
 

       ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

   ΑΡΝΡΔΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

ΚΛΖΚΝΛΗΝ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ  

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ ΑΞΝ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΚΗΑ 

ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2016 

 

 

 



ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ  Γ                                                                                                                   Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

2 

 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ .................................................................................................................................................. 4 

1. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΡΑΜΖΠ ............................................................................................................................. 4 

2. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΗΠ & ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΔΗΠ: ............................................................................. ………..…..   4 

2.1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: ............................................................................................................... 5 

2.2 ΦΙΙΝ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: .................................................................................................................. 5 

3 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: ............................................................................................... 5 

4. ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ........................................................................................................................... 5 

5. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΚΛΖΚΝΛΗΝ ................................................. 5 

6. ΠΘΝΞΝΠ ............................................................................................................................................. 5 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ .......................................................................................................................................... 6 

1. ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΗΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ......................................................... 6 

2. ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ....................... 6 

3. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ........................ 6 

4. ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΦΝΟΔΥΛ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΙΝΓΥ 
ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ................................................................................. 8 

5. ΦΝΟΔΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ .................................. 8 

6. ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ΠΡΝ 
ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ ........................................................................................................................ 9 

6.1 ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ, ΔΞΗΒΝΙΖ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΥΛ Ή ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ 
ΓΗΘΡΝ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΖΠ Ή ΞΑΓΔΡΝ ....................................................................................... 9 

6.2 ΑΞΔΓΙΥΒΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΥΛ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ Ή 

ΞΑΓΔΡΝ – ΞΑΟΝΣΖ ΒΝΖΘΔΗΑΠ .............................................................................................................. 9 

6.3 ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΚΔΛΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΖΠ Ή ΞΑΓΔΡΝ ................. 9 

6.4 ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΚΔ ηνπο ΦΝΟΔΗΠ 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ ....................................................................... 10 

6.5 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΡΑ ΡΖΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΞΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ .......................................................................................... 10 

1. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΖΤΖ ΚΔΡΟΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ 

ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΥΛ ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ .................................................... 11 

2. ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΡΑ ΦΝΟΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ................................................................................................................................................. 11 

3. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΝΗΛΝ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΝΓΖΓΗΥΛ ΓΗΑ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΞΝ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΗΠ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ .................................................................................................................................................. 12 

4. ΑΟΣΗΘΖ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ – ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑ ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ..... 13 

5. ΔΟΔΛΑ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ............................................................ 14 

6. ΑΞΔΓΘΙΥΒΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΥΛ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ Ή 
ΞΑΓΔΡΝ................................................................................................................................................. 14 

7. ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ ΓΔΗΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΝΞΝ ΔΣΔΗ ΓΗΑΘΝΞΔΗ Ζ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ 

ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ....................................................................................... 15 

8. ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΠΔ ΓΗΘΡΑ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ........ 15 

9. ΓΗΑΘΝΞΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ...................... 166 



ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ  Γ                                                                                                                   Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

3 

10. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΠΔ ΔΞΗΞΔΓΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖ 

ΡΥΛ ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ............................................... …………………..     16 

11. ΞΙΖΟΥΚΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ .............................................. 17 

12. ΘΖΟΜΖ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ – ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ 
ΦΝΟΔΥΛ ................................................................................................................................................. 18 

13. ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΔΗΠ ............................................................................................................... 22 

14. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ – ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΦΡΗΘΝ ΘΑΗ ΕΥΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ............................................................ 23 

15. ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΠΡΝΠ ΞΙΖΓΔΛΡΔΠ ............................................................... 23 

16. ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΗΓΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ ...................................................................... 24 

17. ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΓΟΝΚΖΠ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΚΔΠΥΛ ……………………………………………………………………………………24 

ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ .......................................................................................................................................... 26 

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ ..................................................................................................................................... 26 

4.1 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΛΖΚΝΛΗΝ ................................................................................................................... 26 

ΈΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΚΛΖΚΝΛΗΝ ........................................................................................ 26 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ..................................................................................................................... 277 

Ξαξάξηεκα Α: Ηζρχνπζα Λνκνζεζία – Γηνηθεηηθά Έγγξαθα......................................................................... 27 

Ξαξάξηεκα Β: Σάξηεο Ξεξηθέξεηαο ................................................................................................................  

Ξαξάξηεκα Γ: Ξφξνη – Κέζα – Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ......................................................................................  

Ξαξάξηεκα Γ: Κέηξα Απηνπξνζηαζίαο ...................................................................................................... 31 

Ξαξάξηεκα Δ : Πρέδηα Απνρηνληζκνχ .............................................................................................................  

Ξαξάξηεκα ΠΡ : Γηάγξακκα ξνήο απνζηνιήο ησλ Έθηαθησλ Γειηίσλ ηεο ΔΚ12 θαη ηδηαίηεξνπ 
πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ .......................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ  Γ                                                                                                                   Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

4 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ρα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη κε ηελ κνξθή Σηνλφπησζεο- Σηνλνζχειιαο, Ξαγεηνχ θαη 

Γξηκέσο Τχρνπο είλαη θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη δχλαηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ. Νη 

θχξηεο θαηά θαλφλα επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην 

Γεληθφ Πρέδην «Μελνθξάηεο» (Α 1299/7-4-2003 - ΦΔΘ 423Β/2003) είλαη επηπηψζεηο ζηελ πγεία αλζξψπσλ θαη 

δψσλ, επηπηψζεηο ζε γεσξγία θαη θηελνηξνθία, δηαθνπή ζπγθνηλσληψλ, απνθιεηζκνί πεξηνρψλ, εγθισβηζκφο 

αηφκσλ, πιηθέο δεκηέο, ηξαπκαηηζκφο θαη ζάλαηνο πνιηηψλ.  Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο απνηειεί ηελ θχξηα, θαηά θαλφλα, δπζκελή επίπησζε ε νπνία ελδέρεηαη 

λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο εγθισβηζκφο αηφκσλ, αδπλακία απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

ζε δίθηπα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ., ρσξίο λα ππνβαζκίδνληαη αλάινγα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη 

λα πξνθιεζνχλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, ή άιιεο ππνδνκέο. 

 

1. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΛΡΑΜΖΠ 

Ζ παξνχζα έθδνζε απνηειεί εθαξκνγή ηνπ αξηζκ. 8183/24-11-2015 έγγξαθνχ ηεο ΓΓΞΞ «Πρεδηαζκφο θαη 

δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ πεξηφδνπ 2015 – 

2016» θαη αθνξά ηεο ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηηο Αληηπεξηθέξεηεο 

ηεο, παξαζέηνληαο ην Ξαξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηα κέζα θαη νη πφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ. 

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

 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 

 Ξαλαγίσηα Πηαπέξα Ξξντζηακέλε Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Δπξπηαλίαο 

 Θσζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Φσθίδαο 

 

2. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΗΠ & ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΔΗΠ: 

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

γίλεηαη εθφζνλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

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

ηνπ Φνξέα Πρεδίαζεο ή άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφο ζπλεξγάδεηαη 

 ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

 λέεο ζεζκηθέο εζληθέο, θνηλνηηθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο, 

 λέα αλάιπζε θηλδχλνπ, 

 απνηηκήζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην, 

 απνηηκήζεηο αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην Πρέδην. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελε αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ 

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

Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη είλαη: 

 Πηνηρεία επηθνηλσλίαο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Πρεδίαζεο 

 Κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πρέδην 

 Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ 

 Πηνηρεία δεκηνπξγεζέλησλ λέσλ ππνδνκψλ (θπθινθνξηαθψλ θαη άιισλ) 



ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ  Γ                                                                                                                   Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

5 

2.1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 

Ρκήκαηα & Πειίδεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 

αλαζεώξεζεο 
Ξαξαηεξήζεηο 

    

    

2.2 ΦΙΙΝ ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΥΛ: 

α/α 

αλαζεώξεζεο 
Πθνπόο Ξεξηγξαθή Όλνκα πνγξαθή 

     

     

3 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: 

ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ 

4. ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

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

Ρκεκάησλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδαο θαζψο θαη ζηηο Γηνηθήζεηο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο θαη ΔΙΑΠ 

Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

5. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

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

πεξηφδνπ) ην παξφλ κλεκφλην, ελεξγνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δειηία πξφγλσζεο ηεο Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο πεξεζίαο (ΔΚ) ηα νπνία απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Θέληξνπ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.  

6. ΠΘΝΞΝΠ 

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

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

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

ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

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

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπο, 

φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
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ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

1. ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΗΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ (απνθιεηζκφο 

δξφκσλ, αθηλεηνπνίεζε νρεκάησλ, θιπ), πξνγξακκαηίδνληαη έξγα θαη δξάζεηο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα 

ηεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη αθνξά ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πάγνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρηνληνχ απφ ην νδφζηξσκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ αλσηέξσ έξγσλ θαη δξάζεσλ είλαη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ε αζθαιήο θπθινθνξία 

ζην νδηθφ δίθηπν θαη ν πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη 

ζηηο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ. Ζ ρεηκεξηλή ζπληήξεζε αθνξά ζπλήζσο ηελ πεξίνδν απφ ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Λνεκβξίνπ σο θαη ηηο αξρέο Απξηιίνπ. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε πεξίνδνο απηή 

δχλαηαη λα δηαθνξνπνηείηαη, ηδηαίηεξα ζε νξεηλέο πεξηνρέο. 

Ρα αλσηέξσ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Ωζηφζν ε 

έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε δπζθνιία ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ ζηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Πην παξφλ κλεκφλην επηζπλάπηνληαη ζρέδηα απνρηνληζκνχ κε έξγα θαη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο 

θνξείο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο. 

 

2. ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  

Κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» (Λ.3852/2010, ΦΔΘ 87/Α΄/2010) νη αξκνδηφηεηεο 

γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νδψλ πνπ αλήθαλ ζηηο θαηαξγεζείζεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο (επαξρηαθφ νδηθφ 

δίθηπν) θαη ζηηο πξψελ θξαηηθέο Ξεξηθέξεηεο (εζληθφ νδηθφ δίθηπν), πεξηήιζαλ πιένλ ζηηο λέεο Ξεξηθέξεηεο 

πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηνλ Λ. 3852/10 θαη αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο (αξζ. 186 παξ.ΗΗ.ΠΡ.1 ηνπ 

Λ.3852/2010). 

 

3. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

Νη αξκνδηφηεηεο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ 

νδηθφ δίθηπν), πνπ έρεη πεξηέιζεη πιένλ ζηηο λέεο Ξεξηθέξεηεο πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηνλ Λ. 3852/10 θαη 

αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο (αξζ. 186 παξ.ΗΗ.ΠΡ.1 ηνπ Λ.3852/2010), πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2 ηνπ παξφληνο. Πηα πιαίζηα απηά νη Ξξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο 

Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ.) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ εμαηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο (Ξίλαθαο 2) πξνρσξνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ: 

1. Πηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε άιαηνο ή 

θαη άιισλ θαηάιιεισλ πιηθώλ (ςεθίδα, θηι.), όπσο επίζεο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ απνρηνληζκνύ θαη δηαζπνξάο άιαηνο. 

2. Πηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ έξγσλ θαη δξάζεσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ. 

3. Πηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κηζζώζεσλ ηδησηηθώλ κέζσλ θιπ., 

όπνπ απηό απαηηείηαη, κε βάζε ην ζρεδηαζκό. 

4. Πηελ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνύ αλά εξγνηάμην απνρηνληζκνύ θαη ζηελ έθδνζε 

πξνγξάκκαηνο επηθπιαθήο θαη βαξδηώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 
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5. Πηνλ νξηζκό ππεπζύλσλ αλά νδηθό άμνλα θαη πεξηνρή επζύλεο, θαζώο θαη ππεπζύλσλ 

νξγάλσζεο θαη  ιεηηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ (εξγνηάμηα, απνζήθεο άιαηνο, 

θιπ) γηα ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνύ. 

6. Πηελ έθδνζε νδεγηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνύ επέκβαζεο θαη κέζσλ, έηζη ώζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη  

θίλδπλνο ή δεκία, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε. 

7. Πηελ πξνηεξαηνπνίεζε ησλ νδηθώλ αμόλσλ σο πξνο ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηώζεηο 

αδπλακίαο ζπλνιηθήο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ ιόγσ εθηεηακέλσλ ρηνλνπηώζεσλ θαη 

παγεηνύ. 

8. Πηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο γεξαλνθόξσλ 

ξπκνπιθώλ κεραλεκάησλ, ή άιισλ κεραλεκάησλ πνπ θξίλνληαη θαηαιιειόηεξα, όπνπ θαη εάλ 

απηό απαηηείηαη, γηα ηελ απνκάθξπλζε αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ εμ αηηίαο ρηνλόπησζεο ή 

παγεηνύ, πνπ εκπνδίδνπλ ην έξγν ηνπ απνρηνληζκνύ επί ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ επζύλεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

Πηα πιαίζηα απηά θαη δεδνκέλεο ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο Ρερληθψλ 

Έξγσλ, θιπ) πνπ εκπιέθνληαη ζε έξγα θαη δξάζεηο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο θαη ησλ νηθείσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γ/λζεηο θαη Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, εηδηθά φηαλ 

κηα πεξηνρή θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζ. 2 θαη 8 Λ.3013/2002), 

θξίλεηαη ζθφπηκν ζηα ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ηα νπνία ζα ζπγθιεζνχλ κε εληνιή ησλ 

Ξεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, λα εμεηαζηνχλ θαη ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ρεηκεξηλή ζπληήξεζε ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

Νη ιφγνη πνπ επηβάινπλ λα εμεηαζζνχλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα ζηα αλσηέξσ ΠΝΞΞ ζπλδένληαη κε ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλέξγεηα φισλ ησλ θνξέσλ, πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην νδηθφ δίθηπν, κε ζηφρν ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζχγθιεζε ησλ ΠΝΞΞ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 7.11 

ηνπ παξφληνο. 

Ππκπιεξσκαηηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ρεηκεξηλήο 

ζπληήξεζεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Γηεπζχλνπζεο πεξεζίεο), γηα ηελ πέξα ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο θάιπςε αλαγθψλ ζε πιηθά θαη κέζα γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο, απεπζχλνληαη ζηηο νξηδφκελεο «Ξξντζηάκελεο 

Αξρέο» ή «Δπνπηεχνπζεο Αξρέο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

Λνείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη ππεξεζίεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ εμαηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ ζην 

νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζπλεξγάδνληαη κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ή ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. 

Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε θνξέσλ (Ξ.Π., ΔΘΑΒ, ΓΔΓΓΖΔ, θιπ) πνπ επηρεηξνχλ γηα δηάζσζε θαη 

απεγθισβηζκφ αηφκσλ, παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο, απνθαηάζηαζε βιαβψλ, θιπ., ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα 

ιφγνπο ζπληνληζκνχ απφ ηελ Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, εθφζνλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα εμεηάδεηαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα. 
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4. ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΦΝΟΔΥΛ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 

ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

Ζ εηνηκφηεηα θνξέσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνγλψζεηο ησλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Δπίζεκνο θνξέαο πξφγλσζεο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο 

ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θηι., είλαη ε Δζληθή Κεηεσξνινγηθή πεξεζία (Δ.Κ..) (ΞΓ 

161/1997, ΦΔΘ 142/Α΄/1997). Νη αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ 

ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ζην νδηθφ δίθηπν νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο πξνγλψζεηο ηεο 

Δζληθήο Κεηεσξνινγηθήο πεξεζίαο, φπσο απηέο δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο 

Κεηεσξνινγηθήο πεξεζίαο (http://www.hnms.gr).Ρα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) θαη ηα 

Έθηαθηα Γειηία Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ), πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ θαη 

απνζηέιινληαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ) δηαβηβάδνληαη 

κε ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πξνο φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θνξέσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο Δηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ αλσηέξσ 

ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ παξάγξαθν 7.1 ηνπ παξφληνο θαη 

πεξηγξάθνληαη ζην Γηάγξακκα 1. Ρα αλσηέξσ έθηαθηα δειηία ηεο ΔΚ απνηεινχλ πιεξνθνξία κε βαξχλνπζα 

ζεκαζία γηα ηελ εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο. Ρα επίπεδα εηνηκφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ ηνπο. Λνείηαη φηη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηα Γξαθεία 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, 

κε ζπλεκκέλα ηα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) θαη ηα Έθηαθηα Γειηία Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ 

Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ), πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ, ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

επηθεθαιήο ππεχζπλνπο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ 

ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ηε ρεηκεξηλή ζπληήξεζε. 

5. ΦΝΟΔΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ κε παξαρψξεζε, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν 

απφ πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνποππεπζχλσλ ππεξεζηψλ 

ηξνραίαο ηεο ΔΙ.ΑΠ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, θπξίσο ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο (Ξ.Α.Θ.Δ. Δγλαηία νδφο, 

θιπ) θαη ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ 

ή παγεηνχ, παξαθαιείηαη ην Αξρεγείν ηεο ΔΙΑΠ λα εθδψζεη ζρεηηθή δηαηαγή γηα ηελ άκεζε θαη απεπζείαο 

ελεκέξσζε ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ/ ΔΠΘΔ) απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεχζπλεο 

ππεξεζίεο ηξνραία ηεο ΔΙΑΠ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ΄ ηνπ Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

«ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ» (.Α.1299/7-4-2003 - ΦΔΘ 423/Β΄/2003).                                                                                    

Ζ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ 

πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ ππεξεζηψλ ηεο 

ΔΙΑΠ. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε κε ηελ έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ θαη 

αλαθνηλψζεσλ, κε ηελ κνξθή πξνθνξηθψλ δειψζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ θαζψο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ΔΙΑΠ (www.astynomia.gr) ε νπνία ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν απφ πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ. 

 

 

http://www.hnms.gr/
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6. ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ 

6.1 ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ, ΔΞΗΒΝΙΖ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΥΛ Ή ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΥΛ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝ 

ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΖΠ Ή ΞΑΓΔΡΝ 

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

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

ηξνραίαο ηεο ΔΙΑΠ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Λ.2696/99, Ξ.Γ.1/2005). Ζ γλσκνδφηεζε ησλ 
πεξεζηψλ απηψλ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Γ/λζε Ρξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙ.ΑΠ., κε ην ππ’ αξηζ 2501/14/40-α’/ 20-11-2012 
έγγξαθφ ηεο πξνο ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ηεο, δηεπθξηλίδεη φηη ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάινπλ (έληνλε ρηνλφπησζε, 
παγεηφο, θιπ) απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ Ρξνραίσλ Ρκεκάησλ ηεο ΔΙΑΠ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 3, 4, 19 θαη 52 ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Λ.2696/23-4-99, ΦΔΘ 57/Α΄/1999). 
Λνείηαη φηη θαηά ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ, φπσο νη ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ 
αμφλσλ, ε πξνιεπηηθή αθηλεηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεχζπλεο ππεξεζίεο ηεο ΔΙΑΠ, 

κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηα ζπλεξγεία απνρηνληζκνχ, ζεσξείηαη 
απνηειεζκαηηθφ κέηξν. 

Πε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ, ή απαγνξεχζεσλ θπθινθνξίαο, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ 

επί ή πιεζίνλ ηνπ νδηθνχ άμνλα ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο θαηά ηφπνπο 
επηθεθαιήο ζπληνληζηέο, ππεχζπλνπο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ην έξγν ηνπο. 

6.2 ΑΞΔΓΘΙΥΒΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΥΛ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ 

ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ Ή ΞΑΓΔΡΝ – ΞΑΟΝΣΖ ΒΝΖΘΔΗΑΠ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη ηεζεί ζε 

θίλδπλν απφ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξ.Π., αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ παξ. 7.5 ηνπ παξφληνο. Δηδηθφηεξα, ζηα 

πιαίζηα παξνρήο βνήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φηαλ απηφ 

επηβάιιεηαη10, ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη θνπβέξηεο θαη πξφρεηξα γεχκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη απφ ηνπο 

αξκνδίνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θνξείο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ 

αλαγθψλ ησλ νδεγψλ θαη επηβαηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα πνιχσξε αλακνλή κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο ζε ζπλζήθεο ςχρνπο, αδπλακία αλαζηξνθήο νρεκάησλ ή εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, θιπ. 

Λνείηαη φηη δξάζεηο παξνρήο βνήζεηαο, φπσο ε αλσηέξσ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαιιήισο, 

φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηβάινπλ, κε δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη 

επηβαηψλ. 

Ρν αλσηέξσ έξγν ηεο δηαλνκήο θνπβεξηψλ ή/θαη πξφρεηξνπ γεχκαηνο δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π. θαη φηαλ δηαζέηνπλ 

θαηάιιειν φρεκα γηα ην ζθνπφ απηφ (2501/14/40-α/20-11-2012 έγγξαθν Αξρεγείνπ ΔΙ.ΑΠ.) Πηα αλσηέξσ 

πιαίζηα ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο  ζε ζπλελλφεζε κε ηηο νηθείεο Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ 

λα πινπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο (δηάζεζε θνπβεξηψλ θαη πξφρεηξνπ γεχκαηνο) γηα ην νδηθφ δίθηπν 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π. θαη ηεο ΔΙ.ΑΠ. 

6.3 ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΚΔΛΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΖΠ Ή ΞΑΓΔΡΝ 

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

ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη δεκφζηα θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.10 ηνπ Λ 2696/1999 (Θψδηθαο 

Νδηθήο Θπθινθνξίαο), ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν, ψζηε απφ ηελ δεκφζηα θπθινθνξία λα κελ 

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

2005 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙΑΠ). 
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Ρν άξζξν απηφ ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1,11,12,13 ηνπ Λ 

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

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

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

ησλ νρεκάησλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία. Θαηά ζπλέπεηα ε αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ή 

κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ νρεκάησλ κε ζηφρν ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ 

νρεκάησλ, εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, ππάγεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

ζπληήξεζεο ηνπ. 

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

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

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

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

πξνηέξσλ λα έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο άιινπο θνξείο. 

6.4 ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΣΔΗΚΔΟΗΛΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΚΔ ηνπο 

ΦΝΟΔΗΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ 

Θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν νη έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

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 θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο (ΑΓΚΖΔ ΑΔ, ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, θνξείο χδξεπζεο, θνξείο ηειεπηθνηλσληψλ, θιπ) λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη φηαλ δηαπηζησζεί βιάβε, ζε πεξηνρέο πνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, νη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο, θαηά θαλφλα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηελ νηθεία ππεξεζία ηξνραίαο ηεο ΔΙ.ΑΠ. πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηε βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηα ζεκεία 

ησλ βιαβψλ. 

Δλ ζπλερεία θαη εθφζνλ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ή κηζζψλνπλ νη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο δελ επηηξέπνπλ ηελ νδηθή πξφζβαζή ηνπο ζην ζεκείν ηεο βιάβεο, δχλαηαη λα 

δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, εθφζνλ απηνί δηαζέηνπλ 

ηα θαηάιιεια κέζα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηαρχηεξα ηηο βιάβεο ζην δίθηπφ ηνπο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξέαο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο είλαη ε Ξεξηθέξεηα ή ν Γήκνο, θξίλεηαη ζθφπηκν ηα 

αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ 

ζπληνληζκνχ, λα απεπζχλνληαη θαηά αξρήλ πξνο ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ 

ή ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, αληηζηνίρσο. 

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

ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δξνκνινγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο Ξνιηηηθήο 

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

ηνπο. 

6.5 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΞΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ 

Θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν νη έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ (λνζνθνκεία, θνηλσθειή ηδξχκαηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, 

αεξνδξφκηα, εξγνηάμηα, ακαμνζηάζηα, θιπ.), ηφζν ιφγσ δπζρεξεηψλ νδηθήο πξφζβαζεο ζε απηέο, φζν θαη απφ 

ηελ ζπζζψξεπζε ρηνληνχ ή πάγνπ ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ησλ νξίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ ε νδηθή πξφζβαζε πξνο ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ή έρεη 
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δηαθνπεί ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, νη θνξείο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ην 

νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο, νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Λνείηαη φηη ε αλσηέξσ δξάζε ζα πξέπεη λα έρεη εληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θνξέσλ 

ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο πνπ ην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο εμππεξεηεί ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ρνλίδεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο 

ησλ νξίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηειεί επζχλε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηηο δηνηθήζεηο 

εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλήο σθέιεηαο, φπσο λνζνθνκεία, θνηλσθειή ηδξχκαηα, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, αεξνδξφκηα, εξγνηάμηα, ακαμνζηάζηα, θιπ. 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ  

1. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΖΤΖ ΚΔΡΟΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 

ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΥΛ ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

Νη έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο είλαη θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζηε ρψξα καο θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζπληνληζκέλα απφ ηηο θαηά ηφπνπο πεξεζίεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ Λ 3013/2002 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 282 θαη 283 ηνπ 

Λ.3852/2010. Πηα πιαίζηα απηά, νη δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ θαηά θχξην ιφγν επηθεληξψλνληαη: 

 Δλεκέξσζε θνηλνχ θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ. 

 Έξεπλα θαη δηάζσζε αηφκσλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη πεξηέιζεη ζε θίλδπλν απφ ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ 

θαη παγεηνχ 

  Απεγθισβηζκφο θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή 

παγεηνχ. 

 Απεγθισβηζκφο θαη δηάζσζε επηβαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο εμ αηηίαο 

ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ 

 Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πγείαο ζε πεξηνρέο φπνπ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

 Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

Νη αλσηέξσ δξάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο είλαη ε ζπλέξγεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα Γηνίθεζεο. 

 

2. ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΦΝΟΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ 

ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ. 

Δπίζεκνο θνξέαο πξφγλσζεο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θηι., είλαη ε Δζληθή Κεηεσξνινγηθή πεξεζία (Δ.Κ..) (ΞΓ 161/1997, ΦΔΘ 142/Α΄/1997). Δπίζεο, ε ΔΚ 

εθηφο ησλ θαζεκεξηλψλ δειηίσλ πξφγλσζεο θαηξνχ εθδίδεη 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). 

Ρα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) θαη ηα Έθηαθηα Γειηία Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ 
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Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ), πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ θαη απνζηέιινληαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΘΔΞΞ) δηαβηβάδνληαη κε ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πξφβιεςεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο. 

Ζ δξνκνιφγεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ΘΔΞΞ, κε ζπλεκκέλα ηα Έθηαθηα Γειηία 

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

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ, ζπκπεξηιακβάλεη θαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο ρεηκεξηλήο 

ζπληήξεζεο, θαζψο θαη θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγνχλ δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο βάζεη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. 

11 Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ’ Φ 595/ΑΓ. 741/Π. 143/1-2-2010 έγγξαθν ηεο ΔΚ, ηα Έθηαθηα Γειηία 

Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ) εθδίδνληαη ζε πεξίπησζε πξφβιεςεο εθδήισζεο ή 

αηθλίδηαο εθδήισζεο ελφο ε πεξηζζφηεξσλ επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ελψ ηα Έθηαθηα Γειηία 

Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) εθδίδνληαη ζε πεξίπησζε πξφβιεςεο επηδείλσζεο ή κεηαβνιήο ηνπ θαηξνχ απφ ην 

ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

12 Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Θαηξνχ(ΔΓΔΘ) θαη Έθηαθηα Γειηία Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ 

Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ). 

Ζ δξνκνιφγεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ΘΔΞΞ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά Ξαξάξηεκα Γ. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ νθείιεη κεηά απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, λα δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν κε αξηζκνχο FAX φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ζα απνζηέιινληαη νη πξνγλψζεηο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη. Κεηά ηελ απνζηνιή 

ησλ ζρεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ πξνο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Ξεξηθέξεηεο γηα 

ηελ εθδήισζε επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ε πεξαηηέξσ θνηλνπνίεζή ηνπο, 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 ηνπο κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε αλακεηάδνζή ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο. Λνείηαη φηη ε 

Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, κε ζπλεκκέλα ηα Έθηαθηα Γειηία 

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

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο επηθεθαιήο ππεχζπλνπο ρεηκεξηλήο 

ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεζνχλ ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο. Πεκεηψλεηαη φηη ν πςνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δειηία ηεο ΔΚ (πεδηλέο, εκηνξεηλέο πεξηνρέο, θιπ) είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο 

πςνκεηξηθέο θιάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΞΞ γηα ηε ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζρεδίσλ 

απνρηνληζκνχ (παξ. 3.4 ηνπ παξφληνο - ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΚ Φ970/ΑΓ7753/Π.1863/22-11-2012). 

 3. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΝΗΛΝ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΝΓΖΓΗΥΛ ΓΗΑ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΝΠ ΘΗΛΓΛΝΠ ΑΞΝ 

ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

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

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(Λ3013/2002). 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δ.Κ.. εθδίδεη Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Θαηξνχ (ΔΓΔΘ) θαη Έθηαθηα Γειηία 

Ξξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΞΔΘΦ), ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εθδίδεη 

δειηία ηχπνπ ηα νπνία απνζηέιινληαη ζε φια ηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ 

ηεο ρψξν, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ (www.civilprotection.gr). Ξεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε 

βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 

Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ Ρκεκάησλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ) θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. Πηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

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

Γηεπθξηλίδεηαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο, φηη ε επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ πιεπξάο ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο ππεπζχλσλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΔΙ.ΑΠ. Ζ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε κε ηελ έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ θαη αλαθνηλψζεσλ, κε 

ηελ κνξθή πξνθνξηθψλ δειψζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ θαζψο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΙΑΠ ε νπνία. 

Ρέινο, ε έθδνζε εηδηθφηεξσλ νδεγηψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ νηθηαθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε ζπλζήθεο παγεηνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ 

θαηά ηφπνπο θνξέσλ χδξεπζεο. 

4. ΑΟΣΗΘΖ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ – ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑ ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ 

Αξρηθή αλαγγειία/εηδνπνίεζε λνείηαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηηο επηπηψζεηο 

απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην θνξείο. Ζ αξρηθή αλαγγειία/εηδνπνίεζε 

έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζρεηηθψλ κε 

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

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

θεληξηθφ επίπεδν. Πην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εθηίκεζε γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη 

ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο πνπ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. απνηεινχλ ζεζκηθά ηνλ θνξέα επίζεκεο 

ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηνπ ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπο κεηά απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο, 

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

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

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

Ρελ δξάζε απηή 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 θαζψο θαη ηα Απνθεληξσκέλα ξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Ξεξηθεξεηάξρεο, 

αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). Κε εληνιή ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε 

θηλεηνπνηνχληαη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαζψο θαη ηα 

Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. Νη αλσηέξσ, θαη’ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη, επηθνηλσλνχλ κε ηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα θαη Ξπξνζβεζηηθέο 

πεξεζίεο, θαζψο θαη ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ νηθείσλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 

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

ελεκεξψζνπλ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε θαζψο θαη ην ΘΔΞΞ ηεο ΓΓΞΞ. Λνείηαη φηη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά θαη ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ε νπνία ζα ελεκεξψζεη ην Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε. Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ) απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ, πνπ νξίδνληαη ππεχζπλνη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν απφ 

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

ππάξρεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη νξγάλσζε ησλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ 

αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, (Ξαξάξηεκα Β, Γεληθφ Πρέδην Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Μελνθξάηεο, 

http://www.civilprotection.gr/
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Α 1299 10-04-2003 ΦΔΘ 423/ Β΄/2003). Ρν ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ, κεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηηο επηπηψζεηο 

απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφο, θπξίσο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. θαη ηνπ Ξ.Π./ΠΔΘΞΠ, επηθνηλσλεί κε ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ 

Γήκσλ θαη ηηο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ θαη ελεκεξψλεη ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε αξρηθήο εηδνπνίεζεο – 

αλαγγειίαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθδήισζε επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο 

Σηνλνπηψζεηο θαη Ξαγεηφο, ζην νδηθφ δίθηπν είλαη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηξνραίαο ηεο ΔΙ.ΑΠ. Ζ 

αξρηθή εηδνπνίεζε-αλαγγειία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

φπσο Σηνλνπηψζεηο θαη Ξαγεηφο ζε δίθηπα θαη ππνδνκέο πνπ ππάγνληαη ζε άιινπο θνξείο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ. Πηε ζπλέρεηα νη παξαιήπηεο ηεο αξρηθήο εηδνπνίεζεο αλαιακβάλνπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Φνξέα ηνπο.  Νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ζεζκνζεηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ Φνξείο απνηειεί ρξήζηκε 

πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. 

5. ΔΟΔΛΑ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

Ζ έξεπλα θαη δηάζσζε αηόκσλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη πεξηέιζεη ζε θίλδπλν απφ ηελ εθδήισζε 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα θηελνηξφθνη, εθδξνκείο, θπλεγνί θ.η.ι., είλαη 

αξκνδηόηεηα ησλ Ξπξνζβεζηηθώλ πεξεζηώλ (Ξ.Γ.210/1992 - ΦΔΘ 99/Α΄/1992, Ξ.Γ. 397/1998 – ΦΔΘ 

276/ Α΄/1998, Λ 3511/2006 – ΦΔΘ 258Α/2006) 

Πηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηίζεηαη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ αμησκαηηθόο ηνπ 

ΞΠ, ν νπνίνο αμηνινγψληαο ηελ θαηάζηαζε δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ θνξέσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο θαη ππεξεζηψλ πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ρα αηηήκαηα πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, νθείινπλ λα ηα εμεηάδνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη αξκφδηνη θνξείο. Νη ελ ζπλερεία 

δξάζεηο πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ή δηαθνκηδήο ησλ δηαζσζέλησλ αηφκσλ ζε πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, φηαλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, αλαιακβάλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ ΔΘΑΒ (Θεληξηθή 

πεξεζία ή Ξαξάξηεκα ΔΘΑΒ). Ζ δηαθνκηδή γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΔΘΔΞ πνπ 

έρεη ηελ επζχλε ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηά ηφπνπο κνλάδσλ πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θιπ). 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο δξάζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν απεγθισβηζκφο θαη ε δηάζσζε 

νδεγψλ θαη επηβαηψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, φπσο επίζεο ν απεγθισβηζκφο θαη ε δηάζσζε επηβαηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απεγθισβηζκφ θαη ηε 

δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ παξάγξαθν 

πνπ αθνινπζεί (παξάγξαθνο 7.5 ηνπ παξφληνο). Νκνίσο, νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απεγθισβηζκφ θαη ηε 

δηάζσζε επηβαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν 

ζηελ παξάγξαθν 7.6 ηνπ παξφληνο. 

6. ΑΞΔΓΘΙΥΒΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΑΠΥΠΖ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΥΛ ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ 

ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ Ή ΞΑΓΔΡΝ 

Ν απεγθισβηζκόο θαη δηάζσζε νδεγώλ θαη επηβαηώλ πνπ ε δσή ηνπο έρεη ηεζεί ζε θίλδπλν απφ 

δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ είλαη αξκνδηόηεηα ησλ 

Ξπξνζβεζηηθώλ πεξεζηώλ (Ξ.Γ.210/1992 - ΦΔΘ 99/Α΄/1992, Ξ.Γ. 397/1998 – ΦΔΘ 276/ Α΄/1998).  

Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ ζην 

νδηθφ δίθηπν θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε αζθαιέο ζεκείν, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ θαηά ηφπνπο 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ., ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 

ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Απνθεληξσκέλσλ Νξγάλσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (Ξεξηθεξεηάξρεο, αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο), πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Ξ.Π. Ζ κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ θαη νδεγψλ πνπ έρνπλ απεγθισβηζηεί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ζε 

γεηνλνκηθέο 

Κνλάδεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Θ.Α.Β. (Λ1579/1985 - ΦΔΘ 217/Α΄/1985, Λ. 2071/1992 – ΦΔΘ 
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123/Α΄/1992, Λ.2194/1994 – ΦΔΘ 34/Α΄/1994). Ν ζπληνληζκόο ησλ γεηνλνκηθώλ Κνλάδσλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ ή παγεηνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηαηξηθήο βνεζείαο 

είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Δζληθνύ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο (Δ.Θ.ΔΞ..) ηνπ πνπξγείνπ γείαο. 

(Λ. 3370/2005 - ΦΔΘ 176/Α΄/2005, Λ. 3527/2007 – ΦΔΘ 25/Α΄/2007). 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή βνήζεηαο, φπσο ε δηαλνκή θνπβεξηψλ θαη πξφρεηξσλ γεπκάησλ, 

φηαλ απηφ επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ 

θαη παγεηνχ, αλαθέξνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζηελ παξ. 6.2 ηνπ παξφληνο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

κεηαθνξά θαη δηαλνκή ησλ θνπβεξηψλ θαη ηνπ πξφρεηξνπ γεχκαηνο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο (69061Φ.702.16/29-11-2012 έγγξαθν 

Αξρεγείνπ Ξ.Π.) Ρν έξγν ηεο δηαλνκήο θνπβεξηψλ ή/θαη πξφρεηξνπ γεχκαηνο δύλαηαη λα ζπλδξάκνπλ θαη 

νη ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Π. θαη φηαλ δηαζέηνπλ 

θαηάιιειν φρεκα γηα ην ζθνπφ απηφ (2501/14/40-α/20-11-2012 έγγξαθν Αξρεγείνπ ΔΙ.ΑΠ.) Λνείηαη φηη 

δξάζεηο παξνρήο βνήζεηαο, φπσο ε αλσηέξσ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαιιήισο, φηαλ νη ζπλζήθεο 

ην επηβάινπλ, κε δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απεγθισβηζκφ θαη δηάζσζε νδεγψλ θαη επηβαηψλ. 

7. ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ ΓΔΗΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΝΞΝ ΔΣΔΗ ΓΗΑΘΝΞΔΗ Ζ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑ 

ΠΡΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

Πε πεξηπηώζεηο πνπ ην ΔΘΑΒ, σο αξκφδηνο θνξέαο παξνρήο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο θαη δηαθίλεζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πγείαο, δερζεί θιήζε αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθνχ πγείαο ζε 

πεξηνρή φπνπ δηαπηζησκέλα έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία ζην νδηθφ δίθηπν απφ ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ 

θαη παγεηνχ θαη δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε απόθξηζή ηνπ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, ελεκεξώλεη ην Ξ.Π. 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζηελ κεηαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζε ζεκείν φπνπ είλαη 

δπλαηή ε πξνζέγγηζε ησλ κέζσλ ηνπ ΔΘΑΒ. Ρε δξάζε απηή κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο ΔΙ.ΑΠ. εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα. 

Λνείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηεζεί ε ζπλδξνκή θνξέσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, ην αίηεκα ηνπ ΔΘΑΒ 

ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαη ηα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ ην επηηξέπνπλ, ηα αξκφδηα απνθεληξσκέλα φξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Ξεξηθεξεηάξρεο / 

αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο) δξνκνινγνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο γηα ηε ρεηκεξηλή 

ζπληήξεζε ππεξεζίεο ηνπο, ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζηα ηκήκαηα 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ νδεγνχλ πξνο ηα ζεκεία ησλ πεξηζηαηηθώλ πγείαο γηα ηελ 

άκεζε πξνζέγγηζε νρήκαηνο ηνπ ΔΘΑΒ. 

8. ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ ΠΔ ΓΗΘΡΑ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΓΔΡΝ  

Oη έληνλεο ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (ειεθηξνδφηεζε, χδξεπζε, θιπ), ηα νπνία αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα 

δπζρεξαίλνπλ ηελ δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ θαη δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 

ηδηαίηεξα δε ζε πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνπέο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν. Κε βάζε ηα 

αλσηέξσ νη εηαηξείεο ΑΓΚΖΔ Α.Δ. θαη ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην N.4001/2011 (ΦΔΘ:  

179/Α/2011) είλαη αξκόδηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληίζηνηρα, νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ εγθαίξσο ζηνλ απαξαίηεην 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ (δηάζεζε πξνζσπηθνχ, πιηθψλ θαη κέζσλ, θιπ)20, 

εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν. Νκνίσο, νη Δηαηξείεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή νη πεξεζίεο 

Ύδξεπζεο ησλ Γήκσλ νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ εγθαίξσο ζηνλ απαξαίηεην πξνγξακκαηηζκφ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο, εμ αηηίαο ρηνλόπησζεο ή παγεηνύ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν. Δπίζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ θξίλεηαη ζθφπηκε ε έγθαηξε έθδνζε εηδηθφηεξσλ νδεγηψλ θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ νηθηαθψλ δηθηχσλ 
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χδξεπζεο ζε ζπλζήθεο παγεηνχ. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξνζέγγηζεο ησλ 

ζπλεξγείσλ απνθαηάζηαζεο ζηα ζεκεία βιαβψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 6.4 ηνπ παξφληνο. 

9. ΓΗΑΘΝΞΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΠΔ ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

Κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» (Λ.3852/2010, ΦΔΘ 87/Α΄/2010), ε δηαθνπή 

καζεκάησλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξίσλ (αξζ. 94 ηνπ Λ3852/2010). Νκνίσο ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο νξίσλ (αξζ. 183 ηνπ Λ3852/2010). Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε αλσηέξσ δξάζε δηαθνπήο καζεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, πνπ εκπίπηεη 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, αλ θαη δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ζην παξφλ δεδνκέλνπ φηη απνβιέπεη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ θηλδχλνπο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. Πηα πιαίζηα απηά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ ηεο δηαθνπήο καζεκάησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ιφγσ 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ Γεκάξρσλ κε 

ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε θαη ηε νηθεία Γηεχζπλζε Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο δηαθνπήο καζεκάησλ. 

10. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΠΔ ΔΞΗΞΔΓΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΥΛ ΠΛΔΞΔΗΥΛ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ 

Κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» (Λ.3852/2010, ΦΔΘ 87/Α΄/2010), ε Ξεξηθέξεηα 

έρεη αξκνδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην: 

 πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ θαη δξάζεσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ νδηθφ 

δίθηπν),κε ζηφρν ηελ αζθαιή θπθινθνξία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ 

αηπρεκάησλ, 

 ζρεδηαζκφ θαη ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2 ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηε ρεηκεξηλή ζπληήξεζε αξκνδηφηεηαο 

Ξεξηθέξεηαο ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, ν Ξεξηθεξεηάξρεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, πξέπεη: 

1. Λα πξνρσξήζεη ζηελ επηπιένλ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ εκπιέθνληαη κε βάζε ην 

ζρεδηαζκφ ζε έξγα θαη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εμαηηίαο 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 

2. Λα δνζεί εληνιή ζηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο λα πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. Πηα 

αλσηέξσ κλεκφληα ελεξγεηψλ λα πεξηιακβάλεηαη θαη θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ε Ξεξηθέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. Λνείηαη φηη γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

αλσηέξσ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο Ρερληθψλ Έξγσλ. Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ κε 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξεζηαθά ππεπζχλσλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο) γηα ιφγνπο άκεζεο 

θηλεηνπνίεζεο λα θνηλνπνηεζεί ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο ηνπ Ξ.Π. θαη ηεο ΔΙ.ΑΠ. πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. 

3. Λα δνζεί εληνιή ζηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θαη δηάζεζεο 

θνπβεξηψλ θαη πξφρεηξνπ γεχκαηνο, ζε πεξηπηψζεηο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

αξκνδηφηεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη.  
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4. Κε επζχλε ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ λα ζπγθιεζνχλ ηα Ππληνληζηηθά ξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

(ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηε ιήςε ηνπ παξφληνο. 

Γεδνκέλεο ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο Ρερληθψλ Έξγσλ, θιπ) πνπ 

εκπιέθνληαη ζε έξγα θαη δξάζεηο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο θαη ησλ νηθείσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο (Γ/λζεηο θαη Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, εηδηθά φηαλ κηα πεξηνρή θεξχζζεηαη 

ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζ. 2 θαη 8 Λ.3013/2002), θξίλεηαη ζθφπηκν ζηα 

ΠΝΞΞ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, λα εμεηαζηνχλ νινθιεξσκέλα ζέκαηα ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο θαη 

ζέκαηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ, φπσο: 

 ζρεδηαζκφο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο, ζπλέξγεηεο κε άιινπο θνξείο γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

  ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη 

παγεηφ  

  ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο κε άιινπο θνξείο (Γήκνη, ΔΙ.ΑΠ., Ξ.Π., ΔΘΑΒ, θιπ) 

Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νδψλ πνπ νδεγνχλ ζε Λνζνθνκεία, 

Θέληξα γείαο, Αεξνδξφκηα, Ιηκάληα, Πρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, θιπ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα. Λνείηαη φηη ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ηκήκαηα 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ζα πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα θιεζνχλ ζην ΠΝΞΞ θαη νη ππεχζπλνη ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο 

ησλ ηκεκάησλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο Νη απνθάζεηο 

θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΠΝΞΞ λα δηαβηβαζηνχλ άκεζα, κε επζχλε ησλ Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ 

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

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

 Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, 

πνπ ιακβάλεη απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ ηα ηδηαίηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, κε ζπλεκκέλα ηα Έθηαθηα Γειηία 

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

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚ, ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλεη ηνπο επηθεθαιήο ππεχζπλνπο ρεηκεξηλήο 

ζπληήξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηδησηηθά κέζα πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνγξακκαηηζκέλεο κίζζσζεο. Αηηήκαηα 

ζπλδξνκήο κε πιηθά θαη κέζα πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Ξεξηθεξεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ππνβάιινληαη απφ ηε 

Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο  

Γηνίθεζεο θαη ζην Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

Λνείηαη φηη αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ (Γηεπζχλνπζεο πεξεζίεο), γηα ηελ πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο θάιπςε 

αλαγθψλ ζε πιηθά θαη κέζα γηα ηνλ απνρηνληζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, απεπζχλνληαη ζηηο νξηδφκελεο «Ξξντζηάκελεο Αξρέο» ή «Δπνπηεχνπζεο Αξρέο» ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ Ππληνληζηηθνχ 

Νξγάλνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, 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. Ρέινο, 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. 

11. ΞΙΖΟΥΚΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

Αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε 
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θαηαζηξνθψλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, έρνπλ δνζεί νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ 26ε Γ/λζε Ππληνληζκνχ 

& Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκ/θψλ Γηαηάμεσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ Γεληθνχ 

Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο (Α.Γ.Α. 7ΟΛΩΖ-ΤΝ2), νη νπνίεο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κε ην ππ. αξηζ. 4889/31-07-14 

έγγξαθν καο κε ζέκα «Ξιεξσκή δαπαλψλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο» , ιφγσ φκσο ηεο έθδνζεο ηνπ Λ.4412/2016 

αλακέλνληαη δηεπθξηλήζεηο θαη πξνζαξκνγέο απφ ην Γ.Ι.Θ. γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο νη 

νπνίεο θαη ζα εθαξκνζηνχλ. 

12. ΘΖΟΜΖ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΙΝΓΥ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΑΓΔΡΝ – 

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 

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. 
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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 ξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξν 8 παξ. 1δ΄ ηνπ Λ.3013/2002).  

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

Γξακκαηέαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εηζεγείηαη ζηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

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

θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζ. 2 παξ. 3α θαη άξζ. 8 παξ. 1β ηνπ 

Λ.3013/2002, παξ. 1 ηνπ άξζ. 115 ηνπ Λ. 4249/2014 θαη άξζ. 1 ηνπ ΞΓ 24/2015)  

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

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

εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Ξεξηθεξεηάξρε ή ηνπ Ππληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζ. 11 θαη 12 

ηνπ Λ.3013/2002). 

 

ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΘΖΟΜΖΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

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

Απνθεληξσκέλα ξγαλα 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 



ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ  Γ                                                                                                                   Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

20 

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 

ξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (Ξεξηθεξεηάξρεο, Ππληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο).  

  Πηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζα πξέπεη:  

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

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

«ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ»  

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

νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

κε βάζε ην άξζξν 2 παξ. 4β ηνπ Λ.3013/2002.  

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

ππαγσγή (π.ρ. θαηαζηξνθέο ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, θιπ) θαη φρη κε 

βάζε ην ηνπσλχκην ή ηελ νλνκαζία νηθηζκνχ, θιπ.  

  Ζ απαίηεζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηνη θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ 
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θαινχληαη λα επηηειέζνπλ έξγν, κε βάζε ηελ απφθαζε θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έρνπλ θαηά θαλφλα θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κε βάζε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε 

ηεο ρψξαο θαη φρη κε βάζε ηα ηνπσλχκηα. Γεδνκέλεο ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κε ην Λ. 3852/2010 (β΄ ζρεηηθφ), ην ειάρηζην δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα ην νπνίν δχλαηαη λα 

θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε Ρνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα,.  

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

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

πιεξφηεηαο, ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Γ/λζεσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε ηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Γήκνη, ΔΙ.ΑΠ, 

Ξ.Π.,θιπ)  

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

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

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

νιφθιεξνο ν Γήκνο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πιήηηεηαη ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ κηαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

αλαθέξεηαη νιφθιεξε ε Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

ηαπηίδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά φξηα κηαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ν Γήκνο ή ε 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 

ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΓΖΚΥΛ ΓΗΑ ΘΖΟΜΖ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

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

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

ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ νηθείν Ξεξηθεξεηάξρε ή ην Ππληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο αξκφδηα φξγαλα εηζήγεζεο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ (άξζ.11 θαη 12 ηνπ Λ.3013/2002).  

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

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

ηνπ παξφληνο.  

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

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

πιεξφηεηαο, ησλ αξκνδίσλ Γξαθείσλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ησλ Γήκσλ κε ηνπο 

ινηπνχο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΔΙ.ΑΠ, Ξ.Π., θιπ). Ν νηθείνη Ξεξηθεξεηάξρεο ή νη 

Ππληνληζηέο ησλ νηθείσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ αηηήκαηα Γεκάξρσλ γηα θήξπμε ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα ηα πξνσζνχλ κε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπο 

πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.  

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

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

πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη άκεζα ηα αξκφδηα 

Απνθεληξσκέλα ξγαλα 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 
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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 ξγαλα 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 ξγαλν 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). 

13. 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 ξγαλα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

ή ηα Ππληνληζηηθά Ρνπηθά ξγαλα (ΠΡΝ) ησλ Γήκσλ.  

Ν ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ ΠΝΞΞ, γίλεηαη 
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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).  

 

14. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ – ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΦΡΗΘΝ ΘΑΗ ΕΥΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

Δηδηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, κε βάζε ηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο, γίλεηαη απφ 

ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη 

Θηεληαηξηθήο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο 

νηθεία Ξεξηθέξεηαο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ ηα Ξεξηθεξεηαθά Θέληξα Ξξνζηαζίαο Φπηψλ 

θαη Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ (Ξ.Θ.Ξ.Φ. θαη Ξ.Δ.) θαη νη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ εθδίδνπλ δειηία γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 

αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο θαιιηεξγεηψλ (Ξ.Γ. 402/1988-ΦΔΘ 187 B/1988). Ζ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο κεηεσξνινγηθψλ, βηνινγηθψλ θαη θαηλνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ. Νη νδεγίεο έγθαηξεο θαη επίθαηξεο 

επέκβαζεο κέζσ ησλ Γεσξγηθψλ Ξξνεηδνπνηήζεσλ δίδνληαη είηε κε απεπζείαο ελεκέξσζε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο παξαγσγνχο κε απνζηνιή δειηίνπ γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ είηε κέζσ ησλ Κ.Κ.Δ. (Ξ.Γ. 

402/1988-ΦΔΘ 187 B/1988). Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, ν 

Ξεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άκεζε δηαλνκή δσνηξνθψλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη, ζε θηελνηξφθνπο εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο (Άξζξν 11, Λ. 3698/2008 – ΦΔΘ 198 

Α/2008). Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεξακάησλ θαη γεληθά ηεο άγξηαο δσήο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απαγνξεχεηαη ή ζήξα φηαλ ην έδαθνο είλαη θαιπκκέλν απφ ρηφλη (Λ.Γ. 

86/1969 - Φ.Δ.Θ. 7/18-1-1969, Λ.Γ. 996/1971 - Φ.Δ.Θ. 192/6-10-1971, Λ. 177/1975 - Φ.Δ.Θ. 205/27-9-1975, 

Ξ.Γ. 94/1993-ΦΔΘ 40 Α΄/23-3-1993, Λ.2503/1997-ΦΔΘ 107/Α/30-5-1997, Λ. 3852/2010-ΦΔΘ 87/Α'/2010). 

15. ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΠΡΝΠ ΞΙΖΓΔΛΡΔΠ 

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

παγεηνχ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κέζσ ησλ Γήκσλ, φηαλ 

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

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο ζηε ζπλέρεηα, δηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ Ξξφλνηαο ησλ 

Γήκσλ. Κε ηελ ΘΑ 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. Πε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη θαη κε εηδηθφηεξεο 

πνπξγηθέο Απνθάζεηο. 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). 

Πεκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Λ.Γ 57/73 θαη ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001 κεηαβηβάζηεθε κε ην Λ.3852/2010 ζηνπο Γήκνπο 

(Γηεπζχλζεηο - Ρκήκαηα - Γξαθεία Ξξφλνηαο). Ζ ζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ γίλεηαη κε 

Απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ. Νη επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ, 

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

γεληθφηεξα κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο αθνξνχλ. Νη πιεγέληεο πνιίηεο απεπζχλνληαη πιένλ 

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

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΘΑ Ξ2/νηθ.2673/29-8-2001. Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε πξνζσξηλήο εγθαηαζηάζεσο θαη 

δηαηξνθήο πιεγεηζψλ νηθνγελεηψλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε μελνδνρεία ή άιινπο ρψξνπο, θαηαβάιιεηαη ππφ 

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

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, απ' επζείαο ζηνπο μελνδφρνπο ή ηδηνθηήηεο εηέξσλ ρψξσλ, εηο βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο (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 Ξξφλνηαο.25 

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

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

ξπζκίδνληαη κε ηνλ Θαλνληζκφ Θξαηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (ΘΑ 281245/2008, ΦΔΘ 628/Β΄/2008), κε 

αξκφδην θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Δ.Ι.Γ.Α. 

16. 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 θαηλνκέλσλ έληνλεο ρηνλφπησζεο 

θαη παγεηνχ 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 ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

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

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Κε βάζε 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 ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, 

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. 

 Ζ αλσηέξσ δξάζε δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί πξνο ην παξφλ ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πηζηψζεσλ & δεδνκέλνπ 

φηη ζχκθσλα κε ηελ Ξ2/νηθ.2673/01 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ρνξεγείηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κέρξη 

ηνπ πνζνχ € 586,94 αλά νηθνγέλεηα γηα λα θαιχςεη άκεζεο βηνηηθέο αλάγθεο (ζίηηζε - έλδεηα θιπ) ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηακνλή ηνπο (Γ28/Γ.Ξ.25803/1457/27-3-2013 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Ξξφλνηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο) 

 

17.  ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΓΟΝΚΖΠ – ΓΗΑΘΔΠΖ ΚΔΠΥΛ  

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

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, 
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αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ αηηνχκελσλ πφξσλ, πξνσζνχληαη πξνο ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα (πξνθεηκέλνπ γηα 

δηαζέζηκνπο 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, αιάηη, θιπ) πνπ δηαζέηεη έλαο Γήκνο δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ 

ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, 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 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 αζθνχληνο θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα 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). 
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   Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ 

πξαγκάησλ, σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, 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 ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ 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. 

ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ  

Ζ εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, κπνξεί λα γίλεη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

(ΔΙΑΠ, ΞΠ, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Πηα πιαίζηα απηά, ηα γξαθεία 

Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη 

Γηεπζχλζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε 

ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ.  

 

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

4.1 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

Ζ πηζηή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ΠΝΞΞ ησλ 

Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο.  

 

ΈΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΚΛΖΚΝΛΗΝ 

      Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Κλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Ξεξηθεξεηάξρε 

Πηεξεάο Διιάδαο. Κε ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο παιαηφηεξα ζρέδηα παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ 

AΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

 

 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 
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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 

Ξαξάξηεκα Δ : Πρέδηα Απνρηνληζκνχ (Πρέδην πνπ δελ επηζπλάπηεηαη ηζρχεη ηνπ πξνεγ. έηνπο ) 

Ξαξάξηεκα ΠΡ : Γηάγξακκα ξνήο απνζηνιήο ησλ Έθηαθησλ Γειηίσλ ηεο ΔΚ12 θαη ηδηαίηεξνπ 

πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 
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Ξαξάξηεκα Α : Ηζρύνπζα Λνκνζεζία – Γηνηθεηηθά Έγγξαθα 

 

1. Λ.1418/1984 Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ (ΦΔΘ 23/Α΄/1984). 

2. Λ.2503/1997 Γηνίθεζε, Νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΘ 107/Α΄/1997). 

3. N.2696/23-3-1999 Θχξσζε Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (ΦΔΘ 57/A΄/1999). 
4. Λ.2800/2000 Αλαδηάξζξσζε πεξεζηψλ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο, Πχζηαζε Αξρεγείνπ ΔΙΑΠ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 41/Α΄/2000). 

5. Λ.3013/2002 Ξεξί αλαβάζκηζεο ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο & ινηπέο δηαηάμεηο, (ΦΔΘ 102/Α΄/2002). 
6. Λ.3212/2003, Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΞΔΣΩΓΔ (ΦΔΘ 

308/Α΄/2003). 
7. Λ.3370/2005 Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 

176/Α΄/2005). 
8. N.3463/2006 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΦΔΘ 114/Α΄/2006). 

9. Λ.3481/2006 Ρξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 162/Α΄/2006). 
10. Λ.1579/1985 Οπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΘ 

217/Α΄/1985). 
11. Λ 2071/1992 (ΦΔΘ 123/Α΄/1992) Δθζπγρξνληζκφο θαη Νξγάλσζε Ππζηήκαηνο γείαο. 

12. Λ 2194/1994 (ΦΔΘ 34/Α΄/1994) Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. 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». 

14. Λ. 3511/2006 (ΦΔΘ 258/Α΄/2006) Αλαδηνξγάλσζε Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
15. Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α΄/2007) Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ 

ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
16. Λ. 3555/2007 / ΦΔΘ 81/Α΄/2007 «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο, 

Θαηαζθεπήο, Σξεκαηνδφηεζεο, Ιεηηνπξγίαο, Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ 
«Ηνλία Νδφο» απφ Αληίξξην κέρξη Ησάλληλα, ΞΑΘΔ Αζήλα (Α/Θ Κεηακφξθσζεο) – Καιηαθφο 

(Πθάξθεηα) θαη Ππλδεηήξηνπ Θιάδνπ ηνπ ΞΑΘΔ Πρεκαηάξη – Σαιθίδα θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

17. Λ. 3559/2007 / ΦΔΘ 102/Α΄/2007 «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο, 
Θαηαζθεπήο, Σξεκαηνδφηεζεο, Ιεηηνπξγίαο, Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ 

«Θφξηλζνο – Ρξίπνιε – Θαιακάηα θαη Θιάδνο Ιεχθηξν – Ππάξηε» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
18. Λ. 3597/2007 / ΦΔΘ 168/Α΄/2007 «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο, 

Θαηαζθεπήο, Σξεκαηνδφηεζεο, Ιεηηνπξγίαο, Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ 

Θεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
19. Λ. 3605/2007 / ΦΔΘ 190/Α΄/2007 «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο, 

Θαηαζθεπήο, Σξεκαηνδφηεζεο, Ιεηηνπξγίαο, Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Καιηαθφο 
– Θιεηδί ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Ξάηξα – Αζήλα – Θεζζαινλίθε – Δπδσλνη (ΞΑΘΔ) θαη ξχζκηζε 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
20. Λ. 3621/2007 / ΦΔΘ 279/Α΄/2007 «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο, 

Θαηαζθεπήο, Σξεκαηνδφηεζεο, Ιεηηνπξγίαο, Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ 

Διεπζίλα – Θφξηλζνο – Ξάηξα – Ξχξγνο – Ρζαθψλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
21. Λ. 3536/2007 (ΦΔΘ 42/Α΄/2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 
22. Λ 3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α΄/2007) Οπζκίζεηο Θεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
23. Λ.Γ. 17/1974 (ΦΔΘ 236/Α΄/1974) Ξεξί Ξνιηηηθήο Πρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. 

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

πεξεζίαο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο (ΦΔΘ 99/Α΄/1992). 
26. Ξ.Γ.30/1996 Θψδηθαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΦΔΘ 21/Α΄/1996). 

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

28. Ξ.Γ 219/1997 Πχζηαζε Δηδηθήο πεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

ζπληήξεζεο βειηίσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Απηνθηλεηφδξνκσλ ΔΓΔ/ΠΑ (ΦΔΘ 168/Α΄/1997). 
29. ΞΓ 397/1998 (ΦΔΘ 276/Α΄/1998) Ρξνπνπνηήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο δηαηάμεσλ ηνπ 

Θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ ΞΓ 170/1996 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
30. Ξ.Γ.161/2000 (ΦΔΘ 145/Α΄/2000) Κεηαβίβαζε ζηηο Λνκαξρ. Aπηνδηνηθήζεηο αξκνδηνηήησλ, ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ αθνξνχλ ηελ Ξξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
31. Ξ.Γ.151/3-6-2004 (ΦΔΘ 107/Α΄/2004) Νξγαληζκφο Γελ. Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

32. Ξ.Γ.1/2005 Ίδξπζε πεξεζηψλ Ρξνραίαο Απηνθηλεηνδξφκσλ & άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 1/Α΄/2005). 

33. ΞΓ 4/2008 (ΦΔΘ 16/Α΄/2008) «Πχζηαζε Δηδηθψλ πεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κειεηψλ – 
Θαηαζθεπψλ, Ιεηηνπξγίαο θαη Ππληήξεζεο Έξγσλ Ξαξαρψξεζεο». 

34. ΞΓ 35/2008 (ΦΔΘ 60/Α΄/2008) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 166/1996 (Α΄/125) 
«Πχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ., 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ΞΓ 69/1988 θαη 91/1991». 

35. Θ..Α.Γ14α/02/69/ΦΛ380/10-11-1994 Ίδξπζε Δηαηξίαο έξγσλ ππνδνκήο κε ηελ επσλπκία Δγλαηία 
νδφο Αλψλπκε Δηαηξία (ΦΔΘ 846/Β΄/1994). 

36. ΘΑ ΓΝ/Ν/28/2/Φ.1332/10-4-2008 (ΦΔΘ 668/Β΄/2008) «Δθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 
ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δγλαηία Νδφο Αλψλπκε Δηαηξεία» πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε 

δεκνζίσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο». 
37. ΘΑ 281245/9-4-2008 Θαλνληζκφο Θξαηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ (ΦΔΘ 628/ Β΄/2008). 

38. .Α.1299/7-4-2003 Έγθξηζε ηνπ απφ 7.4.2003 Γεληθνχ Πρεδίνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε ΜΔΛΝΘΟΑΡΖΠ (ΦΔΘ 423/Β΄/2003). 
39. .Α. 14488/6-3-2008 Θαηαλνκή ζηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηελ ΔΛΑΔ, εζφδσλ απφ ηνπο 

Θεληξηθνχο Απηνηειείο Ξφξνπο, γηα ην έηνο 2008. 
40. .Α. ΓΚΔΝ/ε/Ν/568/2004 Σαξαθηεξηζκφο ηεο Δγλαηίαο Νδνχ, θηι (ΦΔΘ 505/Γ΄/2004). 

41. .Α. ΓΚΔΝ/ε/Ν/567/2004 Σαξαθηεξηζκφο ηεο Ππλδεηήξηαο Νδνχ θηι (ΦΔΘ 505/Γ΄/2004). 

42. 2501/14/20 δ΄/ 10-02-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙΑΠ. 
43. 2501/14/21 γ΄/ 12-12-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙΑΠ. 

44. 5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΙΑΠ. 
45. Ρα 4351/5-11-2002, 4096/12-07-2006, 7611/05-12-2006, 7611/05-12-2006, 7712/08-12-2006 

έγγξαθά καο. 

46. Α195624/14-10-2008 έγγξαθν ηεο ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. 
47. Ρελ Απφθαζε 3563/30-08-2007 ηνπ Γ.Γ. Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο «Θαζνξηζκφο νδψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο θαη ησλ 
Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πη. Διιάδαο.» (ΦΔΘ 1830/Β΄/2007). 

48. Ρελ Απφθαζε 8846/26-10-2007 ηνπ Γ.Γ. Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο «Θαζνξηζκφο νδψλ ηνπ Νδηθνχ 
Γηθηχνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηεο 

Γ.Δ.Π.Δ./Ξ.Γ.Δ.» 

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

50. 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» 

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

52. Ρν Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ 
ΘΑ «Πρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

53. Ρα ππ’ αξηζκ’ 376/29-10-2012, 134655/141548/8-10-2012, 86070/3635/26-9-2012, 290/9-10-2012, 
244912/1086/11-10-2012, 1101/22- 10-2012, 37206/161/28-10-2012, 88485/50/28-10-2012, 

1183/30-10-2012, 384452/1536/25-8-2012, Φ.3/153/12/24-10-2012 έγγξαθα ησλ πεξηθεξεηψλ 

Πηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Βνξείνπ 
Αηγαίνπ, Λνηίνπ Αηγαίνπ, αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξήηεο 

αληίζηνηρα. 
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54. Ρν ππ’ αξηζκ’ Φ 595/ΑΓ. 741/Π. 143/1-2-2010 έγγξαθν ηεο ΔΚ 

55. Λ. 3155/1955 “Ξεξί θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ” (ΦΔΘ 63/Α΄/1955) 
56. Λ. 4199/2013 «Γεκφζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ – Οπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ 

Κεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 216/Α΄/2013) 
57. Έγγξαθν Γ3β/40Β11/ΦΑ 15-11-2013 ηεο Γηεχζπλζεο Ππληήξεζεο Νδηθψλ Έξγσλ ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ 

58. Ρν ππ’ αξηζκ. 6372/9-10-2014 έγγξαθφ καο 

59. Ρν ππ. αξηζκ. 8183/24-11-2015 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Ξ.Ξ. 
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Ξαξάξηεκα Γ: Κέηξα Απηνπξνζηαζίαο 

 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ 

•    Φξνληίζηε λα ελεκεξψλεζηε δηαξθψο απφ ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Νη επίζεκεο πεγέο ελεκέξσζεο είλαη ε Δζληθή Κεηεσξνινγηθή πεξεζία (Δ.Κ..) θαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

•    Πε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ελαιιαθηηθά: Αζηπλνκία 100, Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα 199, ΔΘΑΒ 166, ηνλ 

Δπξσπατθφ Αξηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο 112. 

•    Ρνπνζεηείζηε ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ζπίηη ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο ηειεθψλσλ πξψηεο αλάγθεο εθφζνλ 

ηα παηδηά ζαο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη βεβαησζείηε φηη ην γλσξίδνπλ. 

•    Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα απνκλεκνλεχζνπλ νηθνγελεηαθά ζηνηρεία φπσο ην επίζεηφ ηνπο, ηε δηεχζπλζε 

θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ ζπηηηνχ. 

•    Δμεγείζηε ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πψο θαη πφηε λα θιείλνπλ ηηο παξνρέο ειεθηξηθνχ, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη λεξνχ, πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππξνζβεζηήξα θαη πψο λα θαινχλ ζε βνήζεηα. 

•    Ξξνκεζεπηείηε είδε πξψηεο αλάγθεο φπσο θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ππξνζβεζηήξα, θαθφ θαη κπαηαξίεο, 

θνξεηφ ξαδηφθσλν θιπ. 

•    Κεξηκλήζηε εηδηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Κόιηο πεξάζεη ε θαθνθαηξία 

•    Ξαξαθνινπζείηε ζπλερψο απφ ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε ηηο επίζεκεο πξνεηδνπνηήζεηο ή 

ζπκβνπιέο. 

•    Διέγμηε ην ζπίηη θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζαο ζηνηρεία γηα λα θαηαγξάςεηε πηζαλέο δεκηέο. 

Αλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζείηε 

•    Δλεκεξσζείηε γηα ηνλ θαηξφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

•    Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ζαο αλαινγηζηείηε ην είδνο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλαληήζεηε (ρηφλη, παγεηφο, ραιάδη, βξνρφπησζε θιπ.). 

•    Κεηαβάιιεηε ην πξφγξακκα ηεο κεηαθίλεζήο ζαο ψζηε λα απνθχγεηε ηελ αηρκή ησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 

•    Ραμηδέςηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, πξνηηκψληαο ηηο θεληξηθέο αξηεξίεο θαη φρη ηνπο δπζπξφζηηνπο 

θαη εξεκηθνχο δξφκνπο. 

•    Δλεκεξψζηε ηνπο νηθείνπο ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεηε. 

•    Κελ αγλνείηε ηηο νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ηα δειηία θαηξνχ ηεο Δ.Κ.. θαη 

ηηο ππνδείμεηο ησλ ηνπηθψλ Aξρψλ, φπσο ε Ρξνραία, ην Ιηκεληθφ, ε Ξπξνζβεζηηθή θιπ. 

•    Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο πξηλ απφ θάζε κεηαθίλεζε. 

•    Δμνπιίζηε ην απηνθίλεην κε ηα απαξαίηεηα κέζα αληηκεηψπηζεο έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

(αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, αληηςπθηηθά πγξά, νκπξέιεο, αδηάβξνρα, γαιφηζεο, θαθφ, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 

θιπ.). 

•    Φνξέζηε θαηάιιεια ξνχρα αλ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζείηε πεδή. 

•    Ξξνζέμηε φηαλ βαδίδεηε ψζηε λα απνθχγεηε ηξαπκαηηζκνχο ιφγσ ηεο νιηζζεξφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ή εμαηηίαο ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ απφ ππεξβνιηθφ άλεκν ή ραιαδφπησζε. 

•    Ξξνηηκήζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο. 

•    Κείλεηε ήξεκνη θαη ππνκνλεηηθνί. O παληθφο επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε. 

•    Γηεπθνιχλεηε ην έξγν ησλ Αξρψλ. 

 
ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΔΗΠ 

 
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΡΔΗΡΔ 

Αλ θαηνηθείηε ζε νξεηλή ή δχζβαηε πεξηνρή πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα απφ ρηνλνπηψζεηο 

•    Ξξνκεζεπηείηε πιηθφ ζέξκαλζεο θαη ηξφθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο. 

•    Φξνληίζηε γηα εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ ηνπ ρηνληνχ (π.ρ. θηπάξηα). 
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ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΣΗΝΛΝΞΡΥΠΖΠ Ή ΡΖΠ ΣΗΝΛΝΘΔΙΙΑΠ 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζπίηη 

•    Γηαηεξείζηε ην δεζηφ θαη παξακείλεηε ζε απηφ φζν κπνξείηε. 

•    Κελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ αζπλφδεπηα. 

•    Φνξέζηε θαηάιιεια ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

•    Διέγμηε ην δίθηπν χδξεπζεο, ηνπο ζσιήλεο θαη ηνλ παινπίλαθα ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα. 

Αλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην 

•    Απνθχγεηε ηελ νδήγεζε ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο. 

•    Αιιάμηε πνξεία αλ είζηε ζε δχζβαην δξφκν θαη ππάξρεη έληνλε ρηνλφπησζε. 

•    Ρεξείηε ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα. 

•    Ξαξακείλεηε ζην απηνθίλεην αλ αθηλεηνπνηεζεί. Ρνπνζεηείζηε ζηελ θεξαία ηνπ ξαδηνθψλνπ ή ζε άιιν 

εκθαλέο ζεκείν έλα χθαζκα κε έληνλν ρξψκα ψζηε λα ζαο εληνπίζνπλ νη νκάδεο δηάζσζεο. Αλάβεηε ηε 

κεραλή γηα 10 ιεπηά αλά ψξα θαη δηαηεξείζηε ηελ εμάηκηζε θαζαξή απφ ην ρηφλη. 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 

•    Ξεγαίλεηε ζε αζθαιέο κέξνο ρσξίο λα εθηεζείηε ζηε ρηνλνζχειια. 

•    Ληπζείηε κε πνιιά ζηξψκαηα απφ ειαθξηά θαη δεζηά ξνχρα αληί γηα έλα βαξχ ξνχρν θαη θνξέζηε δεζηέο 

αδηάβξνρεο κπφηεο. Ξξνηηκήζηε έλα αδηάβξνρν εμσηεξηθφ ξνχρν. 

•    Ξξνζέμηε ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο ζε πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηψζεηο. 

•    Σξεζηκνπνηήζηε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα κεηαθηλεζείηε κε απηνθίλεην. 

Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ηαμηδέςεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηψληαο θεληξηθνχο δξφκνπο. 

Δλεκεξψζηε ηνπο νηθείνπο ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεηε. 

•    Ξξνηηκήζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε. 

 

 ΞΑΓΔΡΝΠ 
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΡΔΗΡΔ 

•    Πε πεξηνρέο φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί παγεηφο απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ νδεγείηε. Δλεκεξσζείηε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έρεηε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. 

•    Αλ κεηαθηλείζηε πεδή, θνξέζηε θαηάιιεια παπνχηζηα ψζηε λα απνθχγεηε ηξαπκαηηζκνχο ιφγσ ηεο 

νιηζζεξφηεηαο. 

Πηα δίθηπα χδξεπζεο ησλ θαηνηθηψλ 

•    Κάζεηε πνπ βξίζθεηαη ν πδξνκεηξεηήο (ξνιφη) ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαζψο θαη ηα ζεκεία φπνπ βξίζθνληαη ν 

θεληξηθφο θαη νη πεξηθεξεηαθνί δηαθφπηεο πδξνδφηεζεο. 

•    Διέγμηε θαη βεβαησζείηε φηη νη δηαθφπηεο ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο αλνηγνθιείλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

νκαιά. 

•    Βεβαησζείηε φηη νη εμσηεξηθνί ζσιήλεο (π.ρ. ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, βξχζεο κπαιθνληψλ) είλαη κνλσκέλνη, 

δηαθνξεηηθά θξνληίζηε λα κνλσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

•    Απνκνλψζηε ή θαιχηεξα εθθελψζηε ην δίθηπν ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, αλ πξφθεηηαη λα ιείςεηε γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Οπζκίζηε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνχ ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

•    Θιείζηε ηελ παξνρή λεξνχ πξνο ηνλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα θαη αδεηάζηε ην λεξφ απφ ην ζχζηεκα, αλ είζηε 

ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παγεηνχ θαη ηδηαίηεξα ην βξάδπ, δηαθνξεηηθά αθήζηε κηα βξχζε λα ζηάδεη ζην 

θχθισκα δεζηνχ λεξνχ.  

•    Κελ ζπαηαιάηε αιφγηζηα λεξφ γηα λα απνκαθξχλεηε ην ρηφλη θαη ηνλ πάγν. 

•    Ξεξηνξίζηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απμεκέλε θαηαλάισζε λεξνχ (πιπληήξηα ξνχρσλ θιπ.). 

•    Δλεκεξσζείηε αλ έρεη ηνπνζεηεζεί αληηςπθηηθφ ζηνλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξία ή ηνλ εηδηθφ ηνπνζέηεζεο, ζε πεξίπησζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε πξνκεζεπηείηε 

ην θαηάιιειν αληηςπθηηθφ θαη θξνληίζηε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 

•    Διέγμηε αλ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηηο βξχζεο ή ζηα θαδαλάθηα. 

•    Βεβαησζείηε φηη νη πδξνξξνέο ζηα κπαιθφληα θαη ζηηο ηαξάηζεο είλαη θαζαξέο απφ θχιια θαη ζθνππίδηα θαη 

ιεηηνπξγνχλ νκαιά. 
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ΝΡΑΛ ΔΞΗΘΟΑΡΖΠΔΗ ΞΑΓΔΡΝΠ 

Αλ παγψζνπλ νη θεληξηθνί ζσιήλεο χδξεπζεο 

•    Θιείζηε ακέζσο ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε παξνρήο λεξνχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ειέγμηε ηνλ πδξνκεηξεηή. Αλ 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί («γξάθεη») ηφηε ππάξρεη δηαξξνή ζην δίθηπν. Θιείζηε ην δηαθφπηε ηεο θεληξηθήο 

παξνρήο θαη θαιέζηε πδξαπιηθφ.  

•    Αλ απνθαζίζεηε λα μεπαγψζεηε ηνπο ζσιήλεο, αξρίζηε απφ ην κέξνο ηνπ ζσιήλα θνληά ζηνλ δηαθφπηε 

ψζηε ε ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή λα είλαη ζηαδηαθή. Αλ δελ έρεηε απνηειέζκαηα επηθνηλσλήζηε κε έλαλ 

πδξαπιηθφ. 

•    Διέγμηε αλ έρνπλ βξαρεί ή δηαηξέρνπλ θίλδπλν νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα ηηο απνκνλψζεηε. 
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Ξαξάξηεκα ΠΡ : Γηάγξακκα ξνήο απνζηνιήο ησλ Έθηαθησλ Γειηίσλ ηεο ΔΚ12 θαη 

ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο από ην ΘΔΞΞ/ΓΓΞΞ 

 

 

 

 

 

 


