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Σε εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-42003 «Έγκριση του 

από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 

423/Β'/2003). 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (σελ 5822, και Προσθήκη 2 στο Παράρτηµα A σελ 5835) οι 

∆ήµοι της χώρας συντάσσουν µνηµόνια ενεργειών για την αντιµετώπιση κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές 

και λοιπές καταστροφές. Επιπλέον, στο άρθρο 63 του Ν.3852/2010, αναφέρεται ότι στις αρµοδιότητες της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου είναι να εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών 

καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη. 

Συνεπώς ο σχεδιασµός Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων για τους ∆ήµους συνίσταται στον προσδιορισµό του ανθρώπινου 

δυναµικού και των πόρων που θα χρησιµοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, 

όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V του παρόντος. 

Για λόγους εναρµόνισης του σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων για την Αντιµετώπιση Εκτάκτων 

Αναγκών και Άµεση/Βραχεία ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε το 

παρόν Γενικό Σχέδιο της ΓΓΠΠ, καθώς και µε τα Σχέδια Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων των Περιφερειών (άρθρο 63, παρ.θ' 

του Ν3852/2010), κρίνεται σκόπιµο ο σχεδιασµός των ∆ήµων να συνταχθεί υπό τη µορφή σχεδίου σε επίπεδο 

∆ήµου το οποίο θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δοµή και περιεχόµενα: 

 

ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ιστορικό σύνταξης 
Σε εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, που ρυθµίζονται τα σχετικά µε την κατάρτιση των σχεδίων 
πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρµόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και 
οργανισµούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 
Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρµογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 
(ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και αποτελεί το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων. 
Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από την ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος συµµετείχαν οι εξής: 

 Φοίβος Θεοδώρου, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  

 ∆ηµήτρης Αλεξανδρής, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού, Πρόληψης και Αντιµετώπισης 
Φυσικών Καταστροφών. 

 
1.2 Χαρακτηρισµός βαθµού ασφαλείας: 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
1.3 Πίνακας ∆ιανοµής 
Παρατίθεται στο Παράρτηµα. 

1.4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρµογής του Σχεδίου 
Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου (1η έκδοση) ορίζεται η 31 /1/2020 
Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε στο πλαίσιο εφαρµογής της ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού ΕΣ∆∆Α του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄), αποτελεί το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης 
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Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών 
Φαινοµένων. 
Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίων των ∆ήµων, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 63 του Ν.3852/2010), δίνονται 
στο Μέρος XV του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/ Βραχείας ∆ιαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε τη κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». 
 
Οι σχετικές διαταγές, κατευθυντήριες οδηγίες, σχέδια δράσης ή σχέδια και µνηµόνια ενεργειών, που εκδίδονται 
στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου, εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας. 
 
1.5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρµογή του Σχεδίου 
Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρµόζεται για την λήψη µέτρων και την υλοποίηση δράσεων: 

 αυξηµένης ετοιµότητας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 

 αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων.  

∆ιευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρµογής του παρόντος σχεδίου. Επίσης, 
διευκρινίζεται ότι, το Πυροσβεστικό Σώµα, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως Σώµατα Ασφαλείας που διέπονται 
από ειδικό θεσµικό πλαίσιο και κανονισµούς, η κινητοποίηση και µετακίνηση δυνάµεων στο πλαίσιο της 
αποστολής τους, καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασµό και τις εκάστοτε αποφάσεις της φυσικής 
ηγεσίας τους και δεν συνδέεται µε αποφάσεις χαρακτηρισµού µιας καταστροφής ή κήρυξης µιας περιοχής σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3013/2002.  
Το ίδιο ισχύει και για τον τοµέα υγείας (υγειονοµικές µονάδες, ΕΚΑΒ, κλπ), ο οποίος κινητοποιείται για την 
παροχή βοήθειας µε βάση τον σχεδιασµό του και ανεξαρτήτως των αποφάσεων χαρακτηρισµού µιας 
καταστροφής ή κήρυξης µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 
Ως συντονισµός στο παρόν σχέδιο νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων 
οργανικών µονάδων µιας υπηρεσίας ή ενός φορέα ή µιας δοµής διοίκησης, καθώς και µεταξύ φορέων ή 
υπηρεσιών ή άλλου εµπλεκοµένου δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση ενιαίας και 
συγχρονισµένης δράσης. 
 Οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και οι κύριες δράσεις των φορέων που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, αναφέρονται αναλυτικά ανά φορέα στα Μέρη ΙV, V, VI και VII του 
παρόντος. Οι εµπλεκόµενες οργανικές µονάδες ενός εκάστου φορέα και το ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα που 
θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, καθορίζονται από την οργανωτική του δοµή, το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 
του και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησής του. Επισηµαίνεται ότι το θεσµικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για 
την υλοποίηση σειράς δράσεων, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε συµβάν, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινοµένου, από τους εµπλεκόµενους φορείς και δεν είναι 
περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / Ι∆ΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2.1 Σκοπός 
 
Με το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από 
την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων επιδιώκεται η άµεση και συντονισµένη απόκριση των εµπλεκόµενων 
Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο: 

 για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών µέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν 
στην ετοιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 

 για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 
και την άµεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της 
υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων και των υποδοµών της χώρας 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των 
εµπλεκοµένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. 
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2.2 Αντικειµενικοί Στόχοι 
Στόχοι του παρόντος σχεδίου είναι οι: 

 Προσδιορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκόµενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό 
και Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήµατος Πολιτικής Προστασίας. 

 ∆ροµολόγηση προπαρασκευαστικών µέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν 
στην ετοιµότητα του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 

 Συντονισµένη δράση των εµπλεκοµένων Φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

 Εναρµόνιση του σχεδιασµού όλων των εµπλεκοµένων φορέων µε το παρόν σχέδιο 
 
2.3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράµετροι Σχεδιασµού 
 
2.3.1 Ανάλυση Κινδύνου 
Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, βάσει των οποίων θα πρέπει να δροµολογούνται 
τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, διευκρινίζεται ότι µε την Κ.Υ.Α.Η.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 
(ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την αξιολόγησή τους µε στόχο τη µείωση των 
αρνητικών συνεπειών τους στην Ελλάδα.  
Στο πλαίσιο εφαρµογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το 
σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας, κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούµενα κείµενα και χάρτες στο 
σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και στη βάση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Obserνation Network) 
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/ 
Επίσης, έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) σε κάθε Υδατικό 
∆ιαµέρισµα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας. Τα Σ∆ΚΠ περιλαµβάνουν:  

α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας,  
β) τα αναγκαία µέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και  
γ) τα πορίσµατα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας υπό µορφή χάρτη µε τις ζώνες 

δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας και κινδύνου πληµµύρας.  
Τα Εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για τις Πληµµύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νοµοθεσίας, έχουν αναρτηθεί στο σχετικό ιστότοπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis 
 
2.3.3 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράµετροι Σχεδιασµού 
Κατάσταση: 
Οι πληµµύρες είναι ένα φαινόµενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Οι πιο συχνά 
εµφανιζόµενες πληµµύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και δύναται να διακριθούν σε 
χερσαίες ή ποτάµιες και σε παράκτιες . Οι χερσαίες ή ποτάµιες πληµµύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων 
βροχοπτώσεων-ισχυρών καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιµο χιονιού, ή ακόµα και από συνδυασµό των 
παραπάνω µε συνέπεια τη µεγάλη αύξηση της απορροής των ποταµών, όπως επίσης και από αστοχία µεγάλων 
υδραυλικών έργων. 
Οι χερσαίες ή ποτάµιες πληµµύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πληµµύρες που παρουσιάζουν βραδεία 
εξέλιξη (πληµµύρες πεδίου) και σε πληµµύρες που παρουσιάζουν ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες 
πληµµύρες). Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πληµµύρες, µε κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το πιο 
συνηθισµένο είδος πληµµύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόµορφης γεωµορφολογίας της χώρας µας, η οποία 
συµβάλλει στην ανάπτυξη µεγάλου αριθµού ρεµάτων µε µικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες 
κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πληµµύρες ή 
αιφνίδιες πληµµύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν µεγάλες καταστροφές σε υποδοµές (οδικό δίκτυο, 
κλπ), αγροτικές εκµεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση πεζών 
και οχηµάτων, κλπ). 
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 Επίσης, η εκδήλωση ενός πληµµυρικού φαινοµένου δύναται να προκαλέσει επαγόµενες φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόµενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. 
Παραδοχές: 
Η εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων δύναται να προκαλέσει: 
• Τραυµατισµούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθηµα ανασφάλειας του πολίτη. 
• Καταστροφές στις υποδοµές της χώρας 
• Άµεσες και έµµεσες οικονοµικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον πρωτογενή 
τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδοµές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), 
καθώς και συνέπειες στον τουρισµό εν γένει. 
Προϋποθέσεις: 
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων είναι οι ακόλουθες: 
• Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκοµένων φορέων πολιτικής προστασίας ανά 
δράση, µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 
• Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση - εναρµόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εµπλεκοµένων φορέων 
σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων µνηµονίων ενεργειών 
• Ο προσδιορισµός του ανθρώπινου δυναµικού και µέσων που δύναται να διατεθούν σε Κεντρικό, Περιφερειακό 
και Τοπικό επίπεδο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 
• Η εξασφάλιση ετοιµότητας όλων των επιχειρησιακά εµπλεκοµένων Φορέων σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων 
• Η διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την απρόσκοπτη ροή 
πληροφοριών. 
Παράµετροι Σχεδιασµού: 
• Εκδήλωση πληµµυρικού φαινοµένου µε συνέπειες στις υποδοµές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των 
πολιτών 
• Εµπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο 
• Αδυναµία άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο 
 
2.4 Ιδέα Επιχειρήσεων 
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δροµολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: 
Α] δράσεις αυξηµένης ετοιµότητας εν όψει επαπειλούµενου κινδύνου για την εκδήλωση πληµµυρικών 
φαινοµένων  
Β] δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων.  
Βασική αρχή εφαρµογής του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 
∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων είναι η συνεργασία όλων των 
εµπλεκοµένων Φορέων και η συντονισµένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
Οι εµπλεκόµενοι Φορείς ενεργοποιούνται σε κάθε Φάση του Συστήµατος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 
(συνήθης ετοιµότητα, αυξηµένη ετοιµότητα, άµεση κινητοποίηση-επέµβαση, αποκατάσταση) σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ΜΕΡΟΣ Χ του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/ Βραχείας 
∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε τη κωδική ονοµασία 
«∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». 
 
ΜΕΡΟΣ 3. 
ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 
Οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ως φορείς πολιτικής προστασίας (αρθ. 3 του 
Ν.3013/2002), µετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων κινητοποιούνται και δροµολογούν δράσεις εντός 
της χωρικής αρµοδιότητάς τους που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας και 
συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές, 
καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών του πληµµυρικού φαινοµένου σε υποδοµές αρµοδιότητάς τους. 
Οι δράσεις πολιτικής προστασίας των ανωτέρω φορέων στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, θεσµικά απορρέουν 
κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της 
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Αυτοδιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύµφωνα µε τα 
οποία τους έχουν αποδοθεί σηµαντικές αρµοδιότητες για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών. 
Είναι δεδοµένο ότι το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων που 
δροµολογούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και δεν είναι 
περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύναται να διαφοροποιούνται σε κάθε 
συµβάν, ανάλογα µε την ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα µέσα που είναι άµεσα 
διαθέσιµα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθµό των πληγέντων, 
κλπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, στα Μέρη V, VI και VII του παραρτήµατος του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την 
κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ» αναφέρονται οι αρµοδιότητες, οι κύριες δράσεις και τα µέτρα που 
δροµολογούνται από τους ∆ήµους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας αντίστοιχα, 
βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών 
φαινοµένων. 
 
3.1 Προληπτικά έργα των ∆ήµων που συµβάλλουν στην µείωση του κινδύνου εκδήλωσης πληµµυρικών 
φαινοµένων 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (παράγραφος 3.1 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική 
ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ»), τα προληπτικά έργα των ∆ήµων που συµβάλλουν στην µείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων δεν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος σχεδίου. Για λόγους πληρότητας 
των δράσεων των ∆ήµων στην συνολική διαχείριση των κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, 
αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν τα έργα αυτά, που δροµολογούνται µε εντολή ∆ηµάρχων και 
προσδιορίζονται θεµατικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου οµβρίων υδάτων των οδών αρµοδιότητας ∆ήµου 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιπληµµυρικών έργων, αρµοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης 
του ∆ήµου. 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρµοδιότητας ∆ήµου  

 Τον προγραµµατισµό και εκτέλεση νέων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. 
Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των ∆ήµων που συµβάλλουν στην µείωση του κινδύνου εκδήλωσης 
πληµµυρικών φαινοµένων αναφέρονται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-2019 έγγραφα της ∆/νσης 
Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 
 
 
 
3.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των ∆ήµων 
Τα προπαρασκευαστικά µέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συµβάλλουν στην ετοιµότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διαθέτουν οι ∆ήµοι για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, δροµολογούνται µε 
εντολή ∆ηµάρχων και προσδιορίζονται θεµατικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Ορισµός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου. 

 Συντήρηση εξοπλισµού και µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

 Σύνταξη Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των  

 Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου, µε βάση τις οδηγίες σχεδίασης 
της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας 
∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία 
«∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ» 

 Σύνταξη ή επικαιροποίηση των µνηµονίων ενεργειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων  αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, από τα 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω 
Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την 
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Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου. Το ανωτέρω µνηµόνιο ενεργειών προσαρτάται στο 
Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του (παράγραφος 
15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ») 

Μετά τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των ανωτέρω µνηµονίων ενεργειών, κρίνεται σκόπιµο για λόγους άµεσης 
κινητοποίησης να κοινοποιούνται στις ∆ιοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο ∆ήµου. 
Κατάρτιση µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση 
του έργου τους στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
πληµµυρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την 
κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ» 
Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται 
από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζηµιών για την χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους 
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πληµµυρικών  φαινοµένων (προνοιακό επίδοµα) 
Εκ των προτέρων προσδιορισµός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και µπαζών που ενδέχεται 
να προκύψουν από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων σε χώρους αρµοδιότητας του ∆ήµου. 
Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) µε ευθύνη των ∆ηµάρχων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.3 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική 
ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». 
Συµµετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον 
προσκληθεί, για την επίλυση ζητηµάτων συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 
∆ιενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της 
επιχειρησιακής ετοιµότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 13.2.1 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική 
ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ»). 
Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιµασία του µηχανισµού πολιτικής 
προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 
 
3.3 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των ∆ήµων (Σ.Τ.Ο.) για την 
ετοιµότητα αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 
Στο πλαίσιο του συντονισµού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιµότητα 
αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων εντός των διοικητικών ορίων των ∆ήµων, 
κρίνεται απαραίτητο µε ευθύνη των ∆ηµάρχων να συγκαλούνται ετησίως πριν την έναρξη της χειµερινής 
περιόδου, τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) µε σκοπό τον καλύτερο συντονισµό 
των φορέων που εµπλέκονται σε επίπεδο ∆ήµου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 
Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέµατα σχετικά µε: 

 την ετοιµότητα των υπηρεσιών των ∆ήµων που εµπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας 
(συντήρηση εξοπλισµού και µηχανηµάτων, ανάθεση και καταµερισµός αρµοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές 
πράξεις, κλπ) 

 τη διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο 
∆ήµου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών  

 την ενηµέρωση της οργανικής µονάδας Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για τις δράσεις που 
αναλαµβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εµπλεκόµενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο ∆ήµου (Π.Σ., 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων  
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 το συντονισµό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε 
επίπεδο ∆ήµου για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

 τις αρµοδιότητες του ∆ήµου στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δικτύου εντός της 
επικράτειας του ∆ήµου, µε έµφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο 

 την κατάσταση του δικτύου οµβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπληµµυρικών έργων 
αρµοδιότητας ∆ήµου, 

 τον προσδιορισµό µέτρων πρόληψης και ετοιµότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση 
έντονων καιρικών φαινοµένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλπ.) 

 προσδιορισµός δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωµένης αποµάκρυνσης 
πολιτών, κατ' εφαρµογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του 
Ν.4249/2014), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών 
Φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». 

 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που  δραστηριοποιούνται σε 
επίπεδο ∆ήµου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών 
φαινοµένων καθώς και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση κινδύνων που 
προέρχονται από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Στα Σ.Τ.Ο. να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ∆ΕΥΑ (∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης), 
προκειµένου να ενηµερώσουν σχετικά µε τις εργασίες καθαρισµού φρεατίων υδροσυλλογής και µέτρων 
προστασίας υποδοµών ύδρευσης έναντι πληµµυρικού κινδύνου, κλπ. Επίσης, στα Σ.Τ.Ο. είναι σκόπιµο να 
κληθούν να συµµετάσχουν και εκπρόσωποι των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που 
δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων ∆ήµων, για να ενηµερώσουν σχετικά µε την καλή 
λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρµοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, 
αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ), καθώς και για να επιλυθούν ζητήµατα σχετικά µε την 
αρµοδιότητα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο σε περιοχές αναδασµών, κλπ. 
Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των Σ.Τ.Ο. να διαβιβαστούν, µε ευθύνη των γραµµατέων των ΣΤΟ, 
στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, στους εκπροσωπούµενους στα Σ.Ο.Π.Π. φορείς, στη ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για την ενηµέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
3.4 ∆ράσεις αυξηµένης ετοιµότητας των ∆ήµων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινοµένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες) 
 
Η κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου ορίζεται µε το άρθρο 2, παρ. 4α 
του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
(Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόµενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές 
καταιγίδες κτλ, σύµφωνα µε τα Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) και τα Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), η αυξηµένη ετοιµότητα των ∆ήµων αφορά κατά κύριο λόγο τις 
παρακάτω δράσεις: 

 Ετοιµότητα του προσωπικού και των µέσων των ∆ήµων για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άµεση/Βραχεά διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

 Ενηµέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου 
που εκδίδονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη µέτρων αυτοπροστασίας 
από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινοµένων και πληµµυρών. 

 Συµβολή στην ενηµέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων για την 
αναµενόµενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινοµένων.  

 Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) και Έκτακτα ∆ελτία 
Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ µε 
ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήµα προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να τεθούν οι 
φορείς σε κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρµογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 
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3013/2002 για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών 
φαινοµένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.  

 Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανοµή των βροχοπτώσεων αποτελεί σηµαντική αιτία 
πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων, η εµφάνιση ενός πληµµυρικού φαινοµένου εξαρτάται και από 
ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι µπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. 

 Τέτοιοι παράγοντες που µπορούν να καθορίσουν την εµφάνιση ή όχι ενός πληµµυρικού φαινοµένου 
είναι: 

- ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσµατικά την επιφανειακή 
απορροή 

- η γεωλογία, το µέγεθος και η γεωµορφολογία της λεκάνης απορροής 
- ο κορεσµός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις 
- η φυτοκάλυψη του εδάφους 
- οι χρήσεις γης, κλπ. 

Νοείται ότι τα επίπεδα ετοιµότητας των ∆ήµων βάσει των Έκτακτων ∆ελτίων Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) ή των 
Έκτακτων ∆ελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), οι συγκεκριµένες ενέργειες και η 
λήψη µέτρων καθορίζεται από τον σχεδιασµό τους. 
 
3.5 ∆ράσεις των ∆ήµων στην αντιµετώπιση κινδύνων µετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 
Οι ∆ήµαρχοι, ως Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσµικού τους ρόλου για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν από πληµµύρες, αµέσως µετά την πρώτη 
ενηµέρωσή τους για την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων εντός των διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν µε 
τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους 
των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας ∆.Ε.Υ.Α., προκειµένου να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις από 
την εκδήλωση φαινοµένων. 
Οι ∆ήµαρχοι εκτιµώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή 
από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη των πληµµυρικών φαινοµένων, κινητοποιούν δια των 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, το επιχειρησιακά εµπλεκόµενο δυναµικό και τα µέσα πολιτικής 
προστασίας του ∆ήµου, προκειµένου να δροµολογήσουν δράσεις που συνδέονται µε: 

 την άµεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εµπλεκοµένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) 
στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού, µε µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος, 

 την άρση εµποδίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης  των οχηµάτων 
των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές µονάδες, κλπ., 

 τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιµου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανοµής, κλπ) από τους 
αρµόδιους φορείς ύδρευσης του ∆ήµου (∆.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας 
του πόσιµου νερού, 

 τη λήψη απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών όταν η εξελισσόµενη ή επικείµενη 
καταστροφή περιορίζεται στα όρια του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Μέρος ΧΙ του 
Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ», 

 την άµεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του ∆ήµου (Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ.) 
προκειµένου να µεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άµεσο οπτικό έλεγχο 
υποδοµών και τεχνικών έργων αρµοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζηµιών που προκλήθηκαν από 
πληµµύρες ή άλλα επαγόµενα των πληµµυρών φαινόµενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίµηση του 
δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους, 

 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µετά την εκδήλωση των πληµµυρικών 
φαινοµένων και την εξασφάλιση της επικοινωνίας µε τους λοιπούς επιχειρησιακά εµπλεκόµενους 
φορείς, 

 ενηµέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν δροµολογηθεί σε  επίπεδο ∆ήµου 
και τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.) και πληµµυρικά ή άλλα επαγόµενα φαινόµενα (κατολισθήσεις, κλπ) 

 την γνωστοποίηση µέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης  και µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής στην οποία µπορούν να απευθύνονται 
οι πολίτες:  
α) που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άµεση προσωρινή φιλοξενία ή  
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β) για άµεση συνδροµή συνεργείων του ∆ήµου για την άρση εµποδίων πρόσβασης στις  ιδιοκτησίες 
τους, την αποµάκρυνση φερτών υλικών για την διευκόλυνση απορροής πληµµυρικών υδάτων, κλπ., 

 την ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών 
φαινοµένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου  

 την ενηµέρωση του Περιφερειάρχη και του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισµού και 
ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 

 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
πληµµυρικών φαινοµένων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

 
Επίσης, ο ∆ήµαρχος σε συνεργασία µε την οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής 
µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του 
Ν.3852/2010). 
 

Οι ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, µετά την εκδήλωση πληµµυρικών 
φαινοµένων πλησίον ή εντός των σχολικών µονάδων και εφόσον οι σχολικές µονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, 
φροντίζουν, κατά την κρίση τους και βάσει του σχεδιασµού τους, οι µαθητές και το προσωπικό να παραµείνουν 
συγκεντρωµένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών συγκροτηµάτων και ενηµερώνουν τις τοπικές αρχές (Π.Υ., 
ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οικείου ∆ήµου) για άµεση συνδροµή στο έργο της ασφαλούς 
αποχώρησης των µαθητών από το σχολικό συγκρότηµα και την εν συνεχεία παραλαβή των µαθητών µε 
ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους. 
Σε περιπτώσεις που το δυναµικό και τα µέσα του ∆ήµου δεν επαρκούν για την άµεση διαχείριση των συνεπειών 
λόγω πληµµυρών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του δύναται να ενεργοποιήσει 
τα µνηµόνια συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς ή να αιτηθεί µέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδροµή από την οικεία 
Περιφέρεια ή από όµορους ∆ήµους ή άλλους φορείς (Ένοπλες ∆υνάµεις, κλπ). 
Το έργο του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, το οποίο µε εντολή ∆ηµάρχου συντονίζει το 
έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των ορίων του οικείου ∆ήµου. 
 
3.6 ∆ράσεις των ∆ήµων στην άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
 
Η άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους ∆ήµους συνδέεται µε δράσεις που αφορούν: 

 την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που λόγω καταστροφής η 
διαµονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, 

 τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε κατοικίες,  προκειµένου να 
χορηγηθούν οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για 
επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669/Β΄/2019), 

 την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή 
αιτήµατος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδροµής  

 τον καθαρισµό εντός των πληµµυρισµένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής στις 
οδούς αρµοδιότητάς τους και καθαρισµός λοιπών αντιπληµµυρικών έργων αρµοδιότητάς τους από 
φερτά υλικά λόγω των πληµµυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους, 

 την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισµένων οδών αρµοδιότητάς τους µε την αποµάκρυνση 
φερτών υλικών και πληµµυρικών υδάτων από το οδόστρωµα και αποκατάσταση της οδικής 
κυκλοφορίας, 

 τη µεταφορά των ανωτέρω φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη προσδιοριστεί για την 
προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών µετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και τη 
δροµολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία διαχείρισης µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

 τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπληµµυρικών έργων αρµοδιότητας συντήρησης του ∆ήµου, 

 την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 την υποβολή αιτήµατος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πληµµυρικά φαινόµενα του ∆ήµου 
(Τοπικές Κοινότητες, ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα) σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 
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σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού & 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - Α∆Α: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 την υποβολή αιτήµατος προς τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του 
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινοµένου 
γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύµφωνα µε τα 4927/5-07-
2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
ΓΓΠΠ. 

 ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
πληµµυρικών φαινοµένων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

 
Οι ∆ήµοι για την αµεσότερη καταγραφή των ζηµιών στους πολίτες δύνανται να δηµοσιοποιούν άµεσα µετά την 
καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθµό στον οποίο οι πολίτες θα µπορούν να απευθύνονται για να 
γνωστοποιήσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου τις ζηµιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν 
πληροφορίες σχετικές µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονοµική 
ενίσχυση (προνοιακό επίδοµα - παράγραφος 12.1 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική 
ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ») 
 Το έργο του ∆ηµάρχου στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, το οποίο µε εντολή ∆ηµάρχου συντονίζει το 
έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων εντός των ορίων του οικείου ∆ήµου. 
Πέραν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων σε συνεργασία µε την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας (∆.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ, ∆1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 - 
Α∆Α: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) προβαίνουν άµεσα σε υγειονοµικό έλεγχο 
λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου 
ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρµοδιότητάς τους, αυτές 
αντιµετωπίζονται άµεσα σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στα ∆1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 - Α∆Α: 
Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 και ∆1/ΓΠοικ.53542/17- 07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας 
Υγείας µετά από έντονα καιρικά και πληµµυρικά φαινόµενα» έγγραφα του Υπουργείου Υγείας.  
Νοείται ότι η περαιτέρω µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείµενο 
τη λεπτοµερή καταγραφή της έκτασης των ζηµιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., 
δροµολογείται από ειδικότερες νοµοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
3.7 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των ∆ήµων (Σ.Τ.Ο.) µετά την εκδήλωση πληµµυρικών 
φαινοµένων, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
Μετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, οι ∆ήµαρχοι δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να 
συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) µε σκοπό τον καλύτερο συντονισµό των φορέων που 
εµπλέκονται σε επίπεδο ∆ήµου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών Ειδικότερα, στα ανωτέρω Σ.Τ.Ο. των ∆ήµων κρίνεται σκόπιµο να 
εξετάζονται πρωτίστως θέµατα σχετικά: 

 µε την παροχή στοιχείων από όλους τους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του 
καταστροφικού φαινοµένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το µέρος που τους αφορά και 
εµπλέκονται 

 µε την αµοιβαία ενηµέρωση για την διαθεσιµότητα δυναµικού και µέσων των φορέων που 
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και µέτρων πολιτικής προστασίας για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 

 µε την διάθεση προσωπικού και µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο ∆ήµου, µε βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και 
ιεραρχούνται από τους συµµετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. 

 µε τη συνδροµή των συµµετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον ∆ήµαρχο η 
εφαρµογή του µέτρου της οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης πολιτών από εξελισσόµενη ή 
επικείµενη καταστροφή από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης 
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την κωδική ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ», 
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 µε τη συνδροµή των συµµετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες 

 µε ζητήµατα που συνδέονται µε προσωρινή διαµονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η 
παραµονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη 

 µε την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο 
∆ήµο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του ∆ήµου 

 µε ζητήµατα που συνδέονται µε την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων 
φορέων  

 µε ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

 
Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τα πληµµυρικά φαινόµενα πλήττονται εκτάσεις µε εγγειοβελτιωτικά έργα 
εντός των ορίων ευθύνης των ∆ήµων, στα ανωτέρω ΣΤΟ είναι σκόπιµο να κληθούν να συµµετάσχουν και 
εκπρόσωποι των αρµόδιων για την λειτουργία και συντήρησή τους Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), 
προκειµένου να ενηµερώσουν σχετικά µε την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρµοδιότητάς τους 
(αποστράγγιση του πλεονάζοντος αρδευτικού (επιφανειακού και εδαφικού) νερού, η παροχέτευση πληµµυρικών 
ροών, αποκατάσταση βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, κλπ). 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 
 
Στο µέρος 4 προσδιορίζονται οι οργανικές µονάδες, οι υπεύθυνοι των οργανικών µονάδων, το προσωπικό και τα 
µέσα των ∆ήµων που εµπλέκονται ανά δράση Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 
µέρος ΙΙΙ του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/βραχείας ∆ιαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου. 
 
Επίσης, προσδιορίζονται τα διοικητικά όργανα (∆ήµαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κτλ) που 
λαµβάνουν τις αποφάσεις ανά δράση µε βάση την οργανωτική δοµή του ∆ήµου Καβάλας. 

Βάσει των ανωτέρω: 

1. Το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους προκειµένου να 

µεταβούν στην πληγείσα περιοχή και να προβούν σε έλεγχο των υποδοµών, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων 

για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και την εκτίµηση του δυναµικού και των µέσων που απαιτούνται για την άµεση 

αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Σε συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο προβαίνουν σε ιεράρχηση των συµβάντων 

προκειµένου να αποκαταστήσουν τη βατότητα - οδικής κυκλοφορίας των αποκλεισµένων οδών αρµοδιότητας 

∆ήµου και τη σύνδεση τους µε το κεντρικό επαρχιακό οδικό δίκτυο 

2. Η ∆ΕΥΑΚ προβαίνει άµεσα σε υγειονοµικό έλεγχο λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης στις πληγείσες 

περιοχές για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου ύδατος, ζητώντας αν χρειαστεί τη συνδροµή της ∆/νσης 

Υγείας της Π.Ε. Καβάλας. 

3. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ενηµερώνει τα αντίστοιχα τµήµατα της Π.Ε. Καβάλας της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για τα προβλήµατα προκειµένου να 

υπάρξει άµεση αρωγή και αποκατάσταση του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διαβίωσης. 

Συγκροτούνται επιτροπές καταγραφής ζηµιών και λαµβάνονται αποφάσεις και µέτρα για την αποκατάσταση 

των ζηµιών και την χορήγηση των προβλεπόµενων από τον νόµο κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων στους 

πληγέντες. 

Θέµατα αποζηµιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, 

πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και παγετό ρυθµίζονται 

µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 281245/2008, ΦΕΚ 628/Β'/2008), µε αρµόδιο φορέα 

υλοποίησης τον Ε.Λ.Γ.Α. 

4. Με εισήγηση του ∆ηµάρχου και κατόπιν συνεννόησης µε την ΠΕ Καβάλας, τους ∆ιευθυντές των 

Σχολικών Μονάδων και τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης εξετάζεται η προσωρινή παύση της λειτουργίας των σχολείων 
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στις πληγείσες περιοχές προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των µαθητών και του προσωπικού. 

Σε περίπτωση τοπικής καταστροφής ο ∆ήµαρχος αιτείται στην Περιφέρεια ΑΜΘ, της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης την έκδοση απόφασης για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης. 

 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Στο Μέρος 5 προσδιορίζονται τα µέσα επικοινωνίας (σταθερή-κινητή τηλεφωνία, ασύρµατα δίκτυα, κλπ) που 

διαθέτει ο ∆ήµος, τόσο για την επικοινωνία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο 

∆ήµου, όσο και µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) σε επίπεδο ∆ήµου. 

Επίσης, στο Μέρος 5 προσδιορίζεται η ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων και 

οργάνων του ∆ήµου στο πλαίσιο αλληλοενηµέρωσης (ποιος ενηµερώνει ποιόν), τόσο για δράσεις αναγγελίας 

συµβάντος που εµπλέκεται ο ∆ήµος, όσο και για την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται µε την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Οµοίως προσδιορίζεται η ροή πληροφοριών µεταξύ των 

εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων και οργάνων του ∆ήµου και των λοιπών εµπλεκοµένων φορέων σε επίπεδο 

∆ήµου (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ) για τις ανωτέρω δράσεις. 

Για λόγους καλύτερης εποπτείας, οι ανωτέρω ροές πληροφοριών δύναται να αποτυπωθούν σε σχετικά 

διαγράµµατα ροής πληροφοριών (όπως πχ το ∆ιάγραµµα 1 του παρόντος) 

Βάσει των ανωτέρω: 

Τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος για την επικοινωνία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 

υπηρεσιών: 

• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

• κινητή τηλεφωνία 

• σταθερή τηλεφωνία 

• επίσηµη ιστοσελίδα ∆ήµου 

• δίκτυο ασυρµάτων (VHF) εθελοντών 

Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνεται άµεσα από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Καβάλας, τον Αστυνοµικό Σταθµό 

Κρηνίδων, τον Αστυνοµικό Σταθµό Νέας Καρβάλης, για την εκδήλωση των φαινοµένων. Ταυτόχρονα 

ενηµερώνεται και από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους για προβλήµατα και τυχόν καταστροφές που δηµιουργεί η 

εξέλιξη των φαινοµένων. 

Σε περιπτώσεις που τα φαινόµενα συνεχίζονται χωρίς ύφεση και όταν τα µέσα και τα µηχανήµατα του 

∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένου των µισθωµένων µηχανηµάτων έργου δεν επαρκούν, το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας δύναται να αιτηθεί µηχανηµάτων και συνεργείων προσωπικού της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας 

ΑΜΘ. 

Επιπλέον, δύναται να αιτείται τη συνδροµή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας για τις 

αναγκαίες παρεµβάσεις και την παροχή βοήθειας σε άτοµα που κινδυνεύουν. 

ΜΕΡΟΣ 6 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Μετά την εκδήλωση ενός πληµµυρικού φαινοµένου οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άµεσα και δροµολογούν σειρά δράσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική απόκριση των 
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φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα 

επίπεδα ∆ιοίκησης. 

Στο παρόν Μέρος 6 δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την 

από κοινού αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση 

ενιαίας και συγχρονισµένης δράσης. 

 

 

6.1 Αυξηµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων 

Η αυξηµένη ετοιµότητα των φορέων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πληµµυρικών φαινοµένων 

θα πρέπει να βασίζεται στις καθηµερινές προγνώσεις των καιρικών φαινοµένων. 

Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανοµή των βροχοπτώσεων αποτελεί σηµαντική αιτία 

πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων, η εµφάνιση ενός πληµµυρικού φαινοµένου εξαρτάται και από ένα πλήθος 

άλλων παραγόντων οι οποίοι µπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που 

µπορούν να καθορίσουν την εµφάνιση ή όχι ενός πληµµυρικού φαινοµένου είναι: 

• η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσµατικά την επιφανειακή απορροή 

• η γεωλογία, το µέγεθος και η γεωµορφολογία της λεκάνης απορροής 

• ο κορεσµός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις 

• η φυτοκάλυψη του εδάφους 

• οι χρήσεις γης, κλπ. 

Θεσµικά, ο επίσηµος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών 

καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (Π∆ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α/1997). 

Τονίζεται ότι µετεωρολογικά προϊόντα (αριθµητικά µοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλλες ειδικές προγνώσεις 

καιρού, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, έχουν ερευνητικό 

και ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν θεσµικά από την πολιτεία για την τεκµηρίωση 

κατάστασης ετοιµότητας πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, που γίνεται µόνο κατόπιν 

των σχετικών επίσηµων προγνώσεων της Ε.Μ.Υ. 

Οι αρµόδιες οργανικές µονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιµετώπισης εκτάκτων 

αναγκών λόγω πληµµυρικών φαινοµένων οφείλουν να ενηµερώνονται σε καθηµερινή βάση για την εξέλιξη των 

καιρικών φαινοµένων σύµφωνα µε τις επίσηµες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως 

αυτές παρέχονται καθηµερινά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθηµερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης 

Καιρού (Ε∆ΕΚ) και Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), τα οποία 

προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινοµένων (υπ' αρίθµ' Φ 595/Α∆. 741/Σ. 143/1-2-

2010 έγγραφο της ΕΜΥ). Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ (Ε∆ΕΚ και Ε∆ΠΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία µε 

βαρύνουσα σηµασία για την ετοιµότητα των φορέων. 

Τα Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) και τα Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται µε ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήµα προς 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής 

προστασίας σε εφαρµογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

πρόβλεψης έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 

Τα επίπεδα ετοιµότητας βάσει των Έκτακτων ∆ελτίων Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) ή των Έκτακτων ∆ελτίων 

Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), οι συγκεκριµένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά 

εµπλεκόµενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων µέτρων καθορίζεται από τον αντίστοιχο 

σχεδιασµό του. 
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ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, µε συνηµµένα τα Έκτακτα 

∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) και τα Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων 

(Ε∆ΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, συµπεριλαµβάνονται και φορείς που εµπλέκονται σε δράσεις 

λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών, 

λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ, προκειµένου να δροµολογούν δράσεις που 

συνδέονται µε την ετοιµότητά τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού τους. 

  

∆ιάγραµµα 1. 

 ∆ιάγραµµα ροής αποστολής των Έκτακτων ∆ελτίων της ΕΜΥ και ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος από το 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

¥ ΕΣΚΕ∆ΙΚ / Α. ΕΛ.ΑΣ. 

► 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ / ΑΠΣ 

Ε.Μ.Υ / Ε.Μ.Κ .  

* Ε.Κ.Α.Β. / Υπ. Υγείας 

* ΕΘΚΕΠΙΧ / ΓΕΕΘΑ / Υ.ΕΘ.Α. 

∆/νση Λ.Σ.Ε.Σ.Υ.Σ.Π. - ∆17 / Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ 

► ∆/νση Υ.Σ.Τ.Σ.Α - ∆14 / Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ 

*. Υ.Π.Α. / ΥΠ.Υ.ΜΕ 

* ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
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Με βάση τα παραπάνω, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ οφείλει µετά από σχετική αλληλογραφία, να διαθέτει 

επικαιροποιηµένο κατάλογο µε αριθµούς FAX όλων των εµπλεκόµενων φορέων στους οποίους θα 

αποστέλλονται οι επίσηµες προγνώσεις της ΕΜΥ και οι προειδοποιήσεις, προκειµένου να ενηµερώνονται.  

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόµενων βάσει των Έκτακτων 

∆ελτίων Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) ή των Έκτακτων ∆ελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων 

(Ε∆ΠΕΚΦ), η περαιτέρω κοινοποίησή τους, µέσω FAX, προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των 

∆ήµων θα γίνεται µε ευθύνη των ∆/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 

Νοείται ότι οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 

∆ήµων που λαµβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήµατα, µε συνηµµένα τα Έκτακτα 

∆ελτία Επιδείνωσης Καιρού (Ε∆ΕΚ) και τα Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων 

(Ε∆ΠΕΚΦ) που εκδίδονται από την ΕΜΥ, δύναται µετά από πάγια εντολή των Περιφερειαρχών και ∆ηµάρχων 

να ενηµερώνουν τους υπεύθυνους των επιχειρησιακά εµπλεκοµένων οργανικών µονάδων των Περιφερειών και 

των ∆ήµων αντίστοιχα, προκειµένου να τεθούν σε ετοιµότητα πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση 
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εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, σύµφωνα µε το σχεδιασµό τους. 

Η δροµολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήµατος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο ανωτέρω ∆ιάγραµµα 1. 

Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα ∆ελτία Επιδείνωσης 

Καιρού (Ε∆ΕΚ) και Έκτακτα ∆ελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων (Ε∆ΠΕΚΦ), η Γενική 

Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό της χώρο, µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού για την εκδήλωση 

έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη µέτρων 

αυτοπροστασίας από ενδεχόµενους κινδύνους που προέρχονται από πληµµυρικά φαινόµενα 

(www.civilprotection.gr). 

6.2 ∆ιοίκηση, Έλεγχος & Συντονισµός επιχειρήσεων 

Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και τη διαχείριση των 

συνεπειών (συµπεριλαµβανοµένης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών και της άµεσης-βραχείας 

αποκατάστασης), η ∆ιοίκηση, Έλεγχος & Συντονισµός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων 

Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

Περιφερειάρχης/αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιµάκωσης υλοποιούν στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο 

διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

Η ∆ιοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισµός επιµέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαµβάνεται από τους καθ' 

ύλη αρµόδιους φορείς. 

• ∆ράσεις έρευνας και διάσωσης, άντλησης υδάτων από κατακλυσµένα κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις, 

καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και µέσα του ΠΣ, αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τον 

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του 

έργου στην περιοχή του συµβάντος. 

• ∆ράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

(θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρµόδιες 

αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

• ∆ράσεις ασφάλειας, µέτρων τροχαίας, υποστήριξη µέτρων προστασίας πολιτών αναλαµβάνονται και 

συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και σε περίπτωση 

περιοχής αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Λιµενικού 

Σώµατος. 

• ∆ράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακοµιδής τραυµατιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους 

µονάδων υγείας (νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαµβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ 

(Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτηµα ΕΚΑΒ). 

6.3 Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων µε καταστροφικές συνέπειες 

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσηµη ενηµέρωση των εµπλεκοµένων φορέων για την εκδήλωση πληµµύρας, 

τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους αρµόδιους προς τούτο φορείς. 

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πληµµύρας έχει στόχο την άµεση συλλογή πληροφοριών µετά την 

εκδήλωση του φαινοµένου, σχετικών µε την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόµενες περιοχές, καθώς και 

την ενηµέρωση των άµεσα εµπλεκοµένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

Οι αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσµικά τον φορέα επίσηµης ενηµέρωσης του 
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ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εµπλεκοµένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους µετά 

από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, δεδοµένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα 

είναι αυτές οι οποίες µπορούν άµεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την 

επηρεαζόµενη περιοχή (Παράρτηµα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299 10-04-2003 

ΦΕΚ 423/ Β'/2003). Τη δράση µπορούν να υποστηρίξουν και οι αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι 

οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενηµερώνουν άµεσα τις διοικητικά 

ανώτερες δοµές τους, τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης 

και ∆ήµαρχος), καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των ∆ηµάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρµόδιων υπηρεσιών 

της Περιφέρειας και του ∆ήµου στην πληγείσα περιοχή για την άµεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες. 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, µετά την πρώτη ενηµέρωσή του για την εκδήλωση πληµµύρας, κυρίως από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί µε την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων προκειµένου να συλλέξει περαιτέρω 

πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν και ενηµερώνει τον ∆ιοικητή Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραµµατέα 

Πολιτικής Προστασίας. 

Οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσµικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ΥΑ 1299 10-

04-2003, ΦΕΚ 423/Α'/2003), δια των αρµόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες σχετικές µε τις 

επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πληµµύρα (ζηµιές, θύµατα, κτλ.), ενηµερώνουν άµεσα: 

• τους επιχειρησιακά εµπλεκόµενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συµβάντα 

αρµοδιότητάς τους, 

• τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειάρχης), 

• το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299 

10-04-2003 - ΦΕΚ 423/A'/2003). 

∆ιευκρινίζεται, ότι η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του 

οδικού δικτύου από πλευράς πληµµυρικών φαινοµένων, αποτελεί αρµοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων 

υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η ανωτέρω ενηµέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου 

πραγµατοποιείται κατά περίπτωση µε την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, µε την µορφή προφορικών 

δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr). 

Επισηµαίνεται ότι οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαµβάνουν εντός και 

εκτός κατοικηµένων περιοχών προσωρινά µέτρα απαγορεύσεων ή περιορισµών της κυκλοφορίας, όταν αυτό 

επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση τελείως 

προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57/A'/1999), όπως 

αυτό έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται µε τα εναέρια µέσα που διαθέτει να 

πραγµατοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά µε 

τις επιπτώσεις της πληµµύρας και την επικρατούσα κατάσταση, µε στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη 

ενηµέρωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης, στο πλαίσιο εφαρµογής του εγκεκριµένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης 

της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιµετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πληµµυρικά φαινόµενα (5301/4/16-λδ/20- 

06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφό µας). 

6.4 Επικοινωνίες 

Οι επικοινωνίες µεταξύ των Φορέων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, γίνονται κατά κανόνα µε τη χρήση των 
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δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. 

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εµπλεκόµενοι φορείς δύναται να χρησιµοποιούν και δίκτυα ασύρµατων 

επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον επιχειρησιακό σχεδιασµό τους. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτηµάτων, κλπ. που πραγµατοποιούνται µέσω τηλεφωνικών 

επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται µε την αποστολή τηλεοµοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι 

εφικτό. 

6.5 Κινητοποίηση 

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την 

εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, λαµβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίµηση των συνεπειών, αξιολογώντας 

τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση καθώς και τα πιθανά αιτήµατα συνδροµής προς άλλους 

φορείς, κινητοποιούν το εµπλεκόµενο προσωπικό και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση 

δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού τους. 

Νοείται ότι το επίπεδο κλιµάκωσης και κινητοποίησης του εµπλεκοµένου προσωπικού και µέσων δύναται 

να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδοµένων που αφορούν στις 

συνέπειες του καταστροφικού φαινοµένου. Κριτήρια κλιµάκωσης θεωρούνται: 

• η αδυναµία αντιµετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας 

διατιθέµενων πόρων 

• η έκταση της καταστροφής 

• το µέγεθος των απωλειών ή ζηµιών (ένταση της καταστροφής) 

∆ιευκρινίζεται ότι η κλιµάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται µε τη 

γενικότερη κλιµάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας (η οποία 

ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαµβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει 

από το ρόλο και τις αρµοδιότητες του. 

6.5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο 

Οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές µε βάση την αρχική εκτίµηση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πληµµυρών και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχεδιασµό τους κινητοποιούν τους διαθέσιµους πόρους, αν 

αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων έκτακτης 

ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σηµεία στα 

οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται µε χειµάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή 

ατυχηµάτων κατά τη διέλευση οχηµάτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαµβάνουν 

εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών προσωρινά µέτρα απαγορεύσεων ή περιορισµών της κυκλοφορίας, 

όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση 

τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 

57/Α'/1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Σε περιπτώσεις πληµµυρικών φαινοµένων, τα ανωτέρω προσωρινά µέτρα απαγορεύσεων ή περιορισµών 

της κυκλοφορίας δύναται να εφαρµόζονται όταν τµήµα του οδοστρώµατος του οδικού δικτύου της χώρας έχει 

κατακλυστεί προσωρινά από πληµµυρικά ύδατα ή έχουν σηµειωθεί φθορές ή ζηµιές σε αυτό λόγω έντονων 

βροχοπτώσεων και προκύπτει άµεσος κίνδυνος από τη διέλευση οχηµάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ενηµερώνουν άµεσα τους αρµόδιους φορείς 

λειτουργίας και συντήρησης της οδού προκειµένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήµανση, µέχρι την οριστική 

άρση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων 
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λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο) µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί απευθείας ή δια µέσου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας ή του ∆ήµου. 

Ειδικότερα, για τα τµήµατα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραµµα «∆ρόµοι Ανάπτυξης» των 

έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., που έχουν κυρωθεί οι Συµβάσεις Παραχώρησής τους και 

έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγµατοποιείται σύµφωνα και µε τα 

προβλεπόµενα στις σχετικές συµφωνίες αστυνόµευσης µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των 

παραχωρησιούχων εταιρειών. 

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου παραχώρησης 

(επιθεώρηση, επισήµανση και αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων, ενηµέρωση των χρηστών, διαχείριση 

κυκλοφορίας, κλπ) πραγµατοποιείται και µε ευθύνη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητάς τους, µε άµεση ενηµέρωση των κατά τόπους αρµόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

∆ιευκρινίζεται ότι η αστυνόµευση του έργου παραχώρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είναι 

ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγµατοποιείται από τους παραχωρησιούχους 

και προβλέπεται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας. 

Επίσης, οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους και αν τούτο 

απαιτείται, προχωρούν στη λήψη µέτρων τάξης και ασφάλειας περιµετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., 

καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη µέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των 

σωστικών συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιµα µέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους 

Αστυνοµικές Αρχές δύναται να συνδράµουν στο έργο της µεταφοράς τραυµατιών σε νοσηλευτικές µονάδες. 

Ο συντονισµός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την έκταση και την 

ένταση των φαινοµένων, πραγµατοποιείται από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης 

Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.∆Ι.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθ. 21 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α'/2014). 

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος και Ελληνικής Ακτοφυλακής 

αποτελεί αρµοδιότητα των τοπικών Λιµενικών Αρχών (Ν∆ 444/1970 -ΦΕΚ 39/Α'/1970, Π∆ 242/1999 - ΦΕΚ 

202/Α'/1999). 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, µετά την εκδήλωση πληµµυρικού φαινοµένου 

ενηµερώνονται για συµβάντα αρµοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας 

για την άντληση υδάτων από κτήρια) από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και 

κινητοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και 

εκτίµηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιµακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της 

φύσης και της έκτασης των συµβάντων αρµοδιότητάς τους, αιτούνται µέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την 

ενίσχυση των δυνάµεών τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, ∆ήµων, 

κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. 

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος για περιστατικά αρµοδιότητάς τους (έρευνα 

και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια), αποφασίζεται από τα 

αρµόδια όργανα του ΠΣ σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό του. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η ∆ιοίκηση 

Έλεγχος & Συντονισµός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρµόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό του σχεδιασµό. 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, µε βάση την ενηµέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες 

της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιµότητα τους διαθέσιµους πόρους τους, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχεδιασµό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία µε τους κατά 

τόπους διοικητές των υγειονοµικών µονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 

Επίσης το ΕΚΑΒ, µετά την εκδήλωση πληµµυρών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισµό των 
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φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων που αφορούν στη δηµόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την 

εφαρµογή δράσεων του Τοµέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω πληµµυρών, όπως ετοιµότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών µονάδων για την υποδοχή 

περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξηµένων αναγκών σε φαρµακευτικό υλικό, επιδηµιολογική επιτήρηση από 

κλιµάκια του ΕΟ∆Υ, έλεγχοι ∆ηµόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίµων), ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιµάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α'/2005 - Ν. 3527/07, 

ΦΕΚ 25/Α'/2007). 

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών µονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται πληµµυρικά φαινόµενα 

βρίσκονται σε ετοιµότητα ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών 

(Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ, σχετικά µε τον αριθµό των περιστατικών 

υγείας στην περιοχή ευθύνης τους. 

Οι κατά τόπους Λιµενικές Αρχές υλοποιούν µέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώρους αρµοδιότητας 

του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συµβάλουν στον άµεσο έλεγχο των λιµενικών υποδοµών σε 

συνεργασία µε τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιµένων (Ν∆ 444/1970 - ΦΕΚ 39/Α'/1970, Π∆ 242/1999 - 

ΦΕΚ 202/Α'/1999). Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης µεταφορά πεζοπόρων τµηµάτων ή και 

οχηµάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά εµπλεκοµένων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, στελεχών πολιτικής 

προστασίας, Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από θαλάσσης µεταφορά 

προσωπικού, υλικών και µέσων για την περίθαλψη πληγέντων µε υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. Τέλος, 

συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα επιχειρησιακά τους 

σχέδια. 

Οι ∆ήµαρχοι εκτιµώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν 

συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου, 

κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων, το επιχειρησιακά εµπλεκόµενο δυναµικό και 

τα µέσα πολιτικής προστασίας του ∆ήµου, προκειµένου να δροµολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται 

στις παραγράφους 5.5 και του παρόντος. 

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιµώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται 

από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του 

καταστροφικού φαινοµένου, κινητοποιούν δια των ∆/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά 

εµπλεκόµενο δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειµένου να δροµολογήσουν 

δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 6.5 και 6.6 του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε 

την Κωδική Ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ». 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήµατα συνδροµής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισµού 

όπως και η διάνοιξη αποκλεισµένων δρόµων αρµοδιότητας των ∆ήµων και των Περιφερειών για τη διευκόλυνση 

της κίνησης των οχηµάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκοµειακές 

µονάδες, κλπ. 

Οι ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, µετά την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων εντός ή πλησίον των σχολικών µονάδων και εφόσον οι σχολικές µονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, 

εφαρµόζουν κατά την κρίση τους το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου και ενηµερώνουν σχετικά την 

αρµόδια οργανική µονάδα Πολιτικής Προστασία του οικείου ∆ήµου, προκειµένου να βρίσκεται σε ετοιµότητα και 

εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο να συµβάλλει στην ασφαλή αποµάκρυνση των µαθητών και του προσωπικού σε 

ασφαλείς χώρους, όπου εν συνεχεία οι µαθητές θα παραληφθούν µε ασφάλεια από τους γονείς ή τους 
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κηδεµόνες τους 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων µετά την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων εντός ή πλησίον αυτών και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, αποµακρύνουν 

άµεσα τους επισκέπτες σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και 

Αθλητισµού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέµατα άµεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και 

των εκθεµάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδροµή των κατά τόπους 

αρµόδιων αστυνοµικών αρχών. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους µετά 

την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων εντός ή πλησίον αυτών, εφαρµόζουν τα σχέδια εκκένωσης των 

κατασκηνωτών και του προσωπικού τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατευθύνουν τους κατασκηνωτές 

και το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. 

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων κινητοποιούν τις ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας 

προκειµένου να εκτιµήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και εφόσον 

συντρέχουν λόγοι να συµβάλουν µε το προσωπικό και τα µέσα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

6.5.2  Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδοµών στην περιοχή που 

εκδηλώθηκαν πληµµυρικά φαινόµενα 

Μετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων 

και έργων υποδοµής (φράγµατα, µονάδες παραγωγής ενέργειας, λιµάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και 

σιδηροδροµικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κτλ.) στην περιοχή που αυτά εκδηλώθηκαν προβαίνουν 

αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισµού λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άµεσο έλεγχο των 

εγκαταστάσεών τους για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους. 

Ειδικότερα: 

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (∆Ε∆∆ΗΕ, Α∆ΜΗΕ, ∆ΕΣΦΑ, ΕΠΑ 

εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) κινητοποιούν τις αρµόδιες 

υπηρεσίες τους για τον άµεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρµοδιότητάς τους, εφόσον 

συντρέχουν λόγοι. 

Επίσης, συνδράµουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο 

(προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενηµέρωση του κοινού (δελτία τύπου, 

ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.). 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταµένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάστασή του δικτύου που εξυπηρετεί δηµόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια 

(νοσοκοµεία, υπηρεσίες, κτλ). 

Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων (Οργανισµοί Λιµένων, Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία) προβαίνουν σε άµεσο έλεγχο των λιµενικών έργων αρµοδιότητάς τους σε συνεργασία µε τις 

κατά τόπους λιµενικές αρχές. ∆ροµολογούν δράσεις αποκατάστασης των λιµενικών έργων όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιµένα. 

Οι διοικήσεις αερολιµένων της χώρας προβαίνουν σε άµεσο έλεγχο των αερολιµενικών υποδοµών και 

εφόσον συντρέχουν λόγοι δροµολογούν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των 

πληρωµάτων, των αεροσκαφών, των εργαζοµένων στον αερολιµένα και του κοινού που διακινείται σε αυτό, 

σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωµένα τµήµατα αυτοκινητοδρόµων κινητοποιούν 

τις αρµόδιες υπηρεσίες τους για τον άµεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι 
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δροµολογούν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων σε αυτό, σε συνεργασία µε τις 

κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχηµάτων 

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, προς και από 

τον τόπο της καταστροφής. 

Στο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγµατοποιείται επιθεώρηση του 

δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιµετώπιση προβληµάτων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον εν ισχύ Γενικό Κανονισµό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αποτελεί 

Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, καθώς και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς 

Κανονισµούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγµάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του 

κανονισµού λειτουργίας και συντήρησης σε άµεσο έλεγχό τους µετά από την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήµατα στη συµπεριφορά του 

φράγµατος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίµηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, 

ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους 

∆ηµάρχους, τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. 

6.5.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο 

Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας ενηµερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά µε τα 

πληµµυρικά φαινόµενα που εκδηλώνονται, επικοινωνεί µε τους κατά τόπους αρµόδιους ∆ηµάρχους και τον 

αρµόδιο Περιφερειάρχη σχετικά µε τις επιπτώσεις τους και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται 

σε τοπικό επίπεδο και ενηµερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινοµένου, συνεργάζεται µε τα αρµόδια κατά τόπους Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) προκειµένου να εξασφαλιστεί ο συντονισµός και 

η διαλειτουργικότητα µεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εµπλέκονται σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών. 

Με βάση την αρχική εκτίµηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός Γραµµατέας 

Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών, µε εντολή των πολιτικά προϊσταµένων τους 

µεταβαίνουν άµεσα στην πληγείσα περιοχή µε σκοπό τον καλύτερο συντονισµό όλων των υπηρεσιών και 

φορέων και τη δροµολόγηση δράσεων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιµάκιο δύναται να µετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραµµατείς 

όταν ανακύπτουν άµεσα θέµατα συντονισµού αρµοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραµµατείς υποστηρίζουν 

το έργο των οικείων Υπουργών, όταν αυτοί µεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή. 

Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιµάκιο συνεργάζεται µε τα αρµόδια κατά τόπους Αποκεντρωµένα 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) προκειµένου να εξασφαλιστεί 

ο συντονισµός και η διαλειτουργικότητα µεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που 

εµπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άµεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών. 

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από τους εµπλεκόµενους φορείς σε 

επίπεδο Κεντρικής ∆ιοίκησης ότι το δυναµικό και τα µέσα για την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων 

σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας δροµολογεί την υποβολή 

αιτήµατος διεθνούς συνδροµής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας 

ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισµούς ή µέσω διµερών και πολυµερών συµφωνιών. 

Η ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άµεσα το έργο του 
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Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των οργανικών µονάδων των Περιφερειών και των ∆ήµων 

ή φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Στον ανωτέρω συντονισµό µεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εµπλέκονται 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των εµπλεκοµένων 

φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕ∆ΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), 

τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσµο µεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά 

εµπλεκοµένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα 

Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρµογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες τους, ενηµερώνουν άµεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και µε εντολή τους δροµολογούν και 

συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους. 

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ βρίσκεται σε επικοινωνία µε τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων των 

εµπλεκοµένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες Πολιτικής 

Προστασίας των ∆ήµων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόµενο και 

υποστηρίζει το έργο των ∆ηµάρχων, των Περιφερειαρχών και των Αρµόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων, µε τη διάθεση µέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν 

σχετικού αιτήµατος. 

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισµό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την 

υλοποίηση δράσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στην δηµόσια υγεία 

µετά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων µε καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρµογή 

δράσεων του Τοµέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τµήµα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον 

συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονοµικές µονάδες για την υποδοχή τραυµατιών/ασθενών, την κάλυψη 

αυξηµένων αναγκών σε φαρµακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από 

κλιµάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ. 

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ.) ενηµερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για πληµµυρικά συµβάντα σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα και 

οικισµούς, επικοινωνεί µε τους αρµόδιους συνδέσµους, τα αστυνοµικά τµήµατα και τα Αποκεντρωµένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά µε την εκτίµηση των 

συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναµικό της Γενικής ∆ιεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν 

αναφορές για βλάβες σε κτίρια που εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και µε εντολή του 

Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών µεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιµάκια της Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και 

καταγραφή των ζηµιών. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που από την 

εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου µεταξύ των πληγέντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειµένου να 

ενηµερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενηµερώνεται σχετικά µέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή 

απευθείας µε το ΕΚΑΒ, το οποίο συνεργάζεται µε την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.). 

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου υπάρχουν θανόντες αλλοδαποί 

πολίτες, το ΥΠΕΞ ενηµερώνεται σχετικά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 2η Έκδοση του 

Ειδικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό 

έχει ενεργοποιηθεί ή όχι. 

Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυµατιών και 

θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω πληµµυρικών φαινοµένων, αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής 

αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία µε τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενηµέρωση για την κατάσταση της 
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υγείας των τραυµατιών, καθώς και ο αριθµός και οι ιατρικές µονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν 

ευθύνη του ΕΚΑΒ, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών. 

 

6.6 Επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δροµολογούνται άµεσα µόλις οι σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν πιθανούς εγκλωβισµούς ατόµων λόγω πληµµυρικών υδάτων, διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος ή λόγω 

κατολισθητικών φαινοµένων κλπ, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά 

προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαµβάνουν πρωτογενείς 

πληροφορίες σχετικές µε εγκλωβισµούς ατόµων να ενηµερώνουν άµεσα την αρµόδια κατά τόπους Υπηρεσία του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο είναι θεσµικά αρµόδιο για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο 

(άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α'/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - 

ΦΕΚ 73/Α'/2014 ). 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές µε έρευνα και 

διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιµους πόρους του για την άµεση µετάβασή τους στα σηµεία 

των συµβάντων. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνει από τα σηµεία των συµβάντων προβαίνει σε 

ιεράρχηση αυτών και ενίσχυση των δυνάµεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάµεις, ανάλογα µε την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε 

προσωπικό και µέσα από όµορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Π.Σ. σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος (Π∆ 210/1992, ΦΕΚ 99/Α'/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η 

κατάσταση το απαιτεί κινητοποιούνται οι ΕΜΑΚ. (Π∆ 96/1987, ΦΕΚ 58/Α'/1987 - Π∆ 329/1993, ΦΕΚ 

140/Α'/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004). 

Η περιµετρική αποµόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την ευχερή και άµεση 

επέµβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης µέσα και περιµετρικά της 

πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί 

αρµοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ' 21/5/2004). 

Η παροχή προ νοσοκοµειακής περίθαλψης και µεταφορά τραυµατιών λόγω των πληµµυρών σε 

υγειονοµικά κέντρα είναι αρµοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α'/1985). Το παράρτηµα του ΕΚΑΒ, 

που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δηµιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω πληµµυρών, 

συνεργάζεται µε τις µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νοµών της περιφέρειάς του (Νοσοκοµεία, Κέντρα 

Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι αποκλειστικά αρµόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των 

ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων µέσων 

µεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, διακινεί και διακοµίζει στα 

νοσοκοµεία εφηµερίας και τις άλλες µονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε έκτακτο 

περιστατικό καθώς και σε Νοσοκοµεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκοµεία της περιφέρειάς του δεν 

καλύπτουν τη συγκεκριµένη ανάγκη. Η διακοµιδή εκτάκτων περιστατικών από µία περιφέρεια σε άλλη γίνεται 

ύστερα από συνεννόηση των αρµοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης 

παρεµβαίνει συντονιστικά η αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που 

περιλαµβάνει τους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρµοδιότητες ασκεί η κεντρική 

Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. (Π∆ 376/1988, ΦΕΚ 169/Α'/1988). 

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. µετά την ενηµέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήµατα του ΕΚΑΒ δύναται να 

ενεργοποιήσει την Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων (Ο.∆Ι.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τµήµα Ιατρικής 

Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα απαιτούνται. 

Το έργο της µεταφοράς τραυµατιών προς τις νοσηλευτικές µονάδες δύναται να υποστηρίξουν, όπου αυτό 
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απαιτείται, και οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. σε συνεργασία µε το τοπικό 

παράρτηµα του ΕΚΑΒ. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωµατικός του ΠΣ, ο 

οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδροµή και άλλων 

φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικός του 

Πυροσβεστικού Σώµατος δύναται να αιτηθεί από: 

• τις αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισµένων δρόµων αρµοδιότητάς 

τους προς τα σηµεία επεµβάσεων, τη διάθεση µηχανηµάτων έργου, κλπ., 

• τον επικεφαλής της κατά τόπου αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής την περιµετρική αποµόνωση της περιοχής των 

επιχειρήσεων, τη λήψη µέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων παροχής 

βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άµεση µεταφορά τραυµατισµένων σε 

νοσοκοµεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιµα µέσα του ΕΚΑΒ, 

• τους αρµόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (∆.Ε.ΥΑ., ΕΥ∆ΑΠ, κλπ), ηλεκτροδότησης (∆Ε∆∆ΗΕ, 

Α∆ΜΗΕ) και διανοµής φυσικού αερίου (∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην 

περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχηµάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των 

ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο σηµείο του συµβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των 

αρµοδιοτήτων του, 

• το τοπικό παράρτηµα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαµετακοµιδή των τραυµατιών σε 

υγειονοµικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα προς συνδροµή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος, οφείλουν να τα εξετάζουν 

κατά προτεραιότητα οι αρµόδιοι φορείς. 

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαµβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε 

αρµόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 

6.7 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγοµένων φαινοµένων 

Η εκδήλωση ενός πληµµυρικού φαινοµένου δύναται να προκαλέσει επαγόµενες φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόµενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόµενες των πληµµυρών καταστροφές, αξιολογούνται 

και αντιµετωπίζονται από τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, µετά από σχετική ενηµέρωσή τους. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πληµµυρικών φαινοµένων προκληθούν 

κατολισθητικά φαινόµενα, ενηµερώνονται (κατά κανόνα από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή 

το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου) οι αρµόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (∆/νσεις Τεχνικών 

Έργων, κλπ) για τη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίµησης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί στην άµεση λήψη µέτρων, όπως την αποµάκρυνση πολιτών, µε στόχο την προστασία τους από πιθανή 

εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας της εξέλιξης των έντονων βροχοπτώσεων ή των 

πληµµυρικών φαινοµένων. Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινοµένου µπορεί να ζητηθεί 

και η συνδροµή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού 

συµβούλου, στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α'/1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α'/2019). 

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς άξονες, από και 

προς την πληγείσα από πληµµύρες περιοχή. Νοείται ότι η ανωτέρω ενέργεια έχει σαν άµεσο στόχο τη µερική 

άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχηµάτων έκτακτης ανάγκης 



 

28 

(σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και όχι κατ' ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδοµών στην πληγείσα από πληµµύρες 

περιοχή (φράγµατα, µονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιµάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και 

σιδηροδροµικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισµού 

λειτουργίας και συντήρησης σε άµεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους µετά από πληµµύρα για τη διασφάλιση 

της οµαλής λειτουργίας τους. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίµηση της 

κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της 

ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχης). 

Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγµάτων, οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα τα 

Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) και τις κατά 

τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., σε περιπτώσεις εκφόρτισης της πληµµυρικής εισροής από τους 

υπερχειλιστές των εγκαταστάσεών τους. 

 

6.8 Άµεση παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων 

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα µετά την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων µε καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας µε βαρύνουσα σηµασία και 

δροµολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρµόδιους ∆ηµάρχους µε την συνδροµή των οικείων 

Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών, στο πλαίσιο του θεσµικού τους ρόλου ως Αποκεντρωµένα Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας, δια των αρµοδίων υπηρεσιών τους και υποστηρίζονται άµεσα από φορείς της κεντρικής 

διοίκησης, µε βάση το µέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού 

φαινοµένου. 

Οι ανωτέρω δράσεις άµεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως µε 

την εξασφάλιση άµεσης προσωρινής διαµονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει πληγεί από το πληµµυρικό 

φαινόµενο και χρειάζονται άµεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και µε την µεταφορά και κάλυψη των 

στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά αποµακρυνθεί από περιοχή που τεκµηριωµένα 

εκτιµάται ότι απειλείται από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας 

τους, στα πλαίσια εφαρµογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007. 

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των ∆ήµων και 

των Περιφερειών που εµπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των µέσων που άµεσα διαθέτουν. 

6.9 Ενεργοποίηση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση ενός πληµµυρικού φαινοµένου δύναται να προκαλέσει επαγόµενες 

φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική 

Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), 

ως αρµόδιος φορέας για τη βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γεωδυναµικού καθεστώτος της 

Ελλάδας, καθώς και µεταξύ των άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και µελέτη γεωκινδύνων (άρθρο 

26 του Ν. 4602/2019 - ΦΕΚ 45/Α'/2019), προχώρησαν στις 16-06-2016 στην υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας 

µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου µέσω της «Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης» της ΕΑΓΜΕ 

αµέσως µετά από σοβαρά Καταστροφικά Φαινόµενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά την διάρκεια εν εξελίξει 

σοβαρών καταστροφικών φαινοµένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, 

καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόµιµα υφιστάµενα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και οικισµούς, καθώς και 
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υποδοµές αρµοδιότητος του αιτούντος φορέα (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα, κ.τ.λ.). 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πληµµυρικών φαινοµένων οι οποίες συνοδεύονται από κατολισθητικά 

φαινόµενα κλπ., τα Αποκεντρωµένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 

∆ήµαρχος) µπορούν να υποβάλουν αίτηµα προς την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για την 

αποστολή της Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνηµονίου Συνεργασίας, 

η οποία θα προβαίνει σε τεχνικογεωλογική αναγνώριση µε σκοπό την καταγραφή των φαινοµένων και των 

επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίµηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόµενες κατασκευές (κατοικίες, 

οδικό δίκτυο και συνωδά έργα). 

Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συµβούλου µέσω της Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ, δεν 

αφορά τον έλεγχο και τα ενδεχόµενα µέτρα πρόληψης επαπειλούµενων κινδύνων γεωλογικής αιτιολογίας 

(ευστάθεια πρανών, ελέγχους αποκόλλησης µεµονωµένων βράχων κ.τ.λ.), καθώς και τον έλεγχο και τα 

ενδεχόµενα µέτρα πρόληψης ή/και εξέτασης γεωλογικών φαινοµένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας 

εξέλιξης, εδαφικούς ερπυσµούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο ειδικής 

γεωτεχνικής µελέτης, η οποία πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνηµόνιο 

Συνεργασίας µε ή χωρίς την συµµετοχή του ΕΑΓΜΕ, µε την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' 

βαθµού και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην σχετική νοµοθεσία. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνηµονίου 

Συνεργασίας, δεν αποτελεί µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα 

προβλέπονται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α. οικ. 37691/12-9-

2007 (ΦΕΚ 1902Β/2007). 

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνηµονίου Συνεργασίας και η πραγµατοποίηση των τεχνικογεωλογικών 

αναγνωρίσεων από την Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης της ΕΑΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για 

τους ΟΤΑ. 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 

και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινοµένου γεωλογικής αιτιολογίας 

έχουν δοθεί µε τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

6.10 Αποκλιµάκωση 
Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν: 

• την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων, συµπεριλαµβανοµένης και της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, 

• την άµεση - βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων, 

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, Περιφερειάρχης/αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ∆ήµαρχος) τα οποία έχουν το συντονισµό του έργου 

Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδια για να αποφασίσουν την αποκλιµάκωση δυναµικού και µέσων. 

Κάθε εµπλεκόµενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων είναι υπεύθυνος για την 

αποκλιµάκωση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει. 

 

 

6.11 Ενηµέρωση κοινού για δράσεις που δροµολογούνται για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, µε στόχο την αντιµετώπιση 
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των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρµοδιότητα του Κεντρικού 

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί. 

Η ενηµέρωση του κοινού για ζητήµατα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη 

διαχείριση των συνεπειών (αντιµετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή 

(κατόπιν εντολής του) του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρµοδιότητα συντονισµού του έργου 

πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Η ενηµέρωση του κοινού για ζητήµατα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των ∆ήµων στη 

διαχείριση των συνεπειών (αντιµετώπιση - βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του ∆ηµάρχου που έχει 

την αρµοδιότητα συντονισµού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου. 

Η ενηµέρωση του κοινού για λήψη µέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν 

ζητήµατα δηµόσιας υγείας από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, καθώς και για τις επιπτώσεις των 

πληµµυρικών φαινοµένων στην υγεία των πολιτών (αριθµός τραυµατιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του 

ΕΚΑΒ σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Εκτάκτων Καταστάσεων ∆ηµόσιας Υγείας 

(∆4) του Υπουργείου Υγείας. 

Η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε θέµατα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε χερσαίο 

χώρο στην πληγείσα περιοχή, καθώς και την άντληση υδάτων από κατακλυσµένα κτήρια και κτηριακές 

εγκαταστάσεις από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους πληγέντες, 

αποτελεί αρµοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ. 

Η επίσηµη ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε θέµατα που αφορούν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην 

χωρική αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και 

παραλία), αποτελεί αρµοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

Η ταυτοποίηση τραυµατιών πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων, αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία µε το 

ΕΚΑΒ. Η ενηµέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυµατιών, καθώς ο αριθµός και οι ιατρικές µονάδες 

στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ. 

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων, αποτελεί αρµοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία µε τις 

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. 

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου µεταξύ των τραυµατιών ή των 

θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενηµερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ. 

 

 
6.12. Λήψη µέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού και της ποιότητας των τροφίµων σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών όπως οι πληµµύρες, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την ∆1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 

εγκύκλιο µε θέµα «Λήψη µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας µετά από έντονα καιρικά και πληµµυρικά 

φαινόµενα.» (Α∆Α: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), όπως και το ∆1δ/ΓΠ οικ.16330/28-02-2019 έγγραφο µε θέµα «Λήψη 

µέτρων διασφάλισης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης µετά από έντονες βροχοπτώσεις και 

πληµµύρες» 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω έγγραφα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού οι ΟΤΑ 

και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιµου νερού, σε συνεργασία µε τις 

∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρµόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν 

υγειονοµικό έλεγχο λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαµενές, 

εγκαταστάσεις, δίκτυο διανοµής) και αποχέτευσης. Συγκεκριµένα θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η 

δηµιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εµπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που µπορεί να δηµιουργήσει 
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πρόβληµα υγιεινότητας του πόσιµου νερού. Επίσης δίνονται οδηγίες για τις απαιτούµενες ενέργειες σε 

περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του 

νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγµατοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιµα σηµεία του 

δικτύου ύδρευσης, υγειονοµική αναγνώριση, κλπ). 

6.13 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού µε τους φορείς αποκατάστασης βλαβών 

δικτύων κοινής ωφέλειας 

Η εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων δύναται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των 

δικτύων κοινής ωφέλειας µε δυσµενή αποτελέσµατα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της 

υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ). 

Για τους λόγους αυτούς είναι σηµαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας 

(Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να εξασφαλίζουν την άµεση 

αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω πληµµυρικών φαινοµένων. 

Στην προκειµένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που σηµειώνονται πληµµυρικά 

φαινόµενα, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άµεσα 

µε την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά µε την επικρατούσα 

κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα σηµεία των βλαβών. 

Εν συνεχεία και εφόσον τα µέσα που διαθέτουν ή µισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 

κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σηµείο της βλάβης, δύναται να ζητήσουν την 

συνδροµή των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα 

κατάλληλα µέσα, προκειµένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους. 

6.14 Ενεργοποίηση του Ειδικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (Σ∆ΑΑ) 

Ως συµβάν µε πολλούς θανόντες ορίζεται κάθε συµβάν κατά το οποίο προκαλούνται πολυάριθµοι θάνατοι, 

εστιασµένοι χρονικά ή/και χωρικά, και η διαχείρισή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της καθηµερινής λειτουργίας 

των κατά τόπον αρµόδιων Ιατροδικαστικών Αρχών και των λοιπών εµπλεκοµένων φορέων. 

Σε ένα τέτοιο συµβάν ανάλογα µε την ένταση και την έκτασή του, θα απαιτηθεί η χρήση πόρων, πέραν των 

κατά τόπους υφιστάµενων, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις συντονισµένης συνέργειας όλων των 

εµπλεκοµένων φορέων. 

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε από την ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, 

σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς το Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών 

(Σ∆ΑΑ). Η 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών εγκρίθηκε από τον Γενικό 

γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας την 7η ∆εκεµβρίου 2017 και έχει αποσταλεί σε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς µε το 8878/08-12-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ. Το Σ∆ΑΑ καταρτίστηκε στο πλαίσιο εφαρµογής της ΥΑ 

1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423/Β'/2003) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτή 

συµπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776/Β'/2006). Με βάση τις νεότερες θεσµικές αλλαγές αναµένεται 

άµεσα η 3η Έκδοση του ανωτέρω σχεδίου από τη ΓΓΠΠ. 

Το Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (Σ∆ΑΑ) καθορίζει ένα σύστηµα για την κατάλληλη 

οργάνωση και συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών, για την αποτελεσµατική διαχείριση 

συµβάντων µε πολυάριθµους θανόντες. 

Ο συντονισµός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιµέρους δράσεων µεταξύ των Αρχών/Φορέων που 

εµπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, και της αρµόδιας, καθ' ύλη και κατά τόπο, Προανακριτικής Αρχής 

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, ανάλογα µε το είδος και τον τόπο του συµβάντος) και την εύρεση και διάθεση 

πρόσθετων πόρων. 
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Η ενεργοποίηση του Σ∆ΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, µετά από σχετικό αίτηµα 

της φυσικής ηγεσίας της καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιας Προανακριτικής Αρχής (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, 

ανάλογα µε το είδος και τον τόπο του συµβάντος). 

Το Ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών δύναται να εφαρµοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα µε 

κάθε ειδικό σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής. 

Αντίγραφο της 2ης έκδοσης του Σ∆ΑΑ βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ 

(www.civilprotection.gr). 

Μέρος 7 - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαµβάνεται και η 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. 

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η 

οργανωµένη αποµάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκµηριωµένα εκτιµάται ότι απειλείται από εξελισσόµενη 

ή επικείµενη καταστροφή. 

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειµένου να υπάρξει θεσµοθετηµένη διαδικασία 

στη λήψη της απόφασης που συνδέεται µε την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από εξελισσόµενη ή 

επικείµενη καταστροφή. 

Το 2014, µετά από σειρά ετών εφαρµογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρµογή του άρθ. 18 

του Ν.3613/2007 η οποία ενσωµατώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες διοικητικές δοµές της χώρας 

από την εφαρµογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι: 

• Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους 

∆ηµάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της 

καταστροφής σε τοπικό επίπεδο 

• Όταν η εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα ∆ήµο, η απόφαση 

λαµβάνεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο 

Αντιπεριφερειάρχη, 

• Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 

3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαµβάνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής 

Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρµόδιους Περιφερειάρχες και ∆ηµάρχους, 

• Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη 

περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των πληµµυρικών 

φαινοµένων, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν τα ακόλουθα θέµατα: 

• Η οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών από µια περιοχή που τεκµηριωµένα εκτιµάται ότι 

απειλείται από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή, αποτελεί δράση πολιτικής προστασίας η οποία 

δροµολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους 

• Η οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως µέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να 

δροµολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 

και περιορισµούς, η εκτίµηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο σε τοπικό επίπεδο. ∆ηλαδή το µέτρο αυτό 

εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναµένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινοµένου, ο κίνδυνος παραµονής των πολιτών σε οικισµούς, τµήµατα πολεοδοµικών 
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συγκροτηµάτων, κλπ, είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον κίνδυνο µετακίνησης, στον οποίο δύναται να 

εκτεθούν κατευθυνόµενοι προς ασφαλή χώρο, 

• Η δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης ως µέτρο που δροµολογείται για την προληπτική προστασία 

των πολιτών, έχει χαρακτήρα µη υποχρεωτικό, βασιζόµενη στην ενηµέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις 

πιθανές συνέπειες που έχει η παραµονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της 

αποµάκρυνσης, 

• Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ οργανωµένης προληπτικής αποµάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων 

απεγκλωβισµού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη µεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες 

βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραµονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα 

καταστροφικό φαινόµενο, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό 

φαινόµενο και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άµεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή 

βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να µην υπάρξουν απώλειες. 

• Η δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης πραγµατοποιείται µόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή 

οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. 

∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αιφνίδιων πληµµυρών όταν υπάρχουν αιτήµατα πολιτών για παροχή 

βοήθειας σε περιοχές που έχουν ήδη κατακλυστεί ή θεωρούν ότι από την εξέλιξη του φαινοµένου η προσωπική 

τους ασφάλεια διατρέχει άµεσο και διαρκή κίνδυνο, η άµεση µετακίνηση ή µεταφορά τους σε ασφαλές σηµείο 

αποτελεί έργο διάσωσης και δροµολογείται άµεσα από τις κατά τόπους αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι 

οποίες είναι θεσµικά αρµόδιες για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 

258/A'/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/A'/2014) (παρ. 10.6 του 

παρόντος). 

Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πληµµυρών όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες 

της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. που επιχειρούν στο χώρο του συµβάντος ότι η προσωπική ασφάλεια των πολιτών σε µια 

περιοχή που εξελίσσεται το φαινόµενο διατρέχει άµεσο και διαρκή κίνδυνο από τη ραγδαία εξέλιξή του και η 

άµεση µετακίνηση ή µεταφορά τους σε ασφαλές σηµείο είναι επιτακτική ώστε να µην υπάρξουν απώλειες, η 

δράση αυτή διενεργείται ως έργο διάσωσης που συντονίζεται από τον επικεφαλής Αξιωµατικό του 

Πυροσβεστικού Σώµατος στο συµβάν και ενηµερώνεται ο οικείος ∆ήµαρχος προκειµένου να υποστηρίξει το έργο 

διάσωσης προσδιορίζοντας στον επικεφαλής αξιωµατικό του Π.Σ. στο συµβάν ασφαλείς χώρους προσωρινής 

παραµονής και φροντίδας των πολιτών που έχουν αποµακρυνθεί. 

Στις περιπτώσεις επικείµενης καταστροφής ή όταν η εξέλιξη του φαινοµένου δεν είναι ραγδαία και επιτρέπει 

την λήψη µέτρων για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από µία περιοχή για λόγους προστασίας της 

ζωής ή της υγείας τους από την κατάκλυση κατοικηµένων περιοχών από πληµµυρικά ύδατα, ή από τη διαρροή 

επικινδύνων ουσιών οι οποίοι παρασύρθηκαν στα πληµµυρικά ύδατα ή από λοιµογόνους παράγοντες 

επικίνδυνους για την δηµόσια υγεία οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα πληµµυρικά ύδατα, ή από επαγόµενα 

κατολισθητικά φαινόµενα, η δράση αυτή δροµολογείται ως ακολούθως: 

• Στις περιπτώσεις επικείµενης κατάκλυσης κατοικηµένων περιοχών από πληµµυρικά ύδατα τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από τα υφιστάµενα αντιπληµµυρικά έργα ή υποδοµές (αναχώµατα, 

φράγµατα, θυροφράγµατα, κλπ) και η εξέλιξη του φαινοµένου επιτρέπει την λήψη του µέτρου της 

οργανωµένης αποµάκρυνσης των πολιτών, αρµόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης /Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την 

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης των 

ανωτέρω έργων και υποδοµών (∆/νσεις Τεχνικών Έργων, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικοί Ασφαλείας 

Φραγµάτων, κλπ). 

• Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινοµένων σε κατοικηµένες περιοχές αρµόδιοι να εισηγηθούν στα 
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Όργανα Πολιτικής Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της 

απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάµενοι των 

αρµοδίων ∆/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την 

εκτίµηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινοµένου µπορεί να ζητηθεί και η συνδροµή της Ελληνικής 

Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συµβούλου, στο πλαίσιο 

εφαρµογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/A'/1976, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του 

Ν.4602/2019 - ΦΕΚ 45/A'/2019. 

• Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήµατα δηµόσιας υγείας από λοιµογόνους παράγοντες που 

αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πληµµυρικά ύδατα, αρµόδιοι να  εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την 

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάµενοι των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγείας. 

• Στις περιπτώσεις διαρροών επικινδύνων ουσιών, αρµόδιος να εισηγηθεί στα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την 

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού 

Σώµατος, µετά από σχετική ενηµέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της 

εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πληµµυρικών ή/και κατολισθητικών φαινοµένων, αυτό 

µπορεί να αξιολογείται και να λαµβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, δεδοµένου του προληπτικού χαρακτήρα του 

µέτρου της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών. 

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρµογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των 

ατόµων, που ευρίσκονται εντός υποδοµών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται 

από ειδικότερες νοµοθεσίες και η αποµάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική 

διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφάλειας, 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά 

καταλύµατα, κλπ). 

Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρµοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και 

λαµβάνεται µετά από σχετική ενηµέρωση από τους φορείς που ορίζονται εκ του θεσµικού τους ρόλου κατά 

περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή. 

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδοµών ή 

εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο ∆ήµαρχο, όπως επίσης και στον αρµόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενηµέρωσης τους για τις δράσεις που δροµολογούνται από άλλους 

φορείς. 

Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την οργανωµένη 

αποµάκρυνση των πολιτών εξαιτίας πληµµυρικών φαινοµένων, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι, οι 

περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, µπορούν άµεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της 

Περιφερειακής τους Ενότητας. 

Επισηµαίνεται ότι η εξασφάλιση µέσων για την µετακίνηση πολιτών, µπορεί να γίνει από φορείς του 

δηµοσίου (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Ένοπλες ∆υνάµεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τοµέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). 

Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ή η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιµότητας), τα µέσα που 

µπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει 

το ενδεχόµενο υλοποίησης µιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής τους, 

όταν πρόκειται για φορείς του δηµοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, µέσω ενός µνηµονίου 

συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 



 

35 

Η οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσµικά από την Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα. 

(Ν. 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Α'/2000, Ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α'/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α'/2014). 

Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνοµία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 - ΦΕΚ 

73/Α'/2014), έχει σηµαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την αποµάκρυνση πολιτών. 

Θέµατα που συνδέονται µε τον εντοπισµό και ειδοποίηση των πολιτών για την αποµάκρυνσή τους όταν έχει 

ληφθεί σχετική απόφαση, µε την τήρηση της τάξης, µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την αποµάκρυνση, 

καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκληµάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται 

από την περιοχή, αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους αρµόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, ή περιλαµβάνει 

άτοµα µε προβλήµατα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η παρουσία µονάδων του ΕΚΑΒ, για 

λόγους παροχής άµεσης προ νοσοκοµειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρµοδιότητας (Ν. 1579/85 - ΦΕΚ 

217/Α'/1985). 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση µέσων µεταφοράς µε τη διαδικασία της επίταξης, δεν 

είναι άµεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 41 του Ν. 

3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015). 

7.1 Κατευθυντήριες οδηγίες - Σχέδιο δράσης 

Ο ∆ήµαρχος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισµού 

των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άµεσα, σηµείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), 

στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εµπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, 

υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άµεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί, η µεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών 

σχετικών µε την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισµός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την 

άµεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση 

για οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση. 

Εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος, πλαισιωµένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εµπλέκονται, πριν λάβει 

την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιµήσει ή εξασφαλίσει τα εξής: 

• Τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να αποµακρυνθούν, µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία ή άλλες 

πληροφορίες που σχετίζονται µε τον αριθµό των ατόµων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για 

διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η αποµάκρυνση, µε βάση τον κίνδυνο, ενδεχοµένως να µην 

αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά µέρος αυτών (άτοµα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτοµα µε προβλήµατα 

υγείας, κλπ). 

• Τον προσδιορισµό των µέσων µεταφοράς µε βάση τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να 

αποµακρυνθούν και τη διαθεσιµότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, 

εφόσον χρειάζονται µεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των µέσων αποµάκρυνσης αποτελεί κρίσιµη 

παράµετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης µια άλλη παράµετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η 

δυνατότητα αποµάκρυνσης των πολιτών µε δικά τους µέσα, από καθορισµένα δροµολόγια στα οποία έχει 

εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. 

• Επισηµαίνεται ότι η εξασφάλιση µέσων για την µετακίνηση πολιτών µπορεί να γίνει µε τα µέσα ∆ηµοτικής 

συγκοινωνίας που διαθέτει ο ∆ήµος, ή µε τη συνδροµή µέσων άλλων φορέων του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 

τοµέα τα οποία είναι άµεσα διαθέσιµα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος 9.2 του παρόντος - µνηµόνια 

συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς - κατάρτιση µητρώου εργοληπτών για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών). 
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Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των 

προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιµότητας), τα µέσα που µπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό 

επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόµενο υλοποίησης µιας 

τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του 

δηµοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, µέσω ενός µνηµονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για 

φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 

Στις περιπτώσεις που για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία 

η χρήση πλωτών θαλασσίων µέσων, η παρουσία και η συµβολή των κατά τόπους Λιµενικών Αρχών 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/A'/2013 και Π∆ 13/2018, ΦΕΚ 26/A'/2018). Στο 

πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµαρχος επικοινωνεί µε την οικεία Λιµενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών 

µέσων. 

• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σηµεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωµένη 

αποµάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται µεταφορά. 

• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής 

που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισµού και ειδοποίησής τους (πόρτα-

πόρτα, ανακοινώσεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµός, κλπ). 

• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δροµολόγια που έχουν 

προσδιοριστεί από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη 

και την εκτιµώµενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου από τον φορέα που κατά περίπτωση έχει την 

ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 

κατά την αποµάκρυνση των πολιτών. 

Η δυνατότητα αυτή αφορά δροµολόγια που θα χρησιµοποιηθούν τόσο από τα µέσα µαζικής 

µεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια µέσα που ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν οι πολίτες που 

αποµακρύνονται µετά τη λήψη και δηµοσιοποίηση της σχετικής απόφασης. 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δροµολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καµιά περίπτωση δεν 

πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). 

• Τη διασφάλιση επικοινωνιών µεταξύ των αρµόδιων φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισµός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών µε την 

τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινοµένου. 

• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που αποµακρύνονται σε επιλεγµένους ασφαλείς χώρους 

συµπεριλαµβανοµένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να αποµακρυνθούν από την περιοχή µέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος για τον οποίο αποµακρύνονται. Η εκτίµηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαµένουν 

µόνιµα ή προσωρινά στη περιοχή. 

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν και διαµένουν µόνιµα ή προσωρινά 

στην περιοχή. 

Με δεδοµένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, 

κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι, οι περιοχές των οποίων 

πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόµενου, µπορούν να 

συγκαλούν άµεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το 

σκοπό αυτό, στα Σ.Τ.Ο.  των ∆ήµων, µετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συµµετέχουν 

ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση πολιτών. 

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε µια οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως 

εξής: 

1. Εκτίµηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη 
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περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής 

2. Άµεσος καθορισµός από το αρµόδιο Αποκεντρωµένο όργανο Π.Π. (∆ήµαρχος, Περιφερειάρχης / 

Αντιπεριφερειάρχης) σηµείου συγκέντρωσης φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, 

ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). 

3. Λήψη απόφασης για την αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση, από το αρµόδιο Αποκεντρωµένο όργανο 

Π.Π. 

4. Ενηµέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την αποµάκρυνσή του. Η δηµόσια ανακοίνωση της 

απόφασης προς ενηµέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται µε ευθύνη του ∆ηµάρχου που έλαβε την 

απόφαση ή του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ Περιφερειάρχη όταν οι περιοχές από τις οποίες θα 

αποµακρυνθούν οι πολίτες ανήκουν σε παραπάνω από ένα ∆ήµο. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις 

εξής βασικές πληροφορίες : 

• Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 

• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών µέσα από τις οποίες θα πρέπει 

να αποµακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραµείνουν σε αυτές. 

• Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής αποµάκρυνσης όλων των πολιτών, ή 

συγκεκριµένων οµάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτοµα παιδικής ηλικίας, 

ηλικιωµένοι, κλπ). 

• Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σηµεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον 

χρειάζονται µεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείµενα που µπορούν να έχουν µαζί τους. 

• Να προσδιορίζει την προβλεπόµενη διάρκεια της αποµάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισµού. 

• Να κατονοµάζει τα ασφαλή οδικά δροµολόγια καθώς και τυχόν µονοδροµήσεις που µπορούν να 

ακολουθήσουν σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε δικά τους µέσα. 

• Να αναφέρει την διαθέσιµη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισµού. 

• Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται. 

Σηµειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που θα δεχτούν να αναµεταδώσουν 

την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δηµιουργία µίας και µοναδικής συνολικής εικόνας αντιµετώπισης της 

κατάστασης προς το κοινό. 

Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εµβέλειας που θα 

αναµεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την 

έναρξη της διαδικασίας αποµάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε µεθόδους και πρακτικές 

που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισµό και εν συνεχεία την ενηµέρωση των πολιτών 

για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραµείνουν στην περιοχή (πόρτα-πόρτα, ενηµέρωση µε 

διερχόµενο όχηµα που παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες, συνδυασµός και των δυο µεθόδων). Στην 

περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, το 

έργο των οποίων µπορεί να υποστηριχτεί και από δηµοτικούς υπάλληλους. 

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εµπλεκόµενοι φορείς, 

αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναµενόµενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες 

της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιµοι για την υλοποίηση της δράσης 

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εµπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή 

έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, ∆ήµαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρµόδιος 

εξουσιοδοτηµένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ' επέκταση έχει το γενικό συντονισµό των επιµέρους ενεργειών 

που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 
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7.2 Μνηµόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών 

λόγω εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων 

Οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 

∆ήµων, λαµβάνοντας υπόψη τους χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας και τους χάρτες κινδύνων πληµµύρας για 

τις περιοχές αρµοδιότητάς τους που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1108/Β'/2010, να προχωρήσουν στη σύνταξη µνηµονίου ενεργειών σχετικά µε τη δράση της οργανωµένης 

αποµάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων, όπως ονοµαστική κατάσταση των 

υπευθύνων µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιµων µέσων που διαθέτει ο 

φορέας, µνηµόνια συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κατάσταση 

τουριστικών καταλυµάτων προσωρινής διαµονής και φιλοξενίας πληγέντων κλπ., για τις δράσεις που 

προβλέπονται στις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες και το σχέδιο δράσης. 

Μέρος 8 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
8.1 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση των επιχειρησιακών οµάδων σε τακτικό επίπεδο σχεδιάζεται από τις αρµόδιες ∆/νσεις του 

Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος 

και Ελληνικής Ακτοφυλακής και του ΕΚΑΒ λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την εκδήλωση πληµµυρικών 

φαινοµένων. Για τους υπόλοιπους Φορείς που εµπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή η 

εκπαίδευσή τους µέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τους ίδιους φορείς µε την συµµετοχή 

στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

8.2  Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου πραγµατοποιούνται ασκήσεις από τους εµπλεκόµενους Φορείς σύµφωνα µε τη 

σχετική νοµοθεσία (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρµογή της ΥΑ 

1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

 

8.2.1 ∆ιενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµων και Περιφερειών της χώρας 

Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, συνιστά την πιο ασφαλή µέθοδο για την 

τακτική και σε βάθος δοκιµασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας, επάρκειας, αλλά 

και του επιτυχούς συντονισµού των φορέων σε δράσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και άµεσης/βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Στο πλαίσιο αυτό µετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων της Περιφέρειας, 

µε εντολή των Περιφερειαρχών, οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καλούνται να 

προγραµµατίζουν σε ετήσια βάση µια άσκηση ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 

άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, βάσει του ανωτέρω 

σχεδίου. 

Οµοίως, µετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου, µε εντολή των ∆ηµάρχων, 

τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των ∆ήµων καλούνται να προγραµµατίζουν σε ετήσια βάση µια άσκηση 

ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, βάσει του ανωτέρω σχεδίου. 
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Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέµατα κατανοµής ρόλων και αρµοδιοτήτων 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή των ∆ήµων, αντίστοιχα, µε στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και 

συνεργασίας όλων των οργανικών µονάδων των Περιφερειών ή των ∆ήµων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του 

θεσµικού τους ρόλου στην αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται µόνο στην άσκηση των 

οργανικών µονάδων και υπηρεσιών των Περιφερειών ή των ∆ήµων, για τη βελτίωση του σχεδιασµού τους στην 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων, χωρίς την εµπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ). 

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συµµετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς σε 

επίπεδο Περιφέρειας ή ∆ήµου αντίστοιχα (δι υπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισµού και 

διαλειτουργικότητας µεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και την άµεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων. 

Η ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράµει στον σχεδιασµό, 

διεξαγωγή και αποτίµηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και ∆ήµου, 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

8.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου 

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων αναφέρεται σε 

ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους: 

• νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν τις αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων στο Σχέδιο ∆/νσεων του 

Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων µε τους οποίους αυτός συνεργάζεται 

• ίδρυση Φορέων που εµπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, 

• νέες θεσµικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις, 

• νέα ανάλυση κινδύνου, 

• αποτιµήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο. 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόµενη αλλαγή συγκεκριµένων 

στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι: 

• Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εµπλεκόµενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης 

• Μνηµόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο 

• ∆ιαδικασίες και υποδείγµατα εντύπων 

• Στοιχεία δηµιουργηθέντων νέων υποδοµών (κυκλοφοριακών και άλλων) 

8.4 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής 

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθ. 6, παρ. 3 στ' του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 

102/Α'/2002), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές µεγάλης 

έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Α' του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του 

αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς 

και για την αποκατάσταση των ζηµιών. Επίσης, εµπεριέχονται εκθέσεις απολογισµού δράσης των επί µέρους 

αρµόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιµετώπισης παρόµοιων 
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Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας 

φαινοµένων. 

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων και την αποκατάσταση των ζηµιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω 

στοιχεία µε χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήµατος 

κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, µε στόχο την βελτίωση του σχεδιασµού για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των καταστροφικών φαινοµένων και τον µετριασµό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι ∆/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων-

Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται µε τον φάκελο καταστροφής στις 

περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο 

δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται 

µε τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται µε σχετικό αίτηµα της Γενικής Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας προς 

τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 
Μέρος 9 - ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο µιας καταστροφής, µε πολιτική περιβολή, δεν 

δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές 

πολύτιµος χρόνος µέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά 

απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 

Σύµφωνα µε το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά µπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα 

πρέπει να έχουν την ακόλουθη µορφή: 

 



 

41 

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 Αναλυτικές προδιαγραφές για την εµφάνιση των επιχειρησιακών µπουφάν και γιλέκων Πολιτικής 

Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ. 

Για τους εργαζόµενους στις οργανικές µονάδες Πολιτικής Προστασίας (∆/νσεις, Τµήµατα και Γραφεία) πέραν 

των επιχειρησιακών µπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί µεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του 

συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την 

ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/2019). 

Μέρος 10  

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Η ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου είναι η ………….., σύµφωνα µε την υπ' 

αριθµ ……….απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου. 

Τέλος για την υποστήριξη σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα παραρτήµατα: 

 

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας: 
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Παράρτηµα Α - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το Παράρτηµα Α θεωρούµε ότι θα πρέπει να περιέχει το ακόλουθο χαρτογραφικό υλικό της 

∆/νσης Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ που είναι άµεσα διαθέσιµο 

στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ: 

• Χαρτογραφική αποτύπωση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της 

οικείας Περιφέρειας, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και 

ειδικότερα στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο 

πεδίο «Κατανοµή Αρµοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου». Στους ανωτέρω χάρτες 

αποτυπώνονται επίσης τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και των ∆ήµων, καθώς και οι 

κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας. 

 

 

• Χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών της οικείας Περιφέρειας που έχουν κηρυχτεί σε 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω πληµµυρικών φαινοµένων κατά την 

περίοδο 2015-2019, σε παράθεση µε τις Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας, καθώς και 

τις Περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πληµµύρας για περίοδο επαναφοράς 100 έτη (σύµφωνα µε 

τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας που έχει εκδώσει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων νυν 

∆ιεύθυνση Προστασίας και ∆ιαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 

Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 - ΦΕΚ 1108 Β'/2010). Οι ανωτέρω χάρτες έχουν αναρτηθεί στον 

ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Χάρτες περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε 

έκτακτη ανάγκη λόγω πληµµυρών, σε παράθεση µε τις ζώνες επικινδυνότητας πληµµύρας». 
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Παράρτηµα Β  

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Μνηµόνιο ενεργειών του ∆ήµου για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου. 

Στο µνηµόνιο ενεργειών θα περιγράφονται τα ακόλουθα: 

• ονοµαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου Αντιµετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου, που συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 

που µπορεί να προκύψουν από πληµµύρες, καθώς και των αναπληρωτών τους, µε τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους (ονοµατεπώνυµο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ), 

• κατάλογος των επιχειρησιακών µέσων που άµεσα διαθέτει ο ∆ήµος για την υλοποίηση των 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας (µηχανήµατα έργων, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, κλπ) 

που συνδέονται µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν από 

πληµµύρες. 

Τα ανωτέρω αποτελούσαν µέρος του «Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων» (7767/30-10-2019 έγγραφο της 

ΓΓΠΠ µε Α∆Α: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ). 

Ξεχωριστό µνηµόνιο ενεργειών θα πρέπει να καταρτιστεί για την υλοποίηση της δράσης της 

οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου 

Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων µε την Κωδική Ονοµασία «∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ» 

Επιµέρους µνηµόνια ενεργειών που αφορούν την άµεση κινητοποίησή τους για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών που µπορεί να προκύψουν από πληµµύρες θα πρέπει να καταρτίσουν και οι λοιπές 

οργανικές µονάδες των ∆ήµων που εµπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας. 

Το µνηµόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο µη εµπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο 

δίδονται, σε επίπεδο ∆ήµου, µε σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήµατα (ποιος, τι, πότε, πού, γιατί), 

που αναφέρονται στην παρ Β του Παραρτήµατος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β'/2003). 

 

 

A) Ονοµαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Α/Α Υπηρεσία Τηλέφωνα  Επικοινωνίας 

1 Γραφείο Πολ. Προστασίας Νοµαρχίας Καβάλας 2510 291257 

2 Γραφείο Πολ. Προστασίας ∆ήµου Καβάλας 2513 500152 

3 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Καβάλας  2513 500136, 2513 500133 

4 Αστυνοµική ∆/νση Καβάλας 2510622240, 2510622243 

5 ΧΧ Τεθωρακισµένη Μεραρχία (ΤΘΜ) 2510 243180 

6 Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας 2510600380 

7 ∆/νση Υγείας Καβάλας 2510 291363 

8 ∆/νση Κοιν. Πρόνοιας ∆ήµου Καβάλας 2510 291310 

9 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας 2510 291461 

10 ∆ασαρχείο Καβάλας 2313 309940 
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11 ∆/νση Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας 2510 291530 

12 ∆/νση Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας 2510 291520 

13 Κτηνιατρική Υπηρεσία Π.Ε. Καβάλας 2510 291420 , 291415 

14 ∆.Ε.Η. – υποκατάστηµα Καβάλας 2510600440, 2510600360 

15 Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας 2513501100 

16 Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Καβάλας 2510 222631 

17 Τµήµα Πρασίνου ∆ήµου Καβάλας 2510 839616 

18 Τµήµα Καθαριότητας ∆ήµου Καβάλας 2513 500380 

19 Τµήµα Περιβάλλοντος ∆ήµου Καβάλας 2513 500152 

20 Τµήµα Μελετών – Έργων ∆ήµου Καβάλας 2513 500277 

21  Γραφείο ∆ηµάρχου Καβάλας 2513 500169, 2513 500100 

22 Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Καβάλας (Κόγια Φωτεινή) 6983 632187 

23 Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Αµυγδαλεώνα (Πουρσαϊτίδης ∆ηµ.)  6945 013490 

24 Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Ζυγού (Κοτσακίδης ∆αµιανός) 6947427648 

25 Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Κρηνίδων (Κυριακίδης Όµηρος) 6973 704569 

26 Πρόεδρος ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Καρβάλης (Καρακείσογλου Νικόλαος) 6972223156 

27 Πρόεδρος Τοπ. Κοινότητας Κρυονερίου (Πριονίδης Κώστας) 6948115473 

28 Πρόεδρος Τοπ. Κοινότητας Φιλίππων (Τοτός Θεόδωρος) 6989343762 

29 Πρόεδρος Τοπ. Κοινότητας Χαλκερού (Χατζηβασιλειάδης Σάββας) 6945 037425 

30 ∆ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 251 025 0693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Κατάλογος των επιχειρησιακών µέσων 

 



 46 

A/A ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 
 

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ 
 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
MAΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 0101 KHH 3886 20 ΦΟΡΤ ΜΗ ΑΝ 2005 FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 4X4 

2 0201 ΚΗΙ 2809 20 ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡΕ 2001 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 

3 0301 ΚΗΙ 2817 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2001 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 

4 0401 ΚΗΙ 2848 20 ΦΟΡΤ ΜΗ ΑΝ 2000 FIAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

5 0601 ΚΗΙ 2893 20 ΦΟΡΤ ΜΗ ΑΝ 2005 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

6 0701 ΚΗΙ 3841 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2006 ΡΕΝΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

6A 3359 ΠΛΑΤΦΟ 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2006 TRAILOR   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

7 0801 ΚΗΥ 4935 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1997 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 

8 1101 ΚΗΥ 4985 20 ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡ 2000 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 

9 1201 KHH 3856 30 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

10 1401 KHH 3870 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2009 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

11 1500 ΚΗΥ 4950 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1993 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

12 1501 KHH 3877 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1997 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

13 1603 KHY 9481 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

14 1604 KHH 3863 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2008 ΝΙSSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

15 1605 ΚΥ 8705 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

16 1701 ΜΕ 94251 30 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  2006 LIEBHERR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

17 1800 ΜΕ 45337  20 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  1994 CATERPILAR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

18 1900 ΜΕ 45366   30 JCB 1995 JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

19 1901 ΜΕ 106474 30 ∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ 2008 RAM ITALIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

20 2101 KHY 9596 20 BYTIO 2002 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

21 2303 KHI 2878 30  ΦΟΡΤΗΓΟ   ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

22 2304 KHI 2888 35 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 

23 2305 KHI 2889 30  ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 4X4 

24 2306 KHI 2890 20  ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4X4 

25 2307 KHI 2891 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

26 2308 KHI 2898 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΚΤΕΣ 4X4 

27 2314 KHY 9581 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2007 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

28 2315 ΚΗΥ 9584 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2007 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

29 2316 ΚΗΥ 9482 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

30 2317 ΚΗΗ 3851 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008 FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

31 2318 KHY 9487 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008 FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

32 2319 KHH 5987 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2019 ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

33 2320 ΚΗΗ 5986 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2019 ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 

34 2321 KHY 9483 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

35 2322 KHY 9484 50 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ∆.Ε.Φ. 

36 2323 KHY 9485 30 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

37 2324 ΚΗΗ 5132 10 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 FIAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ 

38 2325 KHH 5984 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2019 PEUGEOT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 

39 2326 KHH 5985 30 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2019 PEUGEOT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

40 2600 KHO 9156 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 1980 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

41 2601 ΜΕ 111253 35 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2008 PIAGGIO ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 

42 2602 ME 114936 20 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2009 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

43 2700 KHY 4994 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 ISYZU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

44 2902 KHH 3898 50 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

45 2904 ΚΗΗ 3899 50 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

46 3001 ΚΗΗ 3871 30 ΦΟΡΤΗΓΟ 2009 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

47 3100 KHY 4943 30 ΦΟΡΤΗΓΟ 1997 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 

48 3200 KHY 4919  20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1992 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

49 3201 KHH 3862 20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

50 3300 ΚΗΥ 4944 20 ΦΟΡΤΗΓΟ  1995 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆.Ε.Φ. 

51 3301 KHH 5125 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2006 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

52 3304 ΚΗΙ 2880 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

52Α 3303 ΠΛΑΤΦΟ  20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 ΚΑΟΥΣΗΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

53 3305 ΚΗΙ 2884 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

54 3306 ΚΗΙ 2885 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

55 3307 ΚΗΙ 2876 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

56 3308 ΚΗΙ 2881 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

57 3309 ΚΗΙ 2882 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

58 3310 ΚΗΙ 2883 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

59 3311 ΚΗΙ 2875 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

60 3312 KHI 3840 20  ΦΟΡ ΑΝΑΤΡΕΠΟ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
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61 3313 ΚΗΙ 2863 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2003 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

62 3314 ΚΗΙ 2899  20 ΒΥΤΙΟ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

63 3315 KHH 3854 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2005 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

64 3316 KHH 3853 20  ΦΟΡΤΗΓΟ 2003 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

65 3317 ΚΗΗ 5106 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

66 3318 KY 8728 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

67 3320 KHH 5988 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2019 MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

68 3321 KHH 5989 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2019 MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

69 3322 KHH 5990 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2019 MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

70 3401 KHY 9593 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

71 3402 KHY 9594 20  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

72 3403 ΚΗΗ 5282 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2014 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

73 3404 KHH 5283 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2014 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

74 3405 KHH 5284 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2014 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

75 3406 KHH 5281 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2014 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

76 3407 KHH 5991 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2018 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

77 3500 ΚΗΥ 4942 20 ΦΟΡΤ ΚΛΕΙΣΤ 1997 KIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 

78 3501 ΚΗΗ 3861 35 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008 FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

79 3601 ΚΥ 8727 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010 VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

  79Α 3360 ΠΛΑΤΦO 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

80 3602 ΚΥ 8709 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010 VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

  80Α 3361 ΠΛΑΤΦΟ 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2010 ΚΑΟΥΣΗΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

81 3603 KHH 5993 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2019 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

  81Α 3362 ΠΛΑΤΦΟ 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2019 ΚΑΟΥΣΗΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

82 3900 ΜΕ 45552 20 ΑΚΤΕΣ 1999 RAM ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΚΤΕΣ 

83 4000 ΚΗΥ 4974 30 ΦΟΡΤΗΓΟ 1998 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

84 4201 ΚΗΗ 5100 30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

85 4401 KHH 3890 35 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗ 2005 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

86 4501 ΚΗΗ 3867 35 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗ 1997 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

87 4701 KHI 3844 30 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗ 2006 FIAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

88 4800 ΚΗΙ 2803 35 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗ   PIAGGIO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

89 5300 KHH 5124 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 2004 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

90 5600 ΚΗΙ 2900 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

91 6001 KHH 3875 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

92 6100 ΚΗΥ 4907 20 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗ 1993 ISYZU ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4X4 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

93 6200 ΜΕ 45336  20 ΦΟΥΞ 1994 CASE-POCLAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

94 6302 ME 106460 20 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2008 IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

95 6303 ΜΕ 139035 20 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2019 ISUZU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

96 6403 ΜΕ 103726 20 ΣΚΟΥΠΑ 2007 KARCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

97 6404 ME 113279 20 ΣΑΡΩΘΡΟ 2009 DYLEVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

98 6407 ΜΕ 139048 20 ΣΑΡΩΘΡΟ 2019 JOHNSTON ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

99 6411 ΜΕ 84401  45 ΣΚΟΥΠΑ 2005 KARCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

100 6474 ΜΕ 134613 10 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 2017 HANGCHA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ 

101 6500 ΚΗΙ  2819  20 ΤΡΕΝΑΚΙ 2001 DOTTO SRL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

102 6610 ΚΗΙ 2892 15 ΦΟΡΤΗΓΟ 2005 MITSYBISHI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

103 6611 ΚΗΙ 2854 15 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 FIAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

104 6612 ΑΜ 57962 15 ΤΡΑΚΤΕΡ 2010 DEERE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

105 6613 AM 57842 15 ΤΡΑΚΤΕΡ 2008 DEERE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

106 6800 ΚΗΥ 4928 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1996 SCANIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

106Α 5800 ΠΛΑΤΦΟ 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1996 ΚΑΟΥΣΗΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘ. ΜΕΤΑΦ 

107 6900 ΚΗΥ 4915 35 ΦΟΡΤΗΓΟ 1993 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

108 7000 ΚΗΟ 9203 20 ΦΟΡΤ ΚΛΕΙΣΤ 1992 MITSYBISHI ΒΕΝΖΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

109 7001 KHH 3852 30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

110 7101 ΚΗΗ 5123 30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 SCODA ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

111 7200 ΚΗΥ 4955 20 ΒΥΤΙΟ 1990 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΕΥΑΚ 

112 7500 ΚΗΙ  2868 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2003 OPEL ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

113 7600 ΚΗΙ  2867 30 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 2003 OPEL ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

114 7700 ME 45525 30 ΓΚΕΙΤΕΡ 2000 KOMATSU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆.Ε.Φ. 

115 7701 ΚΗΗ 5101 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ 4X4 

116 7702 ΚΗΗ 3900 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 FIAT ΒΕΝΖΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

117 7800 
ΜΕ 75544 
JCB 30 JCB 2004 JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

118 7900 ΜΕ 45524  30 KOMATSU 2000 KOMATSU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆.Ε.Φ. 
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Παράρτηµα Γ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΠ 

 

Κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε 

επίπεδο ∆ήµου, ανά κατηγορία δράσης (όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξής τους) µε 

τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων. 

 

 

Παράρτηµα ∆ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Στο Παράρτηµα ∆ παρατίθεται επικαιροποιηµένο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Το ανωτέρω αποτελούσε µέρος 

119 7901 ΜΕ10010 30 JCB 2009 JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 

120 8000 ΜΕ 88008 20 MULTICAR 2006  MULTICAR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

121 8100 ΚΗΟ 9192 20 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ 1992 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

122 8300 KHI  2857 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

123 8400 ΚΗΥ 4906 20 ΒΥΤΙΟ 1985 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΕΥΑΚ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

124 8500 ΚΗΥ 4905 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 1990 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

125 8800 ΚΗΥ 4922 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 1996 PIAGGIO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

126 8900 ΚΗΥ 4923 45 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 1996 PIAGGIO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

127 8901 KHI 3845 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2006 PIAGGIO ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

128 8902 ΚΗΙ 3858 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2007 PIAGGIO ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

129 8903 ΚΗΥ 9478 20 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 PIAGGIO ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

130 8904 ΚΗΥ 9600 30 ΦΟΡΤ ΜΙΚΡΟ 2008 PIAGGIO ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

131 9001 ME 122609 20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1985 ΜΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

132 9002 ΚΗΗ 5131 20 ΦΟΡΤΗΓΟ 1988 ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Α/Α 

 
   ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
 
1 

 
∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
ΓΑΖΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
6944624281 

 
2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
   
   ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 

 
6979833488 
 
6972490195 

3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆. ΜΕΓΓΙ∆ΗΣ 6978206421 

 
4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΑ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

 
ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 

 
6945870931 
 
 
6937377412 

5 
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  – ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

  
6937127300 
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του «Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων» (9354/18-12-2018 έγγραφο της ΓΓΠΠ µε Α∆Α: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ). 

Το επικαιροποιηµένο Μητρώο Εργοληπτών για τον νοµό Καβάλας συντάσσεται από την ΠΕ 

Καβάλας. 

Συνεπώς, το σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου, αποτελείται από τα Μέρη Ι, ΙΙ, V, 

Χ, ΧΙ, ΧΙΙΙ και XIV της παρούσας 1ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων, µε την 

προσθήκη του ανθρώπινου δυναµικού και των πόρων που θα χρησιµοποιήσουν για την υλοποίηση 

των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, τις διαδικασίες κινητοποίησής τους (Μέρη 4 και 5 του σχεδίου 

Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου), καθώς και των Παραρτηµάτων Α, Β, Γ, και ∆. 

∆εδοµένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιµα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που θα 

διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου του ∆ήµου διαφοροποιούνται από ∆ήµο σε ∆ήµο, το σχέδιο 

σε επίπεδο ∆ήµου µε την ανωτέρω εγκεκριµένη δοµή και περιεχόµενα, εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Ειδικότερα: 

Η αρµόδια οργανική µονάδα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου συντάσσει το σχέδιο Αντιµετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών 

Φαινοµένων του ∆ήµου σε εναρµόνιση µε το παρόν Γενικό Σχέδιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε τους παρούσες οδηγίες σχεδίασης 

που διασφαλίζουν την εναρµόνιση µε το αντίστοιχο σχέδιο της Περιφέρειας και το υποβάλλει στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου. Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει, σύµφωνα µε τα άρθρα 65 και 62 του Ν.3852/2010 

όπως ισχύει. 

Το σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων του ∆ήµου µε την ανωτέρω δοµή και περιεχόµενα, 

θεωρείται εναρµονισµένο µε το Γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας 

∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων που εκδίδει η ΓΓΠΠ, καθώς 

και µε το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών 

από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων της οικείας Περιφέρειας και µετά την έγκρισή του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, θεωρείται άµεσα εκτελεστό και δεν χρήζει περεταίρω εγκρίσεως, δεδοµένου ότι το 

παρόν σχέδιο (1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων) έχει 

τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. 

 

        Ο ∆ήµαρχος Καβάλας  

         Θεόδωρος Μουριάδης 
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Παράρτηµα Ε - ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

 

1 ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας- Θράκης 

pol-pro@damt.gov.gr 

2 Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

civilprotection@pamth.gov.gr 

3 Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καβάλας cp.kavala@pamth.gov.gr 

4 ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας dte.kavalas@pamth.gov.gr 
5 Πυροσβεστική Yπηρεσία Καβάλας kavala@psnet.gr 

6 Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Καβάλας adkavalas@astynomia.gr 

7 ∆ασαρχείο Καβάλας das-kav@damt.gov.gr 

8 Λιµεναρχείο Καβάλας kavala@hcg.gr 

9 Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας director@kavalahospital.gr 

10 ∆ΕΥΑ Καβάλας deyakav@otenet.gr , 

xronis.apostolos@gmail.com 
11 ΚΤΕΛ Καβάλας ktelkav@otenet.gr 

11 ∆ιευθυντής Τεχνική Υπηρεσίας ∆ήµου Καβάλας gram.technant@dkavalas.gr 

12 ΧΧ Μεραρχία xxmerarxia@yahoo.gr 

13 ∆Ε∆∆ΗΕ s.takidis@deddie.gr 
 14 Γραφείο ∆ηµάρχου mayor@dkavalas.gr 

15 Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας civilprotection@kavala.gov.gr 

16 Εκπρόσωπος φυσιολατρικού πολιτ. Συλλόγου Ζυγού vasopoulopoulou@gmail.com 


