. 
•    Αθνινπζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

 

ΡΗ ΛΑ ΘΑΛΔΡΔ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΕΖΚΗΥΛ 
Ξπιν απσίζεηε ηιρ διαδικαζίερ αποκαηάζηαζηρ 

•    Θπκεζείηε φηη νη θίλδπλνη απφ ηελ πιεκκχξα δελ ππνρσξνχλ ακέζσο κεηά ηελ απφζπξζε ησλ πδάησλ. 
•    Βεβαησζείηε απφ ηηο Αξρέο φηη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη ή ν ρψξνο εξγαζίαο ζαο είλαη πιένλ 

αζθαιήο θαη θαηφπηλ επηζηξέςηε ζε απηήλ εηδηθά αλ έρεη πξνεγεζεί εθθέλσζε. 

•    Θιείζηε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αθφκα θαη αλ ζηελ πεξηνρή ζαο έρεη δηαθνπεί ην 
ειεθηξηθφ ξεχκα. 

•    Θιείζηε ηελ παξνρή λεξνχ, γηα ην ελδερφκελν βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο. 
Για να εξεηάζεηε ένα κηίπιο πος έσει πλημμςπίζει 

•    Φνξέζηε θιεηζηά παπνχηζηα ψζηε λα απνθχγεηε ηξαπκαηηζκνχο απφ αληηθείκελα ή αλσκαιίεο ζην έδαθνο 

πνπ θξχβνπλ ηα λεξά. 
•    Δμεηάζηε ηνπο ηνίρνπο, ηηο πφξηεο, ηηο ζθάιεο θαη ηα παξάζπξα. 

•    Δμεηάζηε ηα δίθηπα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 


