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σε Επίπεδο Δήμων



H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος προχωρά μέσω του 
επιστημονικού της «βραχίονα», του Ινστιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στην έκδοση του «Οδηγού Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων σε Επί-
πεδο Δήμων».

Ο Οδηγός δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση της επιχειρησια-
κής ικανότητας των Δήμων για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων που έχουν στις τοπικές κοινωνίες οι καταστρο-
φές, που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. 

η ενδυνάμωση των Δήμων, σε αυτό το επίπεδο, θεωρείται 
απαραίτητη, με δεδομένη τη θεσμική μας υποχρέωση με 
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει (ν. 4662/2020), 
να διαθέτουμε και να εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς μας, σε περιπτώ-
σεις κινδύνων και κρίσεων, ώστε να τις αντιμετωπίζουμε 
αποτελεσματικά, εφόσον εκδηλωθούν. η Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού, πλέον, έχει αποκτήσει έναν αναβαθμισμένο και 

ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, καλείται τα επό-
μενα χρόνια να διαχειριστεί και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ένα αναδυόμενο 
παγκόσμιο πρόβλημα σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μπροστά στην πρόκληση αυτή, η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της έκδοσης 
του Οδηγού, ώστε να δώσει σε όλους τους Δήμους τη δυνατότητα, τις κατάλληλες 
γνώσεις και την τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να μπορούν να υλοποιήσουν όλα τα 
πρακτικά βήματα και δράσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των εκτάκτων ανα-
γκών και καταστάσεων. 

Και είναι σημαντικό να επισημάνω ότι στον Οδηγό, εκτός από τους ρόλους και τις αρ-
μοδιότητες των υπηρεσιακών δομών των Δήμων και το επίπεδο εμπλοκής τους στη 
διαχείριση, αναλύονται και οι επιμέρους ενέργειες, που πρέπει να γίνουν, σε κάθε στά-
διο, ώστε ο κάθε Δήμος να αποκτήσει έναν σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό και ένα 
αξιόπιστο και αποδοτικό σχέδιο για τους κινδύνους και τις κρίσεις που τον απειλούν.

Είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια οι Δήμοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν με-
γάλες κρίσεις, που δεν θα συνδέονται μόνον με το κλίμα αλλά και με άλλα ζητήμα-
τα, όπως το μεταναστευτικό, πολεμικές συγκρούσεις που δημιουργούν ανεξέλεγκτες 
προσφυγικές ροές, τεχνολογικά ατυχήματα, πανδημίες κ.λπ. Οφείλουμε λοιπόν να εί-
μαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, πάνω στα ζητήματα της 
Πολιτικής Προστασίας.

ΔημητρηΣ 
ΠΑΠΑΣτΕργίΟυ
Δήμαρχος Τρικκαίων
Πρόεδρος  
Κεντρικής Ένωσης  
Δήμων Ελλάδος

Προλογικο Σημειωμα



Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), ως ο επιστη-
μονικός φορέας της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η «Δεξαμενή 
Σκέψης» των Δήμων της χώρας μας, με θέσεις συγκεκρι-
μένες και καινοτόμες που λειτουργούν ως δικλείδες ασφα-
λείας όσον αφορά στην αντιμετώπιση καταστροφικών φαι-
νομένων, αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση του 
συγκεκριμένου Οδηγού, με στόχο την αποτελεσματική δι-
αχείριση κινδύνων, σε επίπεδο Δήμων.

Με ομόφωνη στήριξη τόσο του Διοικητικού, όσο και του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ και έχοντας την μόνι-
μη αρωγή του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του Προέδρου του και 
Δημάρχου Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου, θέτουμε 
υψηλούς στόχους, με απώτερο σκοπό να συντελέσουμε 
με κάθε δυνατό μέσο στην επιμόρφωση και την κατάρτιση 
των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρ-
χει γνώση, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα, σε κάθε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, με τα όσα ορίζονται στο νέο θεσμικό Πλαίσιο (ν. 4662/2020) «Εθνι-
κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», οι 
δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν θεσμικό ρόλο και έχουν την υποχρέωση 
σχεδιασμού, σε περιπτώσεις κινδύνων και κρίσεων από τις οποίες απειλούνται. 

ο «οδηγός επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων 
σε επίπεδο Δήμων» αποτελεί ένα ουσιαστικό και δυνατό «εργαλείο» για τα στε-
λέχη των Δήμων της χώρας, με κύριο στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής τους 
ικανότητας, ένα εγχειρίδιο καθοδηγητής με βασικά λειτουργικά βήματα. 

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνει ότι η ενίσχυση του τομέα της Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων της Ελλάδας είναι σε πρώτο πλάνο, στην παρούσα φάση, κα-
θώς η χώρα μας έχει δοκιμαστεί έντονα από φυσικές καταστροφές, γεγονός που κα-
θιστά απαραίτητη την ύπαρξη του συγκεκριμένου Ενημερωτικού Οδηγού. 

Σε αυτόν τον Οδηγό υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες, μέτρα πρόληψης αλλά και άμεσης 
αντιμετώπισης κινδύνων για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών -από σει-
σμούς, πλημμυρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές- με διεθνή επιστημονική προσέγ-
γιση, αντλούμενη από μεγάλα καταστροφικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τόσο στην 
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 
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ίΝΣτίτΟυτΟ τΟΠίΚηΣ ΑυτΟΔίΟίΚηΣηΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝτίΚΕίμΕΝΟ ΔρΑΣτηρίΟτητΑΣ
Οι προτεραιότητες και το συνεπακόλουθο πρόγραμμα δράσης του ΙΤΑ τίθενται 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη του την ιεράρχηση  
των μεγάλων θεσμικών και οικονομικών θεμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται  
από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Συνεδρίων της ΚΕΔΕ. 
Τα ακόλουθα θέματα αναφέρονται ενδεικτικά: 
• η παραγωγή πολιτικών για τα θεμελιακά θέματα της Αυτοδιοίκησης 
•  Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των προτεραιοτήτων που τίθενται και ο προσδιορισμός 
των αναγκαίων βημάτων για την υλοποίησή τους 

•  η αξιοποίηση της γνώσης, μέσα από τις υπό εκπόνηση μελέτες, αλλά και  
από την πολύτιμη δουλειά που έχει γίνει -και θα συνεχίσει να γίνεται- από τους άλλους, 
κεντρικούς ή τοπικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς της Αυτοδιοίκησης

•  η διάχυση αυτής της γνώσης σε όλους τους ΟΤΑ, η ενσωμάτωση και η διαχείρισή της 
στην καθημερινή πρακτική της Αυτοδιοίκησης 

•  Ο σχεδιασμός πλαισίου εκπαίδευσης - κατάρτισης - επιμόρφωσης των αιρετών  
και του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης. 
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ΠρΟλΟγΟΣ

Ο «Καλλικράτης» αναδεικνύει, περισσότερο από κάθε προηγούμενη δομή, τον ουσια-
στικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Ενισχύει 
τις τοπικές δομές σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) και επεκτείνει τα γεωγρα-
φικά όρια και τις ασκούμενες αρμοδιότητες και μεταφέρει αρμοδιότητες και νευραλγι-
κές για τη διαχείριση των καταστροφών υπηρεσίες στο τοπικό επίπεδο.
Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του νόμου 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχεί-
ρισης κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασί-
ας αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», οι δομές Τοπικής Αυτο-
διοίκησης αποκτούν θεσμική υποχρέωση σχεδιασμού για περιπτώσεις κινδύνων και 
κρίσεων, από τις οποίες απειλούνται. Αυτό πρακτικά αναλύεται από μια σειρά ενεργει-
ών, δράσεων, που αναλαμβάνουν οι δομές αυτές σε Προ-Καταστροφικό (Πρόληψη - 
Ετοιμότητα), Συν-Καταστροφικό (Επέμβαση - Έκτακτη Ανάγκη) και Μετα-Καταστρο-
φικό επίπεδο (Αποκατάσταση).
Ο «Οδηγός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων σε 
Επίπεδο Δήμων» είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τα στελέχη των Δήμων της χώρας, 
με σκοπό να υλοποιήσουν οργανωμένα τα βασικά βήματα, που σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις υποχρεούνται, ώστε να αυξήσουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και 
να μπορούν αποτελεσματικά να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση καταστάσεων εκτά-
κτων αναγκών.
Στον oδηγό, εκτός από τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών δομών 
των Δήμων και το επίπεδο εμπλοκής τους στη διαχείριση, αναλύονται και οι επιμέρους 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε στάδιο, ώστε ο κάθε Δήμος να αποκτήσει ένα 
σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό και ένα αξιόπιστο και αποδοτικό σχέδιο για τους 
κινδύνους και τις κρίσεις που τον απειλούν.
Ο «Οδηγός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων σε 
Επίπεδο Δήμων» αποτελεί το πρώτο βασικό «εργαλείο» για κάθε Δήμο στη χώρα που 
καλείται, βάσει του θεσμικού Πλαισίου (νόμος 4662/2020), να προετοιμαστεί κατάλ-
ληλα για τους κυριότερους κινδύνους, που τον απειλούν.
Κυρίαρχος στόχος του Οδηγού είναι να προδιαγράψει και να καθορίσει τις βασικές 
απαιτήσεις και ανάγκες, για έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και μια πρό-
τυπη επιχειρησιακή οργάνωση κάθε Δήμου, σε μορφή σαφών και αυτόνομων βημάτων.
η εκπόνηση του Οδηγού βασίστηκε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμος 4662/2020) 
και στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Δια-
χείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Φυσικών Κινδύνων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας.
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το Θεσμικό Πλαίσιο

«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρω-
ση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντι-
σμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» 
(ΝΟΜΟΣ 4662/2020)

Ακολούθως, παρατίθενται τα άρθρα, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους ΟΤΑ.

1.1 Βασικές Έννοιες και Αρμοδιότητες - ρόλοι σε Επίπεδο Δήμων (Άρθρο 1)

Οι βασικές έννοιες και αρμοδιότητες καθορίζονται από τον νόμο 4662/2020 «Εθνι-
κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντι-
σμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Κίνδυνος (Hazard): Ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπι-
νη δραστηριότητα, που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές 
σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση.
2. τρωτότητα (Vulnerability): Οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοι-
νωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες που αυξά-
νουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις από την εκδήλωση των κινδύνων.
3. Ευπάθεια (Susceptibility): Οι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
την εξέλιξη ενός κινδύνου σε καταστροφή.
4. Ανθεκτικότητα (Resilience): η ικανότητα ενός συστήματος ή μιας κοινωνίας, εν 
δυνάμει εκτεθειμένης σε πιθανούς κινδύνους, να αντιστέκεται ή να προσαρμόζεται, με 
στόχο να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας και συνοχής.
5. Καταστροφή (Disaster): η σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας, που 
προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξε-
περνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με ίδια μέσα και 
πόρους.
6. Έγκαιρη προειδοποίηση (Early warning): η παροχή έγκαιρης ειδοποίησης και 
επαρκούς πληροφόρησης, μέσω των αρμόδιων φορέων, που δίνει τη δυνατότητα δρο-
μολόγησης συγκεκριμένων δράσεων για την αποφυγή ή τη μείωση των επιπτώσεων 
του κινδύνου και την προετοιμασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση.
7. Συντονισμός (Coordination): η οργάνωση, προτεραιοποίηση και παρακολούθη-
ση των απαιτούμενων δράσεων καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, 
της εφαρμογής των κανόνων επιχειρησιακής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη κοινού σκοπού.
8. Πρόληψη (Prevention): Το σύνολο των δράσεων και μέτρων που στοχεύουν στην 
απόλυτη αποφυγή των δυνητικών επιπτώσεων των κινδύνων και στην ελαχιστοποίη-
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ση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.
9. Ετοιμότητα (Preparedness): Το σύνολο δράσεων και μέτρων που λαμβάνονται 
εκ των προτέρων για να διασφαλίσουν αποτελεσματική αντίδραση σε περιπτώσεις κα-
ταστροφών.
10. Αντιμετώπιση (Response): Περιλαμβάνει τις δράσεις, κατά τη διάρκεια ή αμέ-
σως μετά την καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, 
για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσής τους και για τη διασφάλιση παρο-
χής αρωγής και υποστήριξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της καταστροφής.
11. Βραχεία αποκατάσταση (Short-term relief): Περιλαμβάνει δράσεις μετά από 
μια καταστροφή με στόχο την αποκατάσταση ή τη βελτίωση των συνθηκών διαβίω-
σης, κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες μετά την εκδήλωσή της.
12. Κύκλος διαχείρισης καταστροφών (Disaster management cycle): Το σύ-
νολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτή-
των, σε όλα τα στάδια και τις φάσεις του κύκλου της καταστροφής, ήτοι της πρόλη-
ψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
13. Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (Evacuation): Περιλαμ-
βάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, που 
βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής, που απειλείται 
από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.
14. Ομάδες πρώτης (1ης) απόκρισης (First responders): Οι κατά περίπτωση καθ’ 
ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι, επιχειρησιακά, που επιλαμβάνονται πρώτοι του κατα-
στροφικού συμβάντος.
15. Εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection Experts): Ο ει-
δικός επιστήμονας ή το πιστοποιημένο στέλεχος σε θέματα που αφορούν στη διαχείρι-
ση και αντιμετώπιση καταστροφών και στον υπολογισμό κρίσιμων παραγόντων όπως, 
η εκτίμηση της επικινδυνότητας, των εν γένει κινδύνων, της τρωτότητας και της έκθε-
σης στον κίνδυνο.
16. Έκτακτη ανάγκη (Emergency): η ξαφνική και απρόβλεπτη απειλητική κατάστα-
ση, που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών συ-
νεπειών της.
17. Εθνική Πολιτική μείωσης Κινδύνου Καταστροφών (National Hazard 
Mitigation Policy): Σχέδιο ενεργειών, που καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τους τελι-
κούς και ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση της διακινδύνευσης από καταστροφές 
καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης και τα χρονοδιαγράμματα. Περι-
λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες και προγράμματα που αφο-
ρούν όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, ετοιμό-
τητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση καθώς και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού, 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας.
18. Διακινδύνευση (Risk): Οι πιθανές ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώ-
λειες, σε καθορισμένη χρονική περίοδο, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού 
κινδύνων, συνθηκών τρωτότητας και ανεπάρκειας ικανότητας ή κατάλληλων μέτρων 
για τη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών.
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1.2 Πεδίο Δράσης Εθνικού μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Άρθρο 2)

1. Συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων 
[National Crisis and Hazard Management Mechanism (Nat-CHAMM)] εφεξής, «Εθνι-
κός Μηχανισμός», ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών 
και συνιστά το σύνολο των συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και 
λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει ως προτεραιό-
τητες, αφενός την πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας 
και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, 
των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοι-
πές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν κα-
ταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε ειρηνική περίοδο και αφετέρου τη μείωση του κινδύ-
νου και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
2. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από 
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος 
λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και 
στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημά-
των Πολιτικής Προστασίας.

1.3 Διάρθρωση Εθνικού μηχανισμού (Άρθρο 3)

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτι-
κής Προστασίας, διαρθρώνεται και λειτουργεί, επιχειρησιακά, μέσω των κάτωθι δο-
μών και λειτουργιών:
α. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ)
β. Των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
γ. Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ)
δ. Των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΔΕΑ).
Οι ως άνω (β), (γ) και (δ) επιχειρησιακές δομές και λειτουργίες υποστηρίζονται από τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Περι-
φερειών και των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμων.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός, διαρθρώνεται και λειτουργεί διοικητικά μέσω των κάτω-
θι δομών:
α.  Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, η οποία συνίσταται περαιτέρω:
αα. Στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού
αβ. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης
αγ. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης
αδ. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης

β. Της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας.
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γ. Του Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΤΠΑΚ)
δ. Της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
ε. Του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΜΕΔΙΚ)
στ. Του Μόνιμου Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας
ζ. Του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών
η. Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ).

1.4 Δράσεις Εθνικού μηχανισμού (Άρθρο 4)

Το -τεσσάρων επιπέδων- σύστημα της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και απο-
κατάστασης αποτελεί τη λειτουργική βάση του Εθνικού Μηχανισμού και αφορά στην:
Πρόληψη: Συναρτάται από το επίπεδο των κοινωνικών και τεχνολογικών κατακτή-
σεων και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, πρωτοβουλιών, έργων, μέσων και 
μέτρων, που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των κατα-
στροφών και στη μόνιμη προστασία από αυτές, δηλαδή, στη μείωση της διακινδύνευ-
σης και των συνιστωσών της.
Ετοιμότητα: Αφορά στο σύνολο των μέτρων και δράσεων, σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής αντίδρασης στις επιπτώσεις των κινδύνων, στην ελαχιστοποίηση 
των απωλειών ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της τρωτότητας 
της κοινωνίας. Περιλαμβάνει: (i) την έκδοση έγκαιρων και αποτελεσματικών προειδο-
ποιήσεων σε περίπτωση επαπειλούμενων καταστροφών και σεναρίων πιθανών κινδύ-
νων, (ii) την οργάνωση σχεδίων, προγραμμάτων ετοιμότητας, μέτρων αυτοπροστασί-
ας και ευαισθητοποίησης των πολιτών, (iii) τις ασκήσεις ετοιμότητας (preparedness 
exercises) και την οργάνωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μέσα, πόρους και αν-
θρώπινο δυναμικό για τον περιορισμό των επιπτώσεων.
Αντιμετώπιση: Αφορά στην παροχή βοήθειας προς τον πληθυσμό (επείγουσες σωστι-
κές επιχειρήσεις) και στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης (emergency management) 
που ανακύπτει, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την καταστροφή, με στόχο την προ-
στασία ανθρώπινων ζωών, τη μείωση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού, την 
αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσής του και την εν γένει διασφάλιση της πα-
ροχής αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων (relief/response 
management).
Βραχεία αποκατάσταση: Περιλαμβάνει τη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων και δρά-
σεων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, τις επείγουσες τεχνικές παρεμβά-
σεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού 
καταγραφής ζημιών, τον συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του κρατικού μηχανι-
σμού καθώς και των Διευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων, για την ταχεία επανα-
φορά βασικών υπηρεσιών και επανόρθωση υποδομών για την αποκατάσταση της λει-
τουργικότητας της κοινωνίας.
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1.5 Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας (Άρθρο 6)

Ο Εθνικός Μηχανισμός ενεργοποιείται κλιμακούμενος ανάλογα με την κατάσταση ετοι-
μότητας, η οποία διαβαθμίζεται ως εξής:
α. Κατάσταση συνήθους ετοιμότητας (Green Code)
Οι εμπλεκόμενοι, σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας φορείς, επαγρυπνούν κατόπιν προ-
ειδοποίησης, για την περίπτωση εκδήλωσης ήπιας διακινδύνευσης συμβάντος ή κινη-
τοποίησης, κατόπιν εκδήλωσης χαμηλής διακινδύνευσης συμβάντος, ελέγχοντας τη 
διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα και εφαρμόζουν τα κατά περί-
πτωση σχέδια και μνημόνια ενεργειών.
β. Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Yellow Code)
Οι εμπλεκόμενοι φορείς αυξάνουν την ετοιμότητά τους κατόπιν εκδήλωσης (ή προει-
δοποίησης) μέσης διακινδύνευσης συμβάντος και ενεργοποιούνται συγκεκριμένα τα 
Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΔΕΑ).
γ. Κατάσταση επιφυλακής (Orange Code)
Οι εμπλεκόμενοι φορείς εξαντλούν τα μέτρα ετοιμότητας και τίθενται σε επιφυλακή, 
επαυξανόμενοι σε στελέχωση, ύστερα από εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμ-
βάντος ή προειδοποίησης για πάσης φύσεως απειλή.
δ. Κατάσταση κινητοποίησης (Red Code)
Ενεργοποιείται αμέσως μετά την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου ή σε περί-
πτωση σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής. Ο 
Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσο-
ντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και μέσα και δρομολογούνται δρά-
σεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώ-
σεων καταστροφής.

1.6 Δυναμικό και μέσα Εθνικού μηχανισμού (Άρθρο 7)

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού, οι φορείς και οι οργα-
νισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες, 
οι ΟΤΑ Α' και Β’ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική 
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντικές ομά-
δες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πο-
λίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, δύναται να συνεισφέρουν σε αν-
θρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.
2. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνεται Μητρώο Εμπειρογνωμό-
νων Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα εγγράφονται, προκειμένου να αξιοποιηθούν, 
πολίτες με εξειδικευμένη πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης 
κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι Εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασί-
ας εντάσσονται στο δυναμικό της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7 ν. 4662/2020.
3. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Πολιτι-
κής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
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1.7 Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

1.7.1 Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 11)
Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).
β.  Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ-

ΣΟΠΠ).
γ. Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

1.7.2 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) (Άρθρο 12)
Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), είναι το ανώτατο επιχειρησι-
ακά όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας και έχει ως αποστολή:
α.  Τον συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση, επιστημονική τεκμηρίωση και 

εφαρμογή του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως ιδίως 
εξειδικεύεται μέσω της εισήγησης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί-
ας του σχεδιασμού της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών.

β.  Τη λήψη μέτρων εκτίμησης και πρόβλεψης των κινδύνων, τρωτότητας και απειλών 
για τη βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και τη μείωση των 
αρνητικών συνεπειών.

γ.  Την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, τον συντονισμό των δράσεων 
και μέτρων αποκατάστασης και τον έλεγχο εφαρμογής τους.

δ.  Τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για ζητήματα αρμοδιότη-
τάς του.

1.7.3 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας 
και Αρμοδιότητες (ΠΕΣΟΠΠ) (Άρθρο 13)
1. Συστήνονται για τους σκοπούς εκπλήρωσης της επιχειρησιακής αποστολής του 
ΣΟΠΠ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ-
ΣΟΠΠ), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε 
επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Τα 
ΠΕΣΟΠΠ αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο
β.  Τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση 

απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει
γ.  Τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμ-

βουλο Πολιτικής Προστασίας
δ.  Τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ε.  Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περι-

φέρειας
στ.  Τον ανώτερο Διοικητή Φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του
ζ.  Τον Διοικητή των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
η.  Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
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θ.  Τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

ι.  Τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ
•  Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών)
•  Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικεί-

ας Περιφέρειας, ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου.
2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των ΠΕ-
ΣΟΠΠ στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών 
κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δη-
μοσίου ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. Με εισήγηση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας και απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύναται να συγκροτούνται, ανά Περι-
φέρεια, Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές. Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέχουν ειδικοί 
επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, υποστηρίζοντας τεχνοκρατικά τη λειτουρ-
γία των ΠΕΣΟΠΠ.
4. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των ΠΕΣΟΠΠ καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολι-
τικής Προστασίας.

1.7.4 Αρμοδιότητες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων 
Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) (Άρθρο 14)
Τα ΠΕΣΟΠΠ, ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, έχουν 
τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α.  Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συ-

ντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) για την αντιμετώπιση των 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.

β.  Συντονίζουν τον κατά λόγω αρμοδιότητας επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφε-
ρειακών ΠΔΕΑ, παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.

γ.  Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πο-
λιτών.

δ.  Συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συν-
δρομή σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας.

1.7.5 Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) 
(Άρθρο 15)
1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντο-
νιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), τα οποία συμβάλλουν στην εκπλή-
ρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησια-
κών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Τα ΤΕΣΟΠΠ ενεργοποιούνται σε 
όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρ-
χου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη:

α.   Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
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β.   Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής 
Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προ-
έδρου, τον αναπληρώνει

γ.   Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
δ.   Τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού
ε.    Τον Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμα-

κίου ή Πυροσβεστικού Σταθμού
στ.   Τον Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος
ζ.   Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής
η.   Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου
θ.   Τον ανώτερο Διοικητή Φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του
ι.   Τον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ

•  Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών)

• Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Με απόφαση του Δημάρχου, δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των ΤΕΣΟΠΠ, 
στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής 
ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή 
στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των ΤΕΣΟΠΠ καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολι-
τικής Προστασίας.

1.7.6 Αρμοδιότητες Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων  
Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) (Άρθρο 16)
Στα ΤΕΣΟΠΠ, ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προΐ-
σταται ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ή εξουσιοδοτημένος από 
τον Δήμαρχο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας. 
Τα ΤΕΣΟΠΠ έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α.   Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της Πολιτικής Προστασίας για καταστά-

σεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
β.   Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πο-

λιτών.
γ.   Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, 

σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα Πολιτικής Προστασίας.

1.8 Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας

1.8.1 Σύσταση και Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων 
Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) (Άρθρο 17)
1. Συστήνονται δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστα-
σίας (ΠΕΚΕΠΠ), που λειτουργούν επί εικοσιτετράωρου βάσεως, ένα σε κάθε Περιφέ-
ρεια, με αντικείμενο:



24  |  ΟΔηγΟΣ ΕΠίΧΕίρηΣίΑΚΟυ ΣΧΕΔίΑΣμΟυ γίΑ τη ΔίΑΧΕίρίΣη ΚίΝΔυΝωΝ & ΚρίΣΕωΝ   

α.  Τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων 
αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα δι-
αχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνε-
πειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας.

β.  Τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελί-
ξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση 
της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ρυθμίζονται θέματα 
στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΕΚΕΠΠ καθώς και κάθε άλλο συνα-
φές ζήτημα.

1.8.2 Οργάνωση και Λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων 
Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) (Άρθρο 18)
1. Τα ΠΕΚΕΠΠ, ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας 
και δράσης τους, με ευθύνη του, κατά τόπο, αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πο-
λιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτί-
μησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής.
2. Για τη λειτουργία των ΠΕΚΕΠΠ διατίθενται από την, κατά τόπο, αρμόδια Περιφέρεια, 
κατάλληλοι χώροι που διαθέτουν την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και υλικοτεχνική 
υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την πληγείσα περιοχή, τους επιχει-
ρησιακούς φορείς, τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα και το ΣΟΠΠ.
3. Τα ΠΕΚΕΠΠ συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών, τη-
ρούν ενημερωμένους καταλόγους ανθρώπινου δυναμικού, διαθέσιμων μέσων και πό-
ρων και υποβάλλουν στο ΣΟΠΠ και στους, κατά περίπτωση, εμπλεκόμενους φορείς, 
σχετικές αναφορές και εισηγήσεις.
4. Τα ΠΕΚΕΠΠ συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών ΠΔΕΑ, 
παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.
5. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μετά από εκδήλωση 
καταστροφικών φαινομένων ή προειδοποίηση επαπειλούμενης καταστροφής, αναγνω-
ρίζονται τα κάτωθι τέσσερα επίπεδα απόκρισης, «Επίπεδο 1», «Επίπεδο 2», «Επίπεδο 
3» και «Επίπεδο 4», τα οποία κλιμακώνονται με απόφαση των Περιφερειακών Συντο-
νιστών Πολιτικής Προστασίας.
6. Το «Επίπεδο 1» αφορά σε χαμηλής επικινδυνότητας συμβάν ή σε προειδοποίηση 
επερχόμενου συμβάντος ήπιας διακινδύνευσης, καταστάσεις για τις οποίες οι φορείς 
οφείλουν να βρίσκονται σε κατάσταση «συνήθους ετοιμότητας» (Green Code). Για τη 
διαχείρισή τους, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, συνεργαζόμε-
νος απευθείας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενεργοποιεί κατά την κρίση του το ΠΕΚΕΠΠ, 
το οποίο στελεχώνει, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος, διατηρώντας το απαι-
τούμενο επίπεδο ετοιμότητας.
7. Το «Επίπεδο 2» αφορά είτε σε επαύξηση του επιπέδου ετοιμότητας 1 του ΠΕΚΕΠΠ, 
είτε σε περίπτωση εκδήλωσης μέσης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε σε προειδοποί-
ηση επερχόμενου συμβάντος μέσης διακινδύνευσης (Yellow Code) και στη δυνατότη-
τα ενεργοποίησης συγκεκριμένων Περιφερειακών ΠΔΕΑ κατόπιν εντολής του Περι-
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φερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.
8. Το «Επίπεδο 3» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1 και 2 του ΠΕ-
ΚΕΠΠ, είτε σε περίπτωση εκδήλωσης αυξημένης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε προ-
ειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντος (Orange Code). Στο 
Επίπεδο αυτό αυξάνεται η στελέχωση του ΠΕΚΕΠΠ, οι φορείς τίθενται σε επιφυλακή 
και εντείνονται τα μέτρα ετοιμότητας.
9. Το «Επίπεδο 4» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1, 2 και 3 του 
ΠΕΚΕΠΠ, είτε σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, είτε σε περίπτω-
ση ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής 
(Red Code). Στο Επίπεδο αυτό, το ανθρώπινο και στελεχιακό δυναμικό του ΠΕΚΕΠΠ, 
συγκροτείται, ως εξής:

α.  Με τους επικεφαλής των ΠΔΕΑ.
β.  Με τους συνδέσμους των επιχειρησιακών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., 

ΕΚΑΒ, κ.ά.) που μετέχουν σε αυτά.
γ.  Με τους συνδέσμους των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του 

Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.
δ.  Με το εμπλεκόμενο διοικητικό προσωπικό.

10. Όταν το ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα του ΠΕΚΕΠΠ δεν επαρκούν 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή την παροχή υποστήριξης στον φορέα αντιμε-
τώπισης της έκτακτης ανάγκης, συνεργάζεται με τους Επικεφαλής ΠΔΕΑ και τις λοιπές 
οργανικές μονάδες και εισηγείται στον κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο, 
τη μίσθωση μέσων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

1.9 υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού μηχανισμού

1.9.1 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού (Άρθρο 19)
Στις Περιφέρειες και τους Δήμους λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις και συστήνο-
νται Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του Εθνι-
κού Μηχανισμού.

1.9.2 Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 20)
1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπα-
γόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α.  Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της Πολιτικής Προστασίας σχετι-
κά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστρο-
φών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμο-
διοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4662/2020.

β.  Συμβάλλει στη λειτουργία του ΠΕΣΟΠΠ.
γ.  Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πο-

λιτών για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.
δ.  Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή 

του ΠΕΣΟΠΠ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, σε επίπεδο αναγνώρισης, 
εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
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ε.  Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται, υποχρεωτικά, 
εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4662/2020, Περιφερειακό 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, 
τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας της 
Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώ-
πισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 
και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλι-
κών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν για την υλοποί-
ηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου. 
Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστρο-
φή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για 
καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους. 
Το Περιφερειακό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας και συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγί-
ες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
Περιφέρειας, η οποία και το εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο 
το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας, σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

στ.  Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πο-
λιτικής Προστασίας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχει σε ασκή-
σεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, με σκοπό την αξιολόγηση από-
δοσης των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης 
Συνεπειών.

ζ.  Τηρεί και κοινοποιεί, σε μηνιαία βάση, στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποι-
ημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών Πο-
λιτικής Προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, 
υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε 
καταστάσεις «Επιπέδου 4» (Red Code).

η.  Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ΠΔΕΑ, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
Επικεφαλής, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΕΣΟΠΠ, ώστε να διαπιστω-
θούν τυχόν ελλείψεις στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευ-
σης και ασκήσεων, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο ΠΕΣΟΠΠ.

θ.  Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΕΣΟΠΠ και τις 
προτάσεις τών, κατά λόγο αρμοδιότητας, Επικεφαλής ΠΔΕΑ, εισηγήσεις:
•  Στην Περιφέρεια για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού Πολιτικής Προ-

στασίας και για την ένταξη των ΠΔΕΑ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
ενίσχυσης. 

•  Στο ΠΕΣΟΠΠ για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. 
ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΠΕΣΟΠΠ.
ια.  Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιω-

τικούς φορείς.
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1.9.3 Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Δήμων (Άρθρο 21)
1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο 
απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής απα-
σχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.  Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρό-

ληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα 
με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του ν. 4662/2020.

β.  Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των ΤΕΣΟΠΠ.
γ.  Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολι-

τών για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.
δ.  Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του 

ΤΕΣΟΠΠ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμη-
σης και ανάλυσης της διακινδύνευσης εκδήλωσης καταστροφών.

ε.  Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά, εντός 
δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4662/2020, Τοπικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολο-
γικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. 
Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας απο-
κατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και 
προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής 
Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις 
που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν 
τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύ-
νους. Το Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία 
και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμ-
φωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

στ.  Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πο-
λιτικής Προστασίας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξι-
ολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων.

ζ.  Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιη-
μένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών Πο-
λιτικής Προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, 
υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε κατα-
στάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).

η.  Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΤΕΣΟΠΠ, εισηγή-
σεις:
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•  Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού Πολιτικής Προστασίας 
και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης.

•   Στο ΤΕΣΟΠΠ για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
θ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΤΕΣΟΠΠ.
ι.  Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτι-

κούς φορείς.
2. Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να 
συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευ-
ση του ν. 4662/2020, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας 
του Πολίτη και Εσωτερικών, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περι-
γράμματα θέσεων με βάση τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), η 
διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής 
Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

1.10 Στρατηγική Διαχείρισης Κύκλου Καταστροφών

1.10.1 Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών 
(Άρθρο 23)
1. η ανάλυση κινδύνων και απειλών, όπως περιλαμβάνονται στην Εθνική Βάση Δεδο-
μένων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εκπόνηση και υλοποίηση τόσο των Γενι-
κών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, εφεξής 
Γενικών Σχεδίων, όσο και για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προ-
στασίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών. Σύμ-
φωνα με την ανάλυση του ν. 4662/2020 καθορίζεται και το πλαίσιο των κατευθύνσε-
ων και οδηγιών του Εθνικού Μηχανισμού, τόσο προς τα όργανα και τους φορείς που 
έχουν την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, όσο και προς τους πολίτες.
2. Μετά την υλοποίηση του Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σχεδιάζεται και πραγ-
ματοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεων για κάθε κίνδυνο, με τη συμμετο-
χή των εμπλεκόμενων φορέων.
3. Τα Γενικά Σχέδια καταρτίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστα-
σίας. Τα αντίστοιχα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια καταρτίζονται από την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτι-
κής Προστασίας των Δήμων, αντίστοιχα.
4. Στα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια των Περιφερειών και των Δήμων, όπως 
αυτά ορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 των άρθρων 20 και 21 του ν. 
4662/2020, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται Ειδικά Σχέδια για την προληπτική οργα-
νωμένη απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά 
τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών Αρχών. 
Ειδικότερα, τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν, ιδίως:

α.  Διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για 
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λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπει-
λούμενο κίνδυνο ή απειλή.

β.  Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης και μέτρα εξασφάλισής της, όπως ενδει-
κτικά η προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης.

γ.  Τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρή-
σης μέσων μαζικής μεταφοράς.

δ.  Διαδικασίες για την ενημέρωση του κοινού πριν και κατά τη διάρκεια της οργα-
νωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυ-
σκολίες ή ειδικές ανάγκες.

ε.  Δράσεις για την εύρεση θέσεων κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής κα-
ταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας.

1.10.2 Σκοπός της Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Άρθρο 24)
η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου καταστροφών καθο-
ρίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυ-
ναμικό, τα υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και 
των επιπτώσεών τους και συντελείται, αμέσως, μετά την αρχική κινητοποίηση με ευ-
θύνη της Ομάδας Πρώτης (1ης) Απόκρισης. Ενημερώνεται άμεσα, μέσω του ΠΕΚΕΠΠ 
ο, κατά τόπο, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενημερώ-
νει τον Επικεφαλής ΠΔΕΑ, τους Προέδρους των ΤΕΣΟΠΠ (σε επίπεδο Δήμου) ή ΠΕ-
ΣΟΠΠ (σε επίπεδο Περιφέρειας) και το ΕΣΚΕΔΙΚ.

1.10.3 Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 25)
1. η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας συντρέχει σε περίπτωση συ-
ντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυ-
σμό και στις υποδομές, για την αντιμετώπιση της οποίας δεν επαρκούν οι άμεσα δι-
αθέσιμοι πόροι, μέσα και υλικά των φορέων διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο και απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ορισμένης 
χρονικής διάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο, από τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, αναφορι-
κά με την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
Τυχόν ειδικότερα ζητήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, ρυθμίζονται 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε συναρμό-
διου Υπουργού.
2. η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από 
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο 
εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση τών, κατά περίπτωση, αρμόδιων αποκεντρωμένων 
οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης 
καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους, για τους οποίους οι επιπτώσεις από 
τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.
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1.10.4 Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 26)
1. Λόγω επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης δια-
κινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να κηρύσσει τις επαπειλούμενες περιοχές σε Κα-
τάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. 
2. Στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα 
ορισμένης χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
3. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας.

1.10.5 Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών (Άρθρο 27)
1. η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερι-
κή) αποτελεί προληπτικό μέτρο Πολιτικής Προστασίας και οργανώνεται για την προ-
στασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μια περιοχή εκτιμά-
ται ότι, απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω 
της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός. 
2. η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 29 και σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες, εγκυκλίους και κανονιστικές πράξεις της διοίκησης αναφορικά με αυτή 
και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση του ν. 4662/2020. Τυχόν ει-
δικότερα ζητήματα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ν. 4662/2020, ρυθμίζονται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε συναρμόδιων 
Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

1.11 Αποστολή - Αρμοδιότητες γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

1.11.1 Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 28)
1. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) που συστάθηκε με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α' 212) υπάγεται στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη. 
2. η ΓΓΠΠ συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού και έχει 
ως αποστολή τη μελέτη, την επεξεργασία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συ-
ντονισμό του συνόλου των δράσεων Πολιτικής Προστασίας όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών, 
τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, που δύναται να προκαλέσουν κατα-
στάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστα-
σία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω καθώς και την ενη-
μέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο 
Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, 
στη ΓΓΠΠ υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.
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1.11.2 Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 29)
1. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: 

α.  Επεξεργάζεται, σχεδιάζει, καθορίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτι-
κής στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί 
και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής Μείω-
σης Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκρισή της στη Διυπουργική Επι-
τροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και παρακολουθεί και ελέγχει 
την εφαρμογή αυτής σε εθνικό επίπεδο.

β.  Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδια-
σμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύ-
νου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή 
του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, πα-
ρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του. 

γ.  Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και 
προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φο-
ρείς και υπηρεσίες. 

δ.  Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το πρό-
γραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών υλικών και μέσων, που είναι αναγκαία 
για την Πολιτική Προστασία της χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτι-
κής Προστασίας. 

2. η ΓΓΠΠ προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρ-
μοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 
βραχείας αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύ-
σεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό: 

α.  Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σκο-
πό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας 
και καινοτομίας. 

β.  Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνι-
ών, τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχε-
διασμού Πολιτικής Προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού. 

3. η ΓΓΠΠ έχει την ευθύνη τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής, για κάθε μεγάλης 
έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργει-
ών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών 
κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών 
από τις υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέ-
σεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίω-
ση των δράσεων σε περίπτωση εκδήλωσης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνο-
νται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον τριετή 
Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφο-
ρούν στην αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και στο εκτιμώμενο 
κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 
των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στο συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση 
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και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών. Τα 
ως άνω στοιχεία καταχωρίζονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων. 
4. η ΓΓΠΠ είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου καταστροφών και απειλών, με την επιφύλαξη της λειτουργικής και 
επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη 
θάλασσα, που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσω-
σης, κατά τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό: 

α.  Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστα-
σίας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστροφών, στο πλαίσιο 
του υφιστάμενου σχεδιασμού, ανά κατάσταση ετοιμότητας. 

β.  Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την κινητο-
ποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της χώρας, εν όψει 
επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύ-
νευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

γ.  Οργανώνει και λειτουργεί Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (Unit 
5-112).

δ.  Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλού-
μενων ζημιών. 

ε.  Μεριμνά, μέσω των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, για την 
ασφάλεια και προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και 
του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της 
χώρας καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τους κινδύνους των πυρκα-
γιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. 

στ.  Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, για την ορ-
γανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μια περιοχή για λόγους προστασίας 
της ζωής ή της υγείας τους. η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομά-
κρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη τών, κατά τόπους, Δημάρχων, οι οποίοι 
έχουν τον συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη κατα-
στροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται 
από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς 
τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη κατα-
στροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από μια Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση 
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ή, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή του στο Συντονι-
στικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και 
Δημάρχους. η λήψη των ως άνω αποφάσεων οργανωμένης απομάκρυνσης πο-
λιτών, βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που, κατά περίπτωση, έχουν την 
ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

ζ.  Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του ει-
κοσιτετραώρου, των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) 
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και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) των άρ-
θρων 17 και 36 του ν. 4662/2020. 

5. η ΓΓΠΠ καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενη-
μέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκρι-
μένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης. 
6. η ΓΓΠΠ τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας όπως ανα-
φέρεται στο Μέρος Β' του ν. 4662/2020. 
7. η ΓΓΠΠ συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για την κατάρτιση 
των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα 
Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
8. η ΓΓΠΠ είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμε-
τώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκό-
μενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών των ΟΤΑ Α' 
και Β' βαθμού, των δημόσιων λειτουργών καθώς και των πολιτών, σε θέματα Πολιτι-
κής Προστασίας. Για τον σκοπό αυτόν: 

α.  Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας 
της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την εκ-
πόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και 
μετεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανι-
σμού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμ-
ματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους καθώς 
και πολιτών, τα οποία υλοποιούνται από την ως άνω Σχολή. 

β.  Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 
τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και με-
τεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανι-
σμού, των στελεχών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και των δημόσιων λειτουργών σε 
θέματα Πολιτικής Προστασίας.

9. η ΓΓΠΠ προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με 
τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς Πολιτικής Προστασίας 
άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς 
άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια 
για τη χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών του άρθρου 8 του ν. 4662/2020, 
για συνδρομή άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων της χώρας ή της αλλοδαπής, με 
σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών, υποβάλλεται μέσω των αρμόδι-
ων Μονάδων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. 
10. η ΓΓΠΠ εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κάθε αναγκαίο μέτρο για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

1.11.3 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 30)
1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προ-
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στασίας του Πολίτη, δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2o της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γε-
νικού Γραμματέα. 
2. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α' 133), ασκεί και τις ακόλουθες αρμο-
διότητες: 

α.  Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Πολιτικής Προστασίας, σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου των καταστροφών και απειλών. 

β.  Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση Έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020.

γ.  Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση Ειδικής Κινη-
τοποίησης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4662/2020. 

δ.  Εκδίδει την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 
3013/2002 (Α' 102) και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυνα-
μικού, υλικών και μέσων καθώς και της βοήθειας που παρέχεται από άλλες χώ-
ρες, για την αντιμετώπιση των καταστροφών. 

ε.  Σε περίπτωση κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζει για την άμε-
ση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ’ υπέρβαση των προ-
ϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

στ.  Μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κα-
τώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

1.12 Επιχειρήσεις και υποστηρικτικές Δομές του Εθνικού μηχανισμού

1.12.1 Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) 
(Άρθρο 36)
1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) 
αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και εποπτεύε-
ται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
2. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και είναι αρμόδιο για: 

α.   Τον επιχειρησιακό συντονισμό της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, 
μέσων και εξοπλισμού, κατά τις εντολές της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστι-
κού Σώματος στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, τις περιπτώ-
σεις διάσωσης και παροχής βοήθειας, περιφρούρησης και διαφύλαξης της περι-
ουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές. 

β.   Τη συνδρομή σε φορείς του εσωτερικού καθώς και σε φορείς άλλων χωρών, στο 
πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. 

γ.   Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπη-
ρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 
της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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3. η Διοίκηση του ΕΣΚΕΔΙΚ ανατίθεται σε Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων, ο οποί-
ος έχει και τον επιχειρησιακό συντονισμό της κινητοποίησης των διατεθειμένων ενα-
έριων μέσων, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Διοι-
κητή του ΕΣΚΕΔΙΚ επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνει, 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής. 
4. Ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστηρίζεται στο έργο του από το Γραφείο Διοικητή, από 
το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και από τη Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης.
5. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: 

α.   Γραφείο Προσωπικού
β.   Γραφείο Προμηθειών-Δαπανών
γ.   Γραφείο Διαχείρισης Υλικού 
δ.   Γραφείο Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών
ε.   Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

6. η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό 
του Π.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ιδίως, από Μετεωρολό-
γους, Δασολόγους, Δασοπόνους, Χημικούς Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς και 
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Γεωλόγους, πτυχιούχους διαχείρισης - ανάλυσης κρίσε-
ων και καταστροφών και είναι αρμόδιο για: 

α.   Την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν 
σε -υπό εξέλιξη- συμβάντα και σε προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο. 

β.   Την τήρηση βάσεων στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων.
7. Ο Υποδιοικητής, Ανώτερος ή Ανώτατος Αξιωματικός Π.Σ., εκτελεί όλα τα καθήκοντα 
που του ανατίθενται από τον Διοικητή και τη σχετική νομοθεσία, εκτός από τη σύνταξη 
εκθέσεων αξιολόγησης και υποστηρίζεται από το Γραφείο Γραμματείας Υποδιοικητή. 
8. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ λειτουργούν:

α.   Μονάδα Χερσαίων και θαλάσσιων Επιχειρήσεων (Unit1-SEALOPS), η οποία, κυ-
ρίως, εποπτεύει και συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών, χερσαίων 
και θαλάσσιων δυνάμεων για συμβάντα μεγάλης έκτασης, σε όλη την επικρά-
τεια, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ευρεία χερσαία και/ή θαλάσ-
σια επιχειρησιακή κινητοποίηση, συνεργαζόμενη, κατά περίπτωση, με άλλους συ-
ναρμόδιους φορείς. 

β.   Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων (Unit2-AIROPS), η οποία είναι υπεύθυνη κυρί-
ως για τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων και τον συντονισμό και 
τη διαχείριση των επιχειρησιακά διαθέσιμων που τελούν υπό τον έλεγχο του ΕΣ-
ΚΕΔΙΚ, εθνικών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, εναέριων μέσων για επιχειρήσεις πυ-
ρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης και της διάθεσης, κατόπιν αιτήματος των εναέ-
ριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, στους αρμόδιους φορείς (ΓΕΑ, ΕΚΑΒ), 
για την εκτέλεση αεροδιακομιδών. 

γ.   Μονάδα Εμπλεκόμενων φορέων (Unit3-COMRES), η οποία είναι υπεύθυνη κυ-
ρίως για την εποπτεία και τον συντονισμό της κινητοποίησης τών ανά περίπτωση 
εμπλεκόμενων επιχειρησιακά στην πολιτική προστασία δυνάμεων. 

δ.   Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής (Unit4-EUCPM/
RescEU), η οποία είναι αρμόδια για τη συμμετοχή του ΕΣΚΕΔΙΚ στους μηχανι-
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σμούς ενεργοποίησης αντίστοιχων κέντρων άλλων χωρών και την ενεργοποίηση 
των απαραίτητων διαδικασιών στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης, διεθνούς 
βοηθείας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. 

ε.   Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), η οποία, μέσω αυ-
τοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, πολυμε-
σικών μηνυμάτων (mms), μηνυμάτων κυψέλης (CBS), καλύπτει τις ανάγκες και 
των πολιτών με αναπηρία και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προϋφιστά-
μενα συστήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης: 
•  Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων πληροφορι-

ών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους και κατά περίπτωση αρμό-
διους φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, διασυνδέοντας τον καλούντα με 
τους ως άνω φορείς. 

•  Σε περιστατικά εξαφάνισης ή διακινδύνευσης ανήλικου, συνδέει τον καλούντα 
με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για 
Εξαφανισμένα Παιδιά «116000». 

•  Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή απώλειας 
περιουσίας των πολιτών, επιτρέπει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί-
ας, μέσω αποστολής προειδοποιητικού γραπτού μηνύματος ή μέσω πολλαπλών 
τεχνολογιών επικοινωνιών, να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες είτε συνολικά 
είτε σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε 
όλη την επικράτεια, εφόσον κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο. 

9. Των ανωτέρω Μονάδων, προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να 
προέρχεται είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις είτε από τα Σώματα Ασφαλείας, εκτελεί όλα 
τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διοικητή και είναι αρμόδιος για τη διαχεί-
ριση της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες και τη διαβίβαση αυ-
τών ιεραρχικά. Τον Συντονιστή Συμβάντων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστή-
ριξης Μονάδων. 
10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται εντός ενε-
νήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4662/2020, Κανονισμός Οργάνωσης 
και Λειτουργίας του ΕΣΚΕΔΙΚ, Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας - Μνημόνιο Ενερ-
γειών των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης και στελέχωσής του και 
κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
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μεροΣ 2ο
Σκοπός - Στόχοι, Ανάλυση & Εκτίμηση Κινδύνου,  

τρωτότητας, Διακινδύνευσης

2.1 Σκοπός

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών γεγονότων επιδιώκεται η άμεση και συ-
ντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση καταστροφών 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 φυ-
σικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. 
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και 
η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο. 

2.2 Αντικειμενικοί Στόχοι

Οι αντικειμενικοί στόχοι είναι:
•  Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό 

επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
•  Δρομολόγηση 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 σεισμών.

•  Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

2.3 Ανάλυση Σεισμικού Κινδύνου

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται, συνήθως, χωρίς σαφή προειδο-
ποίηση, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις υποδομές και στον δομικό 
πλούτο της χώρας, με επακόλουθα τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της ευρασιατικής πλάκας 
με την αφρικανική, και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας. η σεισμικότητα ενός τόπου 
καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και από τα μεγέθη τους. Σύμ-
φωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη 
θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα αποτελέσματα και οι βλάβες που προκαλεί μια σεισμική δόνηση στις κατασκευές 
εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος του σεισμού, το βάθος της 
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εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της εστίας από την περιοχή, το μέσο δι-
άδοσης των σεισμικών κυμάτων, το έδαφος θεμελίωσης αλλά και από τα ποιοτικά και 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των κατασκευών (ΟΑΣΠ 2007, Σεισμός - η γνώση εί-
ναι προστασία). 

Εικόνα 2.1: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας 
(YA Δ17α/115/9/Φν275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154 Β)

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 - ΥΑ 
Δ17α/141/3/Φν275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 
η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. 
Τα όρια των Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας καθορίζονται στον αντίστοιχο χάρτη, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Αντισεισμικού Κανονισμού. Ο χάρτης αυτός 
προσδιορίζει τη σεισμική παράμετρο σχεδιασμού, δηλαδή την μέγιστη αναμενόμενη εδα-
φική επιτάχυνση (PGA), με βάση την οποία σχεδιάζονται οι κατασκευές σε κάθε περιοχή. 
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ανωτέρω χάρτη (YA Δ17α/115/9/
Φν275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154 Β) ο ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις Ζώνες Σει-
σμικής Επικινδυνότητας, με αντίστοιχες τιμές ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδι-
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ασμού 0,16 g για την πρώτη ζώνη, 0,24 g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36 g για την τρίτη 
ζώνη. η κατανομή των ζωνών αυτών παρουσιάζεται στον χάρτη της εικόνας 2.1. Στον 
χάρτη της εικόνας 2.2, παρουσιάζονται οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση 
με τα όρια των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική 
Απόφαση Δ17α/115/9/Φν275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β).
θα πρέπει να σημειωθεί πέραν της διάκρισης των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας 
και άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται στον σεισμικό κίνδυνο, όπως το βάθος των σει-
σμικών εστιών, ο μηχανισμός γένεσης, η εγγύτητα του επικέντρου, τα συνοδά γεωδυ-
ναμικά φαινόμενα κ.λπ. Ο προσδιορισμός των παραγόντων αυτών στη συνολική εκτί-
μηση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών του γεωδυναμικών κινδύνων αποτελεί 
προϊόν εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας.

Εικόνα 2.2: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των Δήμων της χώρας
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2.4 Ανάλυση Πλημμυρικού 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 ΚΥΑηΠ 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 αρνη-
τικών 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 κινδύ-
νων πλημμύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατι-
κών Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και 
χάρτες στον 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 Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
(ΣΔΚΠ) σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημ-
μύρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:
•  Τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
•  Τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων 
•  Τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή 

χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες κινδύ-
νου πλημμύρας.

Επιπλέον, υπάρχουν και Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας από ανύψωση της θάλασσας, 
όπου απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλισης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτη-
τα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος, 
σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών, που κατακλύζονται. Επίσης, απεικονί-
ζονται οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οικισμοί, τεχνικά 
έργα επί των υδατορευμάτων (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα) και στα μεγά-
λα ποτάμια σημειώνεται το όριο της πλημμύρας, που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθή-
κες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς συνθήκες (κόκκινη γραμμή).
Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), 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. Ωστόσο, ο προσδιορι-
σμός των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο 
και η μετέπειτα εκτίμησή του αποτελεί προϊόν εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας.

2.5 Ανάλυση Κινδύνου Πυρκαγιάς

Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση 
και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α'/1979) και 
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ΠεριοχεΣ ΔαΣων  
και ΔαΣικων εκΤαΣεων  

εΥαιΣΘηΤων Σε ΠΥρκαγιεΣ  
ΠοΥ εχοΥν κηρΥχΘει  

ωΣ εΠικινΔΥνεΣ  
με Το Π.Δ. 575  

(Φεκ 157 α’/9-7-1980)

Όρια Δασικών Υπηρεσιών στη χωρική  
αρμοδιότητα των οποίων τα δάση  
και δασικές εκτάσεις έχουν κηρυχθεί  
ως επικίνδυνες σε πυρκαγιές με βάση  
το Π.Δ. 575 (ΦΕΚ 157 Α’/9-7-1980)

Όρια νομών

απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα 2.3. Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του ν. 998/79 
προκύπτει η υποχρέωση (για τους φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδι-
ορίζονται στην ΚΥΑ 12030 Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-
γιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει 
άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών, που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μα-
ΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος 
(άρθρο 1, ΚΥΑ 12030 Φ.109.1/1999).

Εικόνα 2.3: Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών 
σε δάση και δασικές εκτάσεις

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟν ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙθΜ. 575 (ΦΕΚ 157 Α’/9-7-1980)
Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων.
Κηρύσσονται, κατά το άρθρον 25 του ν.998/97 ως επικίνδυνοι περιοχαί δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας  
αι εμπίπτουσαι εις την τοπικήν αρμοδιότητα των ως έπειτα δασικών υπηρεσιών:
α) Διευθύνσεις Δασών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων και Χίου
β) Δασαρχεία Αλεξανδρουπόλεως, Αρναίας Πολυγύρου, Κασσάνδρας, θάσσου, θεσσαλονίκης, Σκοπέλου, Βόλου, 
Αταλάντης, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδος, θηβών, Πάρνηθος, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιώς, 
Ρόδου, Κω, Μεγάρων, Πόρου, Κορίνθου, Ξυλόκαστρου, Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδος, Πύργου, Ολυμπίας, Καλαμάτας, 
Σπάρτης και Κρανιδίου.
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Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γε-
νικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», καθώς και 
του εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασι-
κών πυρκαγιών», συντάσσεται και εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών, με ευθύνη της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους 
φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές, 
που το επόμενο 24ωρο η διακινδύνευση εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκα-
γιών είναι μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρ-
καγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των 
εμπλεκόμενων φορέων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απο-
τροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.
η σύνταξη του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομά-
δα έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επι-
στήμονες με ειδικές γνώσεις (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) της Διεύθυνσης Σχε-
διασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. η εκ-
πόνηση του χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την 
ημέρα για την οποία αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 
Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του. 
Για την καλύτερη αξιοποίηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει αποτυπώσει χαρτο-
γραφικά τα όρια των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των 
Καλλικρατικών Δήμων, σε επίπεδο Περιφέρειας (3389/20-06-2013 έγγραφο ΓΓΠΠ).
Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση (Εικ. 2.4) στον δικτυακό τόπο της 
ΓΓΠΠ, από όπου μπορούν να ενημερώνονται, άμεσα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: 
www.civilprotection.gr. 
Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνο-
νται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες 
αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. η κατηγορία κινδύνου 5, κατά κανόνα, εμ-
φανίζεται σπάνια στο χάρτη. η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση συναγερμού.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:
• Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. η πιθανότητα για 
εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθή-
κες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρή-
γορη εξέλιξή της.
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Εικόνα 2.4: ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

• Κατηγορία Κινδύνου 2 (μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. 
Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην 
αντιμετώπισή τους.
• Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκ-
δηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να 
αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, το-
πικοί άνεμοι κ.λπ.).
• Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθ-
μός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, 
το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από 
την αρχική προσβολή. 
• Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο 
αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγά-
λος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα με-
γάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλω-
σή τους. η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν 
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατά-
σταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την εκδήλωση πυρκαγιάς 
στην περιοχή αυτή. Ειδικά, όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω 
δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. η 
κατάταξη, επίσης, μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου, δεν αποκλείει την 
πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.
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Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 
4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα 
προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας οι φορείς, 
σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4α του ν. 3013/2002. 
η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκ-
δοση του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας 
περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη και προ-
ϊόν συνεργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΓΠΠ, υπό τις οδηγίες του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψη-
λή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία Πο-
λιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με 
κατάλληλες οδηγίες για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, 
με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
Για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθή-
κες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδή-
λωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασί-
ας δύναται να ζητήσει από τους φορείς Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης 
και ετοιμότητας.

2.6 Εκτίμηση της τρωτότητας υποδομών και Κοινωνικού ίστού (Vulnerability) 
- Δράσεις μείωσης της τρωτότητας

η τρωτότητα (vulnerability) περιλαμβάνει τις συνθήκες, που καθορίζονται από φυσι-
κούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες, που 
αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις από την εκδήλωση των κιν-
δύνων.
η εκτίμηση της τρωτότητας των υποδομών και του κοινωνικού ιστού αποτελεί προϊόν 
εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας και περιλαμβάνει:
1.  Αναγνώριση των στοιχείων, αλλά και των ανθρώπων, που είναι δυνατόν να εκτε-

θούν στον κίνδυνο (έκθεση)
2.  Προσδιορισμό των παραγόντων ευπάθειας - προσδιορισμό επιπτώσεων (φυσικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές - πολιτικές)
3.  Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων
4.   Ανάλυση των δυνατοτήτων αυτοπροστασίας, μειώνοντας την έκθεση ή την ευπάθεια
5.  Εκπαίδευση κ.λπ.
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2.7 Εκτίμηση της Διακινδύνευσης

η διακινδύνευση (risk) περιλαμβάνει τις πιθανές ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντι-
κές απώλειες, σε καθορισμένη χρονική περίοδο, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του συν-
δυασμού κινδύνων, συνθηκών τρωτότητας και ανεπάρκειας ικανότητας ή κατάλληλων 
μέτρων για τη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών.
Μια συνηθισμένη μέθοδος, στην ενιαία προσέγγιση διακινδύνευσης, ονομάζεται ανά-
λυση σεναρίων. η παρατήρηση παροντικών και μελλοντικών καταστάσεων διακιν-
δύνευσης δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε ανάλυση κινδύνων. Είναι αδύνατο να 
προσπαθήσει κανείς να αναλύσει, χωριστά, εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες κατα-
στάσεις διακινδύνευσης, που έχουν αναγνωριστεί. Αντ’ αυτού, σε μια ανάλυση σενα-
ρίων, για κάθε κατηγορία κινδύνου, δημιουργείται ένα αντιπροσωπευτικό σχετικό σε-
νάριο. Ο κύριος λόγος για τη χρήση σεναρίων, ως εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου, 
είναι η δυνατότητα εντοπισμού των βασικών στοιχείων μιας καταστροφής ή κρίσης, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάση μιας στρατηγικής. Μια ανάλυση σεναρίων επιτρέ-
πει την αναγνώριση των σημαντικότερων παραγόντων, που αμβλύνουν το αποτέλε-
σμα μιας καταστροφής ή κρίσης, μέσω της μείωσης του κινδύνου (πιθανότητα, επί-
πτωση και ευπάθεια) και της μεγαλύτερης ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών. 
η εκτίμηση της διακινδύνευσης μέσω ανάλυσης σεναρίων αποτελεί προϊόν εξειδικευ-
μένης επιστημονικής έρευνας.

2.8 Αξιολόγηση του Κινδύνου

Πρόκειται για τη διαδικασία προσδιορισμού τού εάν ένας κίνδυνος είναι, βάσει κριτη-
ρίων, αποδεκτός. Τα εν λόγω κριτήρια κινδύνου είναι, επί της ουσίας, οι όροι αναφο-
ράς για την αξιολόγηση του κινδύνου. Μπορεί να περιλαμβάνουν συναφείς δαπάνες 
και οφέλη, νομικές απαιτήσεις, κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες, ανησυχίες των ενδιαφερομένων κ.λπ. η αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιεί-
ται για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη σημασία των κινδύνων, για το κατά πόσον 
κάθε συγκεκριμένος κίνδυνος θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ή να αντιμετωπίζεται. η 
αξιολόγηση των κινδύνων περιγράφεται ως ο βαθμός αποδοχής με βάση τα υπέρ και 
τα κατά, την εξέταση των δυνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής, τη συζήτηση 
σχετικά με διάφορες επιλογές για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας και 
τη στάθμιση ανταγωνιστικών επιχειρημάτων.

2.9 Χαρτογράφηση Κινδύνων, τρωτότητας και Διακινδύνευσης

Κύριο στοιχείο ενός άρτιου Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η χαρτογραφική αποτύπωση 
των κινδύνων καθώς και το επίπεδο αυτών, που μπορούν πλήξουν είτε βραχυπρόθε-
σμα, είτε μακροπρόθεσμα μια διοικητική μονάδα όπως οι ΟΤΑ καθώς και η χαρτογρά-
φηση της τρωτότητας και της διακινδύνευσης. Με τις αναλύσεις αυτές, τον προσδι-
ορισμό παραμέτρων καθώς και την αποτύπωση όλων των στοιχείων σε θεματικούς 
χάρτες με διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα και θεματικά επίπεδα, ο φορέας έχει τη 
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δυνατότητα να προσδιορίσει το σύνολο των κινδύνων, να εκτιμήσει την τρωτότητα των 
υποδομών και των δικτύων καθώς και του κοινωνικού ιστού και να δημιουργήσει σε-
νάρια μείωσης των επιπτώσεων, που μπορούν να εμφανιστούν. Καθίσταται αναγκαία 
η χρήση τους ως εργαλεία λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια (Προ -, Συν -, Μετα - 
Καταστροφικό) από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που σχετίζονται με την πολι-
τική προστασία του Δήμου. 
Στο ΠΑΡΑΡΤηΜΑ Α', ενδεικτικά, παρουσιάζονται συγκεκριμένοι θεματικοί χάρτες 
από παλαιότερες αναλύσεις, οι οποίοι αποτελούν ένα μικρό τμήμα από το σύνολο 
της ανάλυσης.
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μεροΣ 3ο
ρόλοι - Αρμοδιότητες  

και Κύριες Δράσεις του Δήμου
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση / Βραχεία  

Διαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση  
Σεισμών - Πλημμυρικών Φαινομένων - Δασικών Πυρκαγιών

3.1 Εισαγωγή

Ο Δήμος, ως φορέας Πολιτικής Προστασίας, μετά την εκδήλωση σεισμών κινητοποιεί 
και δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς του, που αποβλέπουν στην 
εκπλήρωση του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος συνδέεται κατά κύριο 
λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές 
και στη διαχείριση των συνεπειών, σε υποδομές αρμοδιότητάς του.
Οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών, θεσμικά απορρέουν από τον ν. 
3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) καθώς και το νέο πλαίσιο της 
Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει), σύμφωνα με τα οποία έχουν αποδοθεί στους Δήμους σημαντικές αρμοδιότη-
τες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. 
Επιπρόσθετα, ισχύει το νέο θεσμικό Πλαίσιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρί-
σεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιορ-
γάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» νόμος 4662/2020.

3.2 Προπαρασκευαστικές Δράσεις του Δήμου
 
Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών 
από την εκδήλωση σεισμών, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών δρομολογούνται με 
εντολή Δημάρχου και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:
•  Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμε-

σης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφών.
•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση των Μνημονίων Ενεργειών για την αντιμετώπιση Εκτά-

κτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση κα-
ταστροφικών γεγονότων, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

•  Κοινοποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών - Πλημμυρών και Δασικών Πυρ-
καγιών του Δήμου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Αστυνομική Διεύθυνση και 
το Αστυνομικό Τμήμα.
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•  Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμο-
ποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχεί-
ριση των συνεπειών.

•  Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέ-
ον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

•  Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγη-
ση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης.

•  Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του 
πληθυσμού μετά από σεισμό - πλημμύρα - δασική πυρκαγιά.

•  Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων, μετά από κάθε καταστροφή.
•  Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και 

αυτοπροστασίας, από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και 
θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι), πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών κ.ά.

•  Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς 
ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ του Δήμου.

•  Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, βάσει 
των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΑΣΠ.

•  Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου 
που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια 
υλικών κ.λπ.).

•  Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για 
τη διασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων και της λήψης αποφάσεων.

•  Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύ-
νη του Δημάρχου.

•  Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

•  Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και 
την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφω-
να με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Πλέον των ανωτέρω, για πιθανή ύπαρξη Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του ν. 
4029/2011 που λειτουργεί στον Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 
του ν. 4029/2011, με εντολή Δημάρχου δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες έτσι ώστε να είναι επιχειρησιακά επαρκής για την εκπλήρωση των στόχων τους.
Ο Δήμος έχει υποχρέωση να εγγράφει στον ετήσιο προϋπολογισμό του τις αναγκαίες 
πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την 
αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρμανση, 
ύδρευση, φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου κ.λπ. Με δαπάνη του Δήμου, ύστερα από 
έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να παρέχεται στους 
εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, ιδίων προ-
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διαγραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
Στις συνεδριάσεις των οργάνων δύναται να εξετάζονται και επιμέρους θέματα που 
συνδέονται με έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, όπως:
•  η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση 

του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) 
αρμοδιότητας Δήμου.

•  η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για 
τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες, σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπε-
δικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

•  η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τον 
Δήμο, καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρε-
σίες, κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής 
προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

Στα ΣΤΟ θα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Απο-
χέτευσης) του Δήμου προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την εγκατάσταση και συ-
ντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων σε περιοχές αρμοδιότητάς του.
Ο Δήμαρχος, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά 
το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανω-
τέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

3.3 Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού τοπικού Οργάνου 
του Δήμου (ΣτΟ) για την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων 
από την Εκδήλωση Σεισμών - Πλημμυρών - Δασικών Πυρκαγιών κ.ά.

Με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών 
μέτρων και δράσεων, που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου στην αντιμετώ-
πιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών συγκαλείται, ετησίως, με 
ευθύνη του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο εξετάζονται 
θέματα που αφορούν:
•  Την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου, που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός 
αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις κ.λπ.).

•  Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και ορ-
γάνων, σε επίπεδο Δήμου, για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

•  Την ενημέρωση της οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τις 
δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρε-
σίες σε επίπεδο Δήμου (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών.

•  Τον συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., 
ΕΚΑΒ κ.λπ.), σε επίπεδο Δήμου, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
σεισμών.
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•  Τις αρμοδιότητες του Δήμου στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό 
δίκτυο, εντός της επικράτειας του Δήμου.

•  Την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυ-
ρικών έργων, αρμοδιότητας του Δήμου.

•  Τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ 
η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες κ.λπ.).

•  Τον σχεδιασμό 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 άρθρου 18 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρ-
θρου 108 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος 7.

•  Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστη-
ριοποιούνται, σε επίπεδο Δήμου, σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Δη-
μάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών.

Στο ΣΤΟ θα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ του Δήμου, προκειμένου να ενημερώ-
σει σχετικά με τα μέτρα προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών κ.λπ. καθώς 
και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφο-
ρούν στην προσωρινή διαμονή των πολιτών.
Στη συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέα του ΣΤΟ, 
στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ 
φορείς, στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και στη Διεύθυνση Πο-
λιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφε-
ρειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 
Ο Δήμαρχος, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά 
το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανω-
τέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.
Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπι-
κού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος 
που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποι-
ήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

3.4. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου

3.4.1. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου εν όψει Επαπειλούμενου 
Κινδύνου για την Εκδήλωση Σεισμών
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η 
έγκαιρη προειδοποίηση, γενικά, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού 
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. 
Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και 
τα μέσα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας, εν 
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όψει επαπειλούμενου κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις - πορίσματα 
της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας 
και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ (Δ16γ/08/264/Γ/2014 - ΦΕΚ 2019 
Β και ΔνΣα/49717/Φ.50κ/2017 - ΦΕΚ 714 ΥΟΔΔ). 
Ο Δήμαρχος, αφού ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύ-
ναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του 
Δήμου.

3.4.2. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου για τις Περιοχές 
που προβλέπεται από την ΕΜΥ η Εκδήλωση Έντονων Καιρικών Φαινομένων 
(Ισχυρές Βροχοπτώσεις - Καταιγίδες)
η κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορί-
ζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του ν. 3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προ-
βλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή 
και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγί-
δες κ.λπ., σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα 
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η αυξημένη ετοι-
μότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις: 
•  Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδή-
λωση 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 τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων και πλημμυρών

•  Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, για 
την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και 
Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά δι-
αβιβάζονται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας 
λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, 
καταιγίδες, κ.λπ. 
Ο Δήμαρχος, αφού ενημερωθεί από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την έκδοση Έκτακτου 
Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ):
•  Προβαίνει σε άμεσο έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών 

δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμε-
σης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομέ-
νων του Δήμου.

•  Δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) 
του Δήμου.
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3.4.3. Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου για τις Περιοχές που το Επόμενο 
24ωρο είναι μεγάλη η Επικινδυνότητα Εκδήλωσης Δασικών Πυρκαγιών
η κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζε-
ται με το άρθρο 2, παρ. 4α του ν. 3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επό-
μενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρ-
καγιών σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ, 
η αυξημένη ετοιμότητα του Δήμου αφορά κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις: 
•  Υποστήριξη στο έργο του Π.Σ. για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση 

και δασικές εκτάσεις, για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.
•  Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται 

από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη 
του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού 
(κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια.

•  Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης ενα-
πόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

•  Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισ-
σοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς 
αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες 
στην ύπαιθρο.

•  Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου προκειμένου να υποστηρίξουν 
άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.

•  Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

3.5 Δράσεις του Δήμου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
μετά την Εκδήλωση Σεισμού - Πλημμύρας - Δασικής Πυρκαγιάς κ.λπ.

Άμεσα μετά την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου εντός των διοικητικών ορί-
ων του Δήμου και την πρώτη ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος, ως Αποκεντρωμένο Όργα-
νο Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν, επικοινωνεί με τις κατά τόπους αρμό-
διες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέ-
δρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας ΔΕΥΑ, προκειμένου να 
εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των φαινομένων.
Ο Δήμαρχος, εκτιμώντας τις συνέπειες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληρο-
φορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη 
του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιεί δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:
•  Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις 
επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με 
τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του ΕΚΑΒ, για την άμεση παρο-
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χή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση δράσεων Πολιτικής Προ-
στασίας.

•  Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαί-
σιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας, στην αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

•  Ενημέρωση του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

•  Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φο-
ρείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.).

•  Τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχει-
ρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), στο έργο διάσωσης και απεγκλω-
βισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος.

•  Την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσί-
ες, Υπηρεσίες Δόμησης, Πολεοδομία κ.λπ.), προκειμένου να μεταβούν εντός της πλη-
γείσας περιοχής και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν και την εκτί-
μηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση 
της λειτουργίας αυτών.

•  Την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδι-
ωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού.

•  Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα 
περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.

•  Τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής κ.λπ.) 
από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (ΔΕΥΑ) και τη λήψη μέτρων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

•  Τον καθαρισμό, εντός των πλημμυρισμένων περιοχών, των εσχαρών των φρεατίων 
υδροσυλλογής και των λοιπών αντιπλημμυρικών έργων από φερτά υλικά, λόγω των 
πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

•  Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου σε ασφαλείς χώρους, μετά 
την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνί-
ας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.

•  Τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων. 
•  Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρω-

σης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην 
οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και 
χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή.

•  Την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ-
σικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών, στον μετασεισμικό έλεγχο των πληγέντων, από τον πρό-
σφατο σεισμό, κτιρίων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μετά την εκδήλωση του σεισμού, πλημμύρας, δασικής πυρ-
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καγιάς κ.λπ., εφόσον, συντρέχουν λόγοι και σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα καταγράφει αιτήμα-
τα των πολιτών για μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους. Εν συνεχεία, θα διαβιβά-
ζει στην ΓΔΑΕΦΚ τα ανωτέρω στοιχεία, υπό μορφή πίνακα, ώστε η Γενική Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να μπορεί να προγραμματίσει 
τη διενέργεια των ελέγχων.
Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της ΓΔΑΕΦΚ στον έλεγχο κτιρίων και υπο-
δομών, ο Δήμος διαθέτει ασφαλή χώρο για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων 
της ΓΔΑΕΦΚ με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση μέσων μετακίνησης των 
επιτροπών ελέγχου κτιρίων κ.λπ. 
Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος μεριμνά για: 
•  Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

•  Την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου (άρθρο 94 παρ. 4.27 του ν. 3852/2010) σε συνεργα-
σία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και τον Περιφερειάρχη.

•  Τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοή-
θηση του έργου του Δημάρχου. 

•  Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, ιδίως 
από περιοχές εκτεταμένων καταρρεύσεων ετοιμόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους.

•  Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα, προς ενίσχυση του έργου του 
Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση αυτών προς τη Διεύ-
θυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρο-
μής αφορά φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο 
Υγείας κ.λπ.), αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

•  Την ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από 
τον Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείρι-
ση των συνεπειών καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

•  Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονι-
σμού και ιεράρχησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας, στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

•  Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηρι-
οποιούνται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατό-
πιν σχετικής εισήγησης από τον, εκάστοτε, Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστι-
κού έργου καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, που έχουν 
προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο. 

•  Την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολι-
τών, στις περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστο-
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τε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενι-
κό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

•  Την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδι-
ωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών καθώς και την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος.

•  Την ενημέρωση του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, λόγω δα-
σικών πυρκαγιών καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

•  Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του 
Δήμου, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, προς 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα 
συνδρομής αφορά σε φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Υγείας κ.λπ.) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ.

•  Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού, σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

•  Την ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που δρομολογούνται από 
τον Δήμο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείρι-
ση των συνεπειών καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. η επίσημη ενη-
μέρωση του κοινού, σχετικά με θέματα που αφορούν στον έλεγχο και την καταστολή 
των δασικών πυρκαγιών καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, λόγω 
δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.

3.6 Δράσεις του Δήμου για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών 
μετά την Εκδήλωση Σεισμού - Πλημμύρας - Δασικής Πυρκαγιάς 

Στη φάση αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνε-
ται εκτίμηση ζημιών και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση / βραχεία αποκατά-
σταση των καταστροφών. Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν:
•  Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες -προσωρινή διαμονή των πολιτών, που λόγω 

καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη- σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια.

•  Την οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους 
καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•  Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας του Δήμου, 
με την απομάκρυνση μπάζων ή ερειπίων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της 
οδικής κυκλοφορίας.

•  Τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 
υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών αντιπλημμυ-
ρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, 
προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.
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•  Τη δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•  Την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παρο-
χής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔηΕ κ.λπ.) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συν-
τρέχουν λόγοι.

•  Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που δραστηρι-
οποιούνται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως 
ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.

•  Την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων από καταρρεύσεις κτιρίων, 
μετά από σεισμό. 

•  Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προ-
κειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη 
των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση 
οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 1669 Β).

•  Την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή 
και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών). 

•  Τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των 
πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από 
τον Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την 
υλοποίηση της δράσης αυτής, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

•  Τον έλεγχο λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προ-
καθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων.

•  Τον έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβο-
λών της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού, σε συνεργασία με τις κατά τόπους 
αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

•  Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελε-
σθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου.

•  Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονι-
σμού και ιεράρχησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Ο Δήμος, για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών, δύναται να δημοσιοποιεί, άμε-
σα, μετά την καταστροφή, έναν τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο οι πολίτες θα μπο-
ρούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
τις ζημιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχε-
τικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κ.λπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οι-
κονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα). η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αφορά: 
i) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών ii) την αποζημίωση οικοσκευής που έχει 
καταστραφεί, ενώ δεν αφορά ζημιές στον φέροντα οργανισμό των κατοικιών και iii) 
επίδομα ενοικίου για πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες για 
χρήση, από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
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φών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, προβαίνουν άμεσα σε υγειονο-
μικό έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση 
της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 
Διευκρινίζεται ότι στις δράσεις άμεσης / βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από 
την εκδήλωση καταστροφών, περιλαμβάνονται οι κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργα-
σίες, που δεν απαιτούν μελέτη, ή οι υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη δι-
άρκεια ή αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι η άρση των επικιν-
δυνοτήτων, η άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο κ.ά.

3.7 Σύγκλιση Συντονιστικών τοπικών Οργάνων του Δήμου (ΣτΟ) 
μετά την Εκδήλωση Σεισμού - Σεισμού - Πλημμύρας - Δασικής Πυρκαγιάς 
κ.λπ. για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση / Βραχεία 
Διαχείριση των Συνεπειών

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ο Δήμαρχος δύναται προς υποβοήθηση του έρ-
γου του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου, σε ασφαλή 
χώρο, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται, σε επίπεδο 
Δήμου, σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του Δή-
μου κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά με τα εξής:
•  Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πο-

ρεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και τις συνέπειές του, κατά το 
μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

•  Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων 
που εκπροσωπούνται σ’ αυτό.

•  Τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, 
όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΤΟ.

•  Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ, εφόσον αποφασιστεί από τον 
Δήμαρχο η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πο-
λιτών, από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

•  Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ στην παροχή βοήθειας στους 
πληγέντες. 

•  Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που, λόγω της κατα-
στροφής, η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη.

•  Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηρι-
οποιούνται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του.

•  Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων.
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Στο ΣΤΟ δύναται να κληθεί και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων για την άμεση εύ-
ρεση καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή των πολιτών, που λόγω καταστροφής 
η παραμονή τους στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη.
Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τα πλημμυρικά φαινόμενα πλήττονται εκτάσεις με 
εγγειοβελτιωτικά έργα, εντός των ορίων ευθύνης των Δήμων, στα ανωτέρω ΣΤΟ εί-
ναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων για τη λει-
τουργία και συντήρησή τους Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), προκειμένου 
να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρ-
μοδιότητάς τους. 
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μεροΣ 4ο
Σύστημα Κινητοποίησης  

Πολιτικής Προστασίας Δήμου

4.1 Προπαρασκευαστικές Δράσεις του Δήμου

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν 
στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπει-
ών από την εκδήλωση σεισμών, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών κ.λπ., δρομολο-
γούνται ως ακολούθως:
Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αποδίδονται, ενδεικτικά, ενέργειες 
και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνι-
κές Υπηρεσίες κ.λπ.) και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπι-
κής Κοινότητας κ.λπ.).

4.1.1 Δήμαρχος 
•  Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου.
•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαι-

ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Δι-
αχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, πλημμυρών και δασικών πυρκα-
γιών του Δήμου. 

•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέ-
σων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμε-
ση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για να προβούν σε προσεισμικό έλεγ-
χο κτιρίων, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΑΣΠ σε περίπτωση σεισμού.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, να προβεί σε συνεργα-
σία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς 
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

•  Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δή-
μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων και 
του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών και την κοινοποί-
ησή τους, στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

•  Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / 
βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
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•  Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επι-
τροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε 
όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης (προνοιακό επίδομα).

•  Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των ωφε-
λούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκη-
σης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προ-
έρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

•  Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαι-
ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκα-
γιών του Δήμου.

•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου πριν την έναρξη της αντιπυρικής πε-
ριόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και διαχείριση των συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τις Τε-
χνικές Υπηρεσίες, για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, στην αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο 
και την καταστολή τους,

•  Εντολή προς την ΔΕΥΑ του Δήμου, για την έγκαιρη συντήρηση πυροσβεστικών υδρο-
στομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οι-
κείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (ν. 1590/1986).

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τον προγραμμα-
τισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
έργων και δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο, από 
τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 
1554/Β'/2005).

4.1.2 Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των προπα-
ρασκευαστικών δράσεων Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολι-
τικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.
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4.1.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
•  Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να δια-

τεθούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής σχεδίου.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμε-
σης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομέ-
νων του Δήμου και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμέ-
νου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
εξαιτίας σεισμών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέ-
φωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων, τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τό-
πους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ..

•  Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαι-
νομένων του Δήμου στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέ-
στερης ενημέρωσής τους.

•  Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη 
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλε-
κόμενων φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων.

•  Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο.

•  Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνερ-
γασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συ-
νεπειών καταστροφών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

•  Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου 
καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προ-
σόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

•  Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση 
με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφών 
(χώροι καταφυγής).

•  Καθορισμός χώρων εναπόθεσης μπάζων, που ενδέχεται να προκύψουν μετά από την 
εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία).

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, κα-
τόπιν εντολής του Δημάρχου.

•  Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, από κιν-
δύνους που προέρχονται από σεισμούς και θαλάσσια γεωδυναμικά κύματα (τσουνά-
μι), με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από 
την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.
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•  Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση 
του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσι-
ών του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία δι-
αχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφών.

•  Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου.
•  Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση 

με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκα-
γιών (χώροι καταφυγής).

•  Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδί-
δεται από την ΓΓΠΠ και ενημέρωση του Δημάρχου.

4.1.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
•  Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκ-
δήλωση σεισμών.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην κατάρτιση μνημο-
νίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, προς 
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη δια-
χείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πό-
ροι του Δήμου.

•  Εκτέλεση του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου, βάσει των 
οδηγιών του ΟΑΣΠ.

•  Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελ-
ματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: 
1.  Τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου, που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες 

που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
2. Τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων 
3. Την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ

•  Σύσταση και συγκρότηση, σε ετήσια βάση, των επιτροπών καταγραφής ζημιών του 
Δήμου για την παροχή προνοιακού επιδόματος.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στην καταγραφή των 
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για να καθοριστούν χώ-
ροι προσωρινής εναπόθεσης μπάζων.

4.1.5 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου 
•  Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου, για τη χορήγη-

ση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης.
•  Τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του 

Δήμου.

4.1.6 Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
•  Μέριμνα για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που 
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απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
•  Μέριμνα για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσε-

ων που προβλέπονται στο σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξο-
πλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχικού προσωπικού, προμήθεια υλι-
κών κ.λπ.). 

•  Τήρηση αρχείου συμβάσεων του Δήμου.

4.1.7 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
•  Καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των συ-
νεπειών, μετά την εκδήλωση σεισμού και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στη σύνταξη ή επικαι-
ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Δι-
αχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου.

4.1.8 Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου 
Συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγ-
χό τους (ν. 1590/1986).

4.2 Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού τοπικού Οργάνου 
του Δήμου (ΣτΟ) για την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων 
από την Εκδήλωση Σεισμών

4.2.1 Δήμαρχος
•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επί-
λυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη 
συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροπο-
ποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα.

•  Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμό-
τητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων 
που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

•  Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις 
που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

4.2.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
Συνδράμει τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον αντι-
καθιστά, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.
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4.2.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
•  Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως 
επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις 
Πολιτικής Προστασίας.

•  Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοι-
μότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις 
που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

4.2.4 Γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου 
Διαβιβάζει τα πρακτικά του ΣΤΟ στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στους 
εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφέρειας και στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με-
ταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4.3 Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας του Δήμου ενόψει 
Επαπειλούμενου Κινδύνου 

4.3.1 Δήμαρχος
•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη σύγκληση του Συ-

ντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
•  Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί.
•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για έλεγχο της πορείας 

υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισμών του Δήμου.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για ενημέρωση του κοι-
νού, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου 
που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τη λήψη μέ-
τρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες, από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαι-
νομένων και πλημμυρών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για ενημέρωση σε τοπι-
κό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, για την αναμενόμενη εκ-
δήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για έλεγχο της πορείας 
υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων, που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου.
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•  θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου, προκειμένου να υποστη-
ρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην καταστολή δασικών πυρ-
καγιών.

•  θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου, για την άμεση αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την υποστήριξη στο 
έργο του Π.Σ. για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης, σε δάση και δασικές εκτά-
σεις, για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών 
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενημέρωση του 
κοινού, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου 
εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), 
με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη λήψη επιπλέον μέ-
τρων, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 
αστικών απορριμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλο-
ντος και Πρασίνου του Δήμου.

4.3.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων 
προπαρασκευαστικών δράσεων του Δήμου, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

4.3.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
•  Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), κατόπιν εντολής του Δημάρ-

χου.
•  Επικαιροποίηση καταλόγου, των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει 

ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω του μνημονίου συ-
νεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη δι-
αχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Ενημερώνει, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελ-
τίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τη 
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες, για την εκδήλωση έντονων καιρι-
κών φαινομένων και πλημμυρών.

•  Ενημερώνει, σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για 
την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. 

•  Ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστη-
ριοποιούνται στα όρια του Δήμου, για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. στη λήψη 
μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις, για τον έγκαιρο εντο-
πισμό δασικών πυρκαγιών.

•  Ενημέρωση του κοινού, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη 
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του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού 
(κατηγορία 5), με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια.

•  Συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δή-
μου, για λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.

•  Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που δια-
θέτει ο Δήμος καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν μέσω του μνημονί-
ου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και για την υποστή-
ριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 
και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Ενημέρωση των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

4.3.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
•  Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύναται να χρησιμοποιηθούν, 

για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

•  Ενημέρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τα άμεσα διαθέσι-
μα επιχειρησιακά μέσα που διαθέτει ο Δήμος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και τη διαχείριση των συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και για την 
υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την κατα-
στολή τους.

4.3.5 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
θέτουν σε ετοιμότητα τις ομάδες πυρασφάλειας των τοπικών κοινοτήτων.

4.4 Δράσεις του Δήμου στην Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
στο μετα-Καταστροφικό Στάδιο 

4.4.1 Δήμαρχος
•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 

των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συ-
νεπειών λόγω σεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για άμεση κινητοποίηση 
των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή πε-
ραιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού.

•  Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, για άμεσο έλεγχο των κτιρίων του 
Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών.

•  Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, για διάθεση προσωπικού και μέσων 
που διαθέτουν (μηχανήματα έργων κ.λπ.), για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο, 
αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστι-
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κών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.
•  Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών, επιχειρησιακά εμπλεκό-

μενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα 
που διαθέτει ο Δήμος. 

•  Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, μετά 
από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για υποβολή αιτήματος 
συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, 
από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.

•  Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυν-
ση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εξελισσό-
μενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 18 του ν 
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α). 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείρι-
ση των συνεπειών λόγω σεισμού.

•  Εντολή του Δημάρχου προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για σύ-
γκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

•  Ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης για την τρέχουσα κατάσταση.

•  Αίτημα στον Περιφερειάρχη, για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•  Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ώστε να διενεργήσουν μετασει-
σμικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των 
Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκύψει η σχετική ανάγκη.

•  Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω εκτάκτων συνθηκών, εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη αν κρίνεται απα-
ραίτητο (άρθρο 94 παρ. 4.27 του ν. 3852/2010).

•  Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε., στις περιπτώσεις που ο Αντι-
περιφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρ-
μόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερει-
ακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση εθε-
λοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, 
για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του.

•  Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφό-
ρα οχήματα, μηχανήματα έργων κ.λπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστο-
λής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., κατόπιν σχετικού 
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αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 

των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων, 
ο Δήμαρχος, κατά την κρίση του, κινητοποιεί τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου του Δήμου, για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστα-
σία του χώρου.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δη-
μάρχων, για την υποβοήθηση του έργου του Π.Σ., μετά από σχετική συνεννόηση των 
ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ. που διοικεί το συμβάν. 

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που δρομολογούνται από 
τον Δήμο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχεί-
ριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού καθώς και για τη λήψη μέτρων αυ-
τοπροστασίας.

•  Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για τη δρομολόγηση δράσεων που 
αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγρά-
φει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσί-
ες του Δήμου. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για 
άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και -εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννό-
ησης του Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών- θα καταγράφει στον 
πίνακα Α του Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμι-
κό έλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ.

4.4.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
•  Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απα-

ραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

•  Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύ-
νων λόγω σεισμών, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

•  Συγκεντρώνει τα αιτήματα των οργανικών μονάδων του Δήμου, που αιτούνται την 
ενεργοποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επι-
πλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Κατόπιν φροντίζει 
να μην εκτελούνται με απευθείας ανάθεση, εργασίες, που αφορούν στο ίδιο αντικεί-
μενο, ώστε να μη θεωρείται ότι υπάρχει κατάτμηση έργου.
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4.4.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
•  Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Καθα-

ριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εμπλέκονται, σε αρχικό στάδιο, με στόχο 
την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.

•  Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, το Αστυνομικό Τμήμα και την Π.Υ. 
για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του σει-
σμού.

•  Επικοινωνία με το Παράρτημα του ΕΚΑΒ και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα 
Υγείας, Ιδιωτικά νοσοκομεία κ.λπ.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματι-
σμένους πολίτες από την εκδήλωση σεισμού.

•  Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

•  Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που 
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμού.

•  Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντο-
λή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου 
του Δήμου.

•  Συλλογή πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού 
και διάσωσης, από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 
μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέ-
ρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

•  Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό, που με εντολή Δημάρ-
χου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών, από την εκδήλωση του φαινομένου.

•  Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου 
ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετι-
κή εντολή του Δημάρχου.

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντο-
λής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, ν. 3013/2002.

•  Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν κατα-
φύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης από την εκδήλωση σεισμού (χώροι καταφυγής). 

•  Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου, για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

•  Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πό-
ρων που έχουν διατεθεί, με εντολή του Δημάρχου.

•  Ενεργοποίηση, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, για υποστηρικτικές δρά-
σεις στο έργο του Δήμου. 
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•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από τον 
Δήμο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

•  Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου για έναρξη πυρκαγιάς, εντός των διοικητικών ορί-
ων του Δήμου και συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από την αρμόδια Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία.

•  Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που 
εμπλέκεται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή της, μετά από σχετι-
κή εντολή Δημάρχου.

•  Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια Π.Υ. για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών 
που συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

•  Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

4.4.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
•  Διενεργεί, άμεσα, οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου, που στεγάζονται οι οργανι-

κές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπί-
στωση ζημιών.

•  Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκό-
λυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πλη-
γείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.

•  Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματι-
κά προσόντα, προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των 
σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες, ο 
Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων.

•  Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειμένου να μεταβούν, άμεσα, στην 
πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό ή 
άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λπ.) και εκτίμηση του δυναμικού και των 
μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

•  Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων.

•  Αναγνωρίζει τα κτίρια και τις κατασκευές, στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση επικιν-
δυνοτήτων. 

4.4.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσε-
ων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών 
μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχα-
νημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, 
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προμήθεια υλικών κ.λπ.) και τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει.

4.4.6 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λει-
τουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου.

4.4.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου
Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλή-
λων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τον αριθμό των πολιτών που θα χρεια-
στούν άμεση στέγαση και ενημερώνει τον Δήμαρχο.

4.4.8 Τηλεφωνικό Κέντρο του Δήμου
•  Καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού 

(καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κ.λπ.) και τα προωθεί 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

•  Καταγράφει αιτήματα πολιτών που θα χρειαστούν άμεση προσωρινή διαμονή και ενη-
μερώνει τον Δήμαρχο και την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου.

•  Κατόπιν εντολής Δημάρχου καταγράφει σε πίνακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα, τα αι-
τήματα των πολιτών που επιθυμούν τον μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους και 
εν συνεχεία τον διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ-
σικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), ώστε κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης να διενερ-
γήσουν τους ελέγχους.

4.4.9 Δημοσία Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου
Ελέγχει την παροχή πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής κ.λπ.) και λαμβάνει 
μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

4.4.10 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
•  Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή αρμοδι-

ότητάς τους.
•  Επικουρούν το έργο του Δημάρχου στην περίπτωση που αποφασιστεί το μέτρο της 

οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
•  Συμμετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν.

4.5 Δράσεις του Δήμου στην Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών

4.5.1 Δήμαρχος
•  Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους 

θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην 
περιοχή ευθύνης τους και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον εν λόγω εκτιμώμενο αριθμό. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη γνωστοποίηση, 
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μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμε-
σα προσωρινή διαμονή.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των 
πολιτών, που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβι-
ούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου καθώς και στην ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεση αποκατάσταση της λειτουρ-
γίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουρ-
γία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για 
τη διαπίστωση ζημιών.

•  Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών 
σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν, προ-
κειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη 
των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάστα-
ση οικοσκευής.

•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 
των ορίων του Δήμου για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του ν. 3013/2002

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για υποβολή αιτήματος 
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση του Μνη-
μονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει κα-
ταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υπο-
χωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγ-
γραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

•  Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 
άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών, 
που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρω-
ση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 
τον συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 
υποστεί σοβαρές ζημιές.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
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Πρασίνου καθώς και στη ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεση αποκατάσταση της λειτουργί-
ας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία 
των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.

4.5.2 Αντιδήμαρχος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
•  Συνδράμει τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απα-

ραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση / βραχεία 
διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών.

•  Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου, για την άμεση / βραχεία δι-
αχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

4.5.3 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
•  Οργανώνει τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφό-

σον συντρέχουν λόγοι.
•  Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για τον συνολικό αριθμό των πο-

λιτών, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
•  Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν κα-

ταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας.

•  Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και 
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέ-
χουν λόγοι.

•  Δρομολογεί δράσεις, με εντολή του Δημάρχου και σε συνεργασία με την οικεία Πε-
ριφέρεια, σχετικές με την οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πλη-
γέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον 
Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλο-
ποίηση της δράσης αυτής. Διενεργεί έλεγχο λειτουργίας των βασικών δικτύων υπο-
δομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων, για την υποδοχή και διαβί-
ωση των πληγέντων.

•  Κινητοποιεί, με εντολή του Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Καθαριό-
τητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και τη ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεσο έλεγχο 
και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, 
οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε.

•  Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλι-
μάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί, με εντολή του Δημάρχου, για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών.

•  Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, που δραστηριοποιού-
νται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση / βραχεία δια-
χείριση συνεπειών.

•  Ενεργοποιεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 
του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχεί-
ριση συνεπειών.
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•  Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, 
σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογι-
κής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις).

•  Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και δια-
χείρισης των συνεπειών.

4.5.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
•  Αποστέλλουν συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υπο-

δομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα κ.λπ.).
•  Προβαίνουν σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των 

επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.
•  Συνεργάζονται με το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου και το Λιμεναρχείο, μετά την εκδή-

λωση σεισμού, για έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πι-
θανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων.

4.5.5 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λει-
τουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου.

4.5.6 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
•  Διενεργεί, με εντολή του Δημάρχου, τις διαδικασίες μίσθωσης καταλυμάτων για την 

προσωρινή στέγαση πολιτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 
Παράρτημα των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

•  Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσε-
ων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών 
μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημά-
των και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχικού προσωπικού, προ-
μήθεια υλικών κ.λπ.) και την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει.

4.5.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου
•  Αποστολή επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, οι οποί-

ες προκλήθηκαν από τον σεισμό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οι-
κονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επι-
σκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.

•  Αποστολή αιτήματος στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμή-
μα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, για χορήγηση οικονομικής ενί-
σχυσης σε όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης.

4.5.8 Τηλεφωνικό Κέντρο του Δήμου
•  Καταγράφει και γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αιτήματα πολιτών 

για ζημιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους.
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•  Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κ.λπ. που χρειά-
ζονται, ώστε να λάβουν οι πολίτες οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα).

4.5.9 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου
Αποστολή συνεργείων για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας τυχόν βλα-
βών, στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

4.5.10 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
•  Λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, επείγοντος χαρακτήρα, 

στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτουν την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας, εάν από την καθυ-
στέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότη-
ση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για τον λόγο αυτόν τον αρμό-
διο Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ.

•  Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει, σε τοπι-
κό επίπεδο.
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μεροΣ 5ο

Επικοινωνία και ροή Πληροφοριών

5.1 μέσα Επικοινωνίας

Στους Δήμους χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας:
α.  Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου
β.   Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
γ. Σταθμός βάσης ασυρμάτου με 4 ασύρματες συσκευές, οι οποίες έχουν δοθεί στους:

• Δήμαρχο
• Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής Προστασίας
• Προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
• Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών

δ.  Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών, η οποία δύναται, κατόπιν ενεργοποίησής της από το Γρα-
φείο Πολιτικής Προστασίας, να συνδράμει στις επικοινωνίες του Δήμου με άλλους 
φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

TηΛΕΦΩνΙΚΟ ΚΕνΤΡΟ
ΔηΜΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦη ΠΡΟΒΛηΜΑΤΩν  
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑν  

ΑΠΟ Την ΕΚΔηΛΩΣη ΣΕΙΣΜΩν

ΕνηΜΕΡΩΣη ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΟΡΓΑνΙΚηΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΥ ΔηΜΟΥ

ΕνηΜΕΡΩΣη ΔηΜΑΡΧΟΥ  
& ΥΠηΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟνΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛη ΠΙνΑΚΑ Α  
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤηΜΑΤΟΣ Ι  

ΣΤην ΓΔΑΕΦΚ

ΚΑΤΑΓΡΑΦη ΑΙΤηΜΑΤΩν  
ΓΙΑ ΜΑΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

ΠΛηΓΕνΤΩν ΚΤΙΡΙΩν

Κατόπιν  
συνεννόησης  

με την ΓΔΑΕΦΚ

Αν
τιμ

ετ
ώπ

ισ
η  

Εκ
τά

κτ
ων

 Α
νά

γκ
ων

Άμ
εσ

η /
 Β

ρα
χε

ία
  

Δι
αχ

είρ
ισ

η Σ
υν

νε
πε

ιώ
ν

ΚΑΤΑΓΡΑΦη ΑΙΤηΜΑΤΩν  
ΓΙΑ ΑΜΕΣη ΠΡΟΣΩΡΙνη  

ΔΙΑΜΟνη

ΕνηΜΕΡΩΣη 
ΥΠηΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟνΟΙΑΣ

ΠΛηΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ θΕΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥν ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓηΤΙΚΑ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Την ΟΙΚΟνΟΜΙΚη 

ΕνΙΣΧΥΣη & ΚΑΤΑΓΡΑΦη  
ΑΙΤηΜΑΤΩν ΓΙΑ ΛηΨη  

ΟΙΚΟνΟΜΙΚηΣ ΕνΙΣΧΥΣηΣ

Πίνακας 5.1 Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών  
και την άμεση / βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
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γραφείο Π.Π. Δήμου
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Πρόνοιας

Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας
Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Διεύθυνση Π.Π. Περιφέρειας

Τμήμα Π.Π. Π.Ε.
ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 

5.2 ροή Πληροφοριών

5.2.1 Αρχική Ειδοποίηση για Επιπτώσεις και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

Π.Σ.

Δημοτικές Υπηρεσίες

Παράρτημα ΕΚΑΒ

EΛΑΣ

Γραφείο  
Π.Π. ΔήμουΔήμαρχος

ε.  Στους Δήμους λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία με το κοινό για θέ-
ματα, που αφορούν:
•  Στην καταγραφή προβλημάτων από την εκδήλωση σεισμού στη επικράτεια του 

Δήμου 
• Στην καταγραφή αιτημάτων για άμεση προσωρινή διαμονή πολιτών 
•  Στην καταγραφή αιτημάτων για μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών και αποστολή λί-

στας στην ΓΔΑΕΦΚ
•  Πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κ.λπ., που χρειάζονται 

ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση οι πολίτες (Πίνακας 5.1).
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5.2.2 Αποστολή Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ και Ιδιαίτερου Προειδοποιητικού 
Σήματος από το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

ΕΜΥ ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας  

Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης

Γραφείο  
Π.Π. Δήμου

γραφείο Π.Π. Δήμου
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 

5.2.3 Αρχική Ειδοποίηση για Επιπτώσεις από την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

Π.Σ.

Δημοτικές Υπηρεσίες

Παράρτημα ΕΚΑΒ

EΛΑΣ

Γραφείο  
Π.Π. ΔήμουΔήμαρχος
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΣηΣ 
ΓΓΠΠ ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας  

Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης

Γραφείο  
Π.Π. Δήμου

γραφείο Π.Π. Δήμου
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 

γραφείο Π.Π. Δήμου
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Πρόνοιας

Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας
Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Διεύθυνση Π.Π. Περιφέρειας

Τμήμα Π.Π. Π.Ε.
ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 

5.2.4 Καθημερινή Αποστολή Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και Αποστολή 
Προειδοποιητικού Σήματος από το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ 
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5.2.5 Αναγγελία - Αρχική Ειδοποίηση

ΑΡΜΟΔΙΑ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚη 

ΥΠηΡΕΣΙΑ
ΠΕΚΕ Γραφείο  

Π.Π. Δήμου

γραφείο Π.Π. Δήμου
Δήμαρχος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Διευθυντής Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Πρόεδρος ΔΕΥΑ
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ
 



ΟΔηγΟΣ ΕΠίΧΕίρηΣίΑΚΟυ ΣΧΕΔίΑΣμΟυ γίΑ τη ΔίΑΧΕίρίΣη ΚίΝΔυΝωΝ & ΚρίΣΕωΝ  |  81

μεροΣ 6ο
Σύστημα Kινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας -  

Συντονιστικές Οδηγίες υλοποίησης Δράσεων  
Πολιτικής Προστασίας

Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού γεγονότος οι φορείς Πολιτικής Προστασίας, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά 
δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείρι-
ση των συνεπειών. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων Πο-
λιτικής Προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικό-
τητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

6.1 Αυξημένη Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση 
Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων και Δασικών Πυρκαγιών

6.1.1 Αυξημένη Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Κινδύνων 
από την Εκδήλωση Σεισμών
Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η 
έγκαιρη προειδοποίηση, γενικά, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού 
αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό 
και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3013/2002) 
σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας, εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου 
(σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3013/2002), λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις 
- πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επι-
κινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ (Δ16γ/08/264/Γ/2014 
(ΦΕΚ 2019 Β) και ΔνΣα/49717/Φ.50κ/17 (ΦΕΚ 714 ΥΟΔΔ).
Σε αυτές τις περιπτώσεις:
•  Οι Δήμοι ελέγχουν άμεσα την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσε-

ων, οι οποίες προβλέπονται, στις περιοχές, που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότη-
τας Πολιτικής Προστασίας, εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου και σε περίπτωση που 
αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, επισπεύδεται η υλοποίησή τους. Στις ανωτέρω πε-
ριοχές, οι Δήμαρχοι δύνανται κατά την κρίση τους να συγκαλέσουν τα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων για την υποβοήθηση του έργου τους στον συντο-
νισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

•  Οι λοιποί αρμόδιοι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς: i) προβαίνουν σε άμεσο έλεγ-
χο και τυχόν επικαιροποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την αντιμετώπι-
ση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμού, ii) δύνανται να προχωρήσουν στην ενίσχυ-
ση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους στις ανωτέρω περιοχές, που έχουν τεθεί 
σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου 
και iii) συμμετέχουν στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων και τα Συ-
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ντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

6.1.2 Αυξημένη Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Κινδύνων 
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.
Στις περιπτώσεις, που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και 
Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά δι-
αβιβάζονται 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 άρθρο 2 παρ. 4α του ν. 3013/2002 για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομέ-
νων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες κ.λπ.
θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχο-
πτώσεων, ισχυρών καταιγίδων κ.λπ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 
(ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α'/1997).
Τονίζεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλ-
λες ειδικές προγνώσεις καιρού κ.λπ.), 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 κα-
τάστασης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, 
που γίνεται μόνο κατόπιν των σχετικών επίσημων προγνώσεων της ΕΜΥ.
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιμε-
τώπισης εκτάκτων αναγκών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, οφείλουν να ενημερώ-
νονται σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις 
επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές παρέχο-
νται καθημερινά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού, εκδίδει και Έκτα-
κτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέ-
λιξη των καιρικών φαινομένων (υπ' αριθμό Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγρα-
φο της ΕΜΥ). Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ (ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ) αποτελούν 
πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων. 
Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επι-
κίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλ-
λονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ 
/ ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προς όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας Πολιτικής 
Προστασίας σε εφαρμογή του άρθρο 2 παρ. 4α του ν. 3013/2002 για την αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 
Τα επίπεδα ετοιμότητας, βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή 
των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), 
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οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου φορέα σε κάθε επί-
πεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων, καθορίζεται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό του.
Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ προς τις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυ-
νων καιρικών φαινόμενων βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) 
ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), 
η περαιτέρω κοινοποίησή τους προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δή-
μων θα γίνεται με ευθύνη των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων.
Στις περιπτώσεις, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εκδίδει Έκτακτα Δελ-
τία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύ-
που τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται 
στον δικτυακό της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντο-
νων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για 
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από 
πλημμυρικά φαινόμενα (https://www.civilprotection.gr/el). 

6.1.3 Στάδια Επιχειρήσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών
Για τις δασικές πυρκαγιές, τα στάδια των επιχειρήσεων από την εκδήλωση του φαινο-
μένου ως και τον πλήρη έλεγχό του, προσδιορίσθηκαν ως εξής (5060/12-06-2008 
έγγραφό μας):
•  Αναγγελία
•  Κινητοποίηση δυνάμεων - Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
•  Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση
•  Μερικός Έλεγχος
•  Έλεγχος - Φύλαξη
•  Πλήρης Κατάσβεση
•  Αποτίμηση
Ειδικότερα, οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας σε τακτικό επίπεδο ακολουθούν τις φά-
σεις εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και εντάσσονται στα αντίστοιχα στάδια 
επιχειρήσεων.
Με βάση τα ανωτέρω στάδια επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με χρονική αλληλουχία 
ακολούθως οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των φορέων στην αντιμετώπιση δα-
σικών πυρκαγιών και περιγράφεται η κλιμάκωση των ενεργειών.
Συγκεκριμένα, στο στάδιο επιχειρήσεων «Αναγγελία» ορίζεται το σύνολο των ενεργει-
ών της Διοίκησης για τη μεταβίβαση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εξα-
κριβωμένης πληροφορίας, με την οποία περιγράφεται η θέση που εκδηλώθηκε η πυρ-
καγιά, η ώρα που έγινε αντιληπτή, και το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Το στάδιο επιχειρήσεων «Κινητοποίηση Δυνάμεων - Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης» 
συνδέεται με την κλιμάκωση δυναμικού και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που 
απαιτείται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του επικεφαλής Αξιωματικού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος, για την αντιμετώ-
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πιση της πυρκαγιάς. Με βάση τη διαθεσιμότητα του αιτούμενου δυναμικού και μέσων, 
ο επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος θα οδηγηθεί στην επιλογή 
του βέλτιστου Σχεδίου Δράσης στο επόμενο στάδιο επιχειρήσεων.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Ανάπτυξη Δυνάμεων - Επέμβαση» πραγματοποιείται από τα 
αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου Δρά-
σης και υλοποιείται με την αντίστοιχη ανάπτυξη δυνάμεων και επέμβαση στον τόπο 
της πυρκαγιάς. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς συμμετέχουν είτε υποστηρικτικά στο 
έργο της κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς είτε στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών, λόγω δασικών πυρκαγιών και διαχείριση των συνεπειών κατά το μέρος που τους 
αφορά λόγω αρμοδιότητας.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Μερικός Έλεγχος» θεωρείται ότι, όταν λόγω των συνθηκών, 
που επικρατούν, της διασποράς και του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης, έχει πλή-
ρως κατασβεστεί το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς και δεν ανα-
μένεται μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Το έργο της κατάσβεσης συ-
νεχίζεται έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περίμετρος. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται 
αποκλιμάκωση των φορέων, που συμμετέχουν στο έργο της από εδάφους κατάσβεσης.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Έλεγχος - Φύλαξη» θεωρείται ότι η περίμετρος της πυρ-
καγιάς έχει πλήρως κατασβεστεί και πραγματοποιείται φύλαξη του χώρου για τυχόν 
αναζωπυρώσεις και μερική αποκλιμάκωση των διατιθέμενων μέσω κατόπιν εισήγη-
σης του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. Το χρονικό διάστημα, για το οποίο διαρκεί 
η φύλαξη για τυχόν αναζωπυρώσεις συνδέεται κατά κανόνα με το είδος της καύσιμης 
ύλης που βρίσκεται στην περίμετρο της πυρκαγιάς, την έκταση της πυρκαγιάς, τη μορ-
φολογία του εδάφους και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Πλήρης Κατάσβεση» θεωρείται ότι το συμβάν έχει λήξει και 
πραγματοποιείται πλήρης αποκλιμάκωση των διατιθέμενων για την κατάσβεση και για 
τη φύλαξη δυναμικού και μέσων, μετά τη σχετική λήψη απόφασης του επικεφαλής Αξι-
ωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που διοικεί το συμβάν.
Στο στάδιο επιχειρήσεων «Αποτίμηση» όλοι οι φορείς - υπηρεσίες, που ενεπλάκησαν 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εξαιτίας δα-
σικών πυρκαγιών, προχωρούν σε αποτίμηση των δράσεων / ενεργειών τους βάσει του 
αντίστοιχου σχεδιασμού τους. Σκοπός της αποτίμησης είναι η αναγνώριση εκ μέρους 
των φορέων σημείων που χρήζουν βελτιώσεων στον σχεδιασμό τους, καθώς και στην 
ορθολογικότερη διαχείριση πόρων. 

6.2 Διοίκηση, Έλεγχος και Συντονισμός Επιχειρήσεων σε Εκδήλωση Σεισμών, 
Πλημμυρικών Φαινομένων και Δασικών Πυρκαγιών

6.2.1 Διοίκηση, Έλεγχος και Συντονισμός Επιχειρήσεων σε Εκδήλωση Σεισμού
η Διοίκηση, ο Έλεγχος και ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων ανα-
λαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.
Δράσεις έρευνας και διάσωσης, ελέγχου και καταστολής των αστικών πυρκαγιών κα-
θώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του Π.Σ., αναλαμβάνονται και συντονίζο-
νται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποί-
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ος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή του συμβάντος.
Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξης μέτρων προστασίας πολιτών ανα-
λαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από 
τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.
Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών - ασθενών και ενεργοποίησης 
των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.), αναλαμβάνονται 
και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).
Δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και 
συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

6.2.2 Διοίκηση, Έλεγχος και Συντονισμός Επιχειρήσεων σε Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων
η Διοίκηση, ο Έλεγχος και ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων ανα-
λαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.
•  Δράσεις έρευνας και διάσωσης, άντλησης υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια και κτη-

ριακές εγκαταστάσεις καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του Π.Σ., ανα-
λαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή 
του συμβάντος.

•  Δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται 
και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.

•  Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών ανα-
λαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από 
τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.

•  Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών - ασθενών και ενεργοποίη-
σης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.), αναλαμ-
βάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).

6.2.3 Διοίκηση, Έλεγχος και Συντονισμός Επιχειρήσεων σε Εκδήλωση 
Δασικών Πυρκαγιών
Για τις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών, η Διοίκηση, Έλεγχος και ο 
Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού 
Σώματος και σύμφωνα με το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, όπως αυτό ορί-
ζεται στα Επιχειρησιακά του Σχέδια.
Για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυρο-
σβεστικού Σώματος καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασι-
κών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανω-
μένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης / βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, 
Έλεγχος & ο Συντονισμός των δράσεων Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ευθύνη των 
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οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντο-
νιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης / αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, 
Δήμαρχος), τα οποία, αναλόγως της κλιμάκωσης, υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων τους δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτε-
ρο, διοικητικά, Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Επισημαίνεται ότι η καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη 
και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα και με το άρ-
θρο 1 παρ. β του άρθρου 63 του ν. 4249/2014. Οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως 
οι Περιφέρειες, οι Δήμοι κ.λπ., έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασι-
κών πυρκαγιών και η συνδρομή στο έργο του Π.Σ. (ΚΥΑ. 12030Φ.109.1/10-5-1999 - 
ΦΕΚ 713/Β'/1999) πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε Επι-
κεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ., ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο, ως συντονιστής 
του πυροσβεστικού έργου.
η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμ-
βάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.
•  Δράσεις ελέγχου και καταστολής των δασικών πυρκαγιών, διάσωσης καθώς και ενί-

σχυσης σε προσωπικό και μέσα του Π.Σ. και λοιπών φορέων, αναλαμβάνονται και 
συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του 
συμβάντος.

•  Δράσεις μέτρων τάξης και ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προ-
στασίας πολιτών, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής 
Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωμα-
τικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

•  Δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται 
και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές του ΛΣ - ΕΛΑΚΤ.

•  Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών - ασθενών και ενεργοποί-
ησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.) αναλαμ-
βάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).

6.3 Επίσημες Ανακοινώσεις και Αρχικές Ειδοποιήσεις - Αναγγελίες 
Καταστροφικών Φαινομένων

6.3.1 Επίσημη Ανακοίνωση Χαρακτηριστικών Σεισμικού Φαινομένου
η επίσημη ανακοίνωση του σεισμού, που αφορά στα εγγενή στοιχεία του σεισμού (ώρα 
εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός), δίδεται από το Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον συ-
ντονιστή φορέα του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (ΕΕΣΔ). 
Μετά την εκδήλωση σεισμού, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών αποστέλλει την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού στον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ για την περαιτέρω κινητο-
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ποίηση των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
η αποστολή της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο 
για σεισμούς μεγέθους άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter. 

6.3.2 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 πλη-
ροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατά-
σταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλε-
κομένων 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 επίση-
μης ενημέρωσης του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρα-
τούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές, 
οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάστα-
ση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασί-
ας «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 λει-
τουργούν σε 24ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις διοικητικά 
ανώτερες δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερει-
άρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος) καθώς και το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ.
Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, στην πληγείσα περιοχή για την 
άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυ-
ρίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ, επικοινωνεί 
με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορί-
ες για τις περιοχές, που επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή ΕΣΚΕ και τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί (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 κ.λπ.), ενημερώνουν άμεσα:
•  Τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) για 

συμβάντα αρμοδιότητάς τους
•  Τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, 

Περιφερειάρχης) 
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•  Το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγ-
γραφη αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΦΕΚ 423/Α'/2003).

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση 
και τη βατότητα του οδικού δικτύου, από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτε-
λεί 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 ανακοι-
νώσεων, με τη μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της 
ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. (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 ασφα-
λείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστά-
σεων (άρθρο 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).
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 επι-
κρατούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρι-
κής Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίη-
σης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πλημμυρικά 
φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. / ΑΕΑ, 4096/12-07-2006 
έγγραφό μας).

6.3.3 Αρχική Ειδοποίηση - Αναγγελία Πυρκαγιάς
Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης - αναγγελίας σχετικά με την 
έναρξη δασικής πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό 
Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους 
για τον σκοπό αυτόν φορείς, αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια 
όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Διευκρινίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη μηχανισμού επιτήρησης των δασών 
και δασικών εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και της συλλογής πληρο-
φοριών για την αναγγελία εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, αποτελεί μέρος των Επι-
χειρησιακών Σχεδίων του Πυροσβεστικού Σώματος (ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δα-
σοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»).
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρή-
σεων (ΠΕΚΕ) της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕΠΥΔ).
Εν συνεχεία, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ), στο πλαίσιο ενεργειών της 
αρχικής ειδοποίησης - αναγγελίας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες / φορείς:
•  ΕΣΚΕ - 199/ΣΕΚΥΠΣ
•  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας οικείας Περιφέρειας
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•  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων 
•  Τοπική αρμόδια Αστυνομική Αρχή 
•  Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
•  Αρμοδία Δασική Υπηρεσία
•  Λοιπούς φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης 

του Π.Σ. (ΔΕΔΔηΕ κ.λπ.).
Στη συνέχεια, ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημε-
ρώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του φορέα του. 
η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Γραφείο Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου ενημερώνουν, άμεσα, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη και τον οικείο Δήμαρχο, αντίστοιχα, προκειμένου να υπάρξει εκ μέ-
ρους της Περιφέρειας ή του Δήμου, κινητοποίηση προσωπικού και μέσων για την υπο-
στήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

6.4 Κινητοποίηση

6.4.1 Κινητοποίηση από την Εκδήλωση Σεισμών
Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική 
εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατά-
σταση καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, κινητοποιούν 
το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίη-
ση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου 
σχεδιασμού τους.
Το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού και των μέ-
σων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότε-
ρων δεδομένων, που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου.
Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:
•  η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων
•  η έκταση της καταστροφής
•  Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγ-
χέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο ν. 3013/2002, άρθρο 2) και είναι δυνα-
τόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητές του. 

6.4.1.1 Αρχική Εκτίμηση Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών
Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες περιο-
χές και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, σε συνδυασμό με την επίσημη ανακοίνω-
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ση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και την εν συνεχεία 
άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνε-
ται ότι η εκτίμηση των συνεπειών είναι μια δυναμική διαδικασία και δύναται να τροπο-
ποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες πληροφορίες αλλά και λόγω της πε-
ραιτέρω εξέλιξης της σεισμικής δράσης στην περιοχή.
Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά τον φο-
ρέα επίσημης ενημέρωσης για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών στην περιοχή ευ-
θύνης τους μετά από την εκδήλωση σεισμού (ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B), δια 
των αρμόδιων οργάνων τους, συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις, που 
έχει προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί κ.λπ.), ενημε-
ρώνουν άμεσα:
•  Τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (Π.Σ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.) για συμβά-

ντα αρμοδιότητάς τους
•  Τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
•  Το ΚΕΠΠ / ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς, όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγ-

γραφη αναφορά - ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B). 
Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση 
και τη βατότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυ-
νων 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 ανακοι-
νώσεων, με τη μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της 
ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr). 
Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 
αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την 
άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, μετά τη λήψη της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού από το Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επικοινωνεί άμεσα με τις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των 
Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις Διευ-
θύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστα-
σίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση από φορείς της κεντρικής διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ. / ΕΣΚΕΔΙΚ, 
ΕΚΑΒ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ κ.λπ.), απ’ όπου ενημερώνεται για τις ευρύτερες επιπτώσεις 
του σεισμού και ενημερώνει ακολούθως τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική εκτί-
μηση των συνεπειών, ενημερώνει τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Γενικό Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας.
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Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύνανται 
να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύ-
σεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λό-
γους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρι-
νών καταστάσεων [άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 
57 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 
(ΦΕΚ 261 Α)].
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 του σεισμού και την επικρα-
τούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής 
Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης 
της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμούς.
Οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του σεισμού, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα 
αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα των κατά περίπτωση επιχειρησιακά εμπλεκό-
μενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) καθώς και τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργα-
να Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης).
 
6.4.1.2 Κινητοποίηση σε Τοπικό Επίπεδο από την Εκδήλωση Σεισμού
Οι, κατά τόπους, Αστυνομικές Αρχές, με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών 
μετά την εκδήλωση σεισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχεδιασμό τους, 
κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τρο-
χαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Π.Σ., 
ΕΚΑΒ κ.λπ.) καθώς και για τη διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς 
υπαίθριους χώρους (χώροι καταφυγής). 
Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους που έχουν 
καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής) καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρό-
σθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνερ-
γείων και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις, 
που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να 
συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες. 
Οι, κατά τόπους, Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού, ενημερώ-
νονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλ-
λους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επι-
χειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών 
από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύ-
σης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους (αστική έρευνα και διάσωση, 
κατάσβεση πυρκαγιών κ.λπ.) αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών 
τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ. καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση 
των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ κ.λπ.).
Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν 
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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 στον σχε-
διασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους, κατά τόπους, διοι-
κητές των υγειονομικών μονάδων και τις, κατά τόπους, διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. 
και του ΛΣ / ΕΛΑΚΤ. 
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρί-
σεων (ΟΔΙΚ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και 
επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ.
Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση σεισμού, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συ-
ντονισμό των φορέων, που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με 
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. Ειδικότε-
ρα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, 
βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω σει-
σμών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή 
περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημι-
ολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιει-
νής, χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές 
από κλιμάκια του ΕΚΚΑ κ.λπ. (ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176 Α - ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α).
Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή, βρίσκονται σε ετοιμότητα 
ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Σχέ-
διο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σχετικά με τον αριθ-
μό των περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους.
Οι, κατά τόπους, Λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώ-
ρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμβάλλουν 
στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης 
και λειτουργίας λιμένων [νΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), Π.Δ. 242/1999 (ΦΕΚ 202 Α)]. Επί-
σης, δρομολογούν δράσεις μετά από σχετική ειδοποίηση, οι οποίες συνδέονται με την 
απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές εν όψει απειλούμενου κινδύνου εκδή-
λωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης 
Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς 
και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν, σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, δι-
ευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του 
Π.Σ. καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (ΕΚΑΒ, ΓΔΑΕΦΚ κ.λπ.), 
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς και την από θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, 
υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. 
Όταν μετά την εκδήλωση σεισμού εκδοθεί μήνυμα προειδοποίησης για την εκδήλωση 
τσουνάμι από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστι-
τούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η διαχείριση των μηνυμάτων προειδο-
ποίησης για τσουνάμι πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 1561/09-
07-2015 έγγραφo. 
Στις περιοχές, που αναμένεται να εκδηλωθεί τσουνάμι, σύμφωνα με το περιεχόμενο 
των μηνυμάτων τσουνάμι, που διαβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχη-
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γείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προς τις κατά τόπους Λιμε-
νικές Αρχές, αυτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν στο πλαίσιο των 
χρονικών δυνατοτήτων καθώς και του προσωπικού και των μέσων, που διαθέτουν σε 
τοπικό επίπεδο, να δρομολογούν δράσεις, που συνδέονται με την απομάκρυνση πολι-
τών από παράκτιες περιοχές.
Με δεδομένο το γεγονός ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της θα-
λάσσιας γεωμορφολογίας αλλά και των μικρών σχετικά αποστάσεων μεταξύ των ση-
μείων γένεσης των τσουνάμι και των ακτών, οι χρόνοι που μεσολαβούν από τη γένεση 
των κυμάτων αυτών μέχρι την άφιξή τους στις ακτές είναι σχετικά μικροί, η κυριότε-
ρη δράση είναι η κατά το δυνατό άμεση ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην 
παράκτια ζώνη, για την απομάκρυνσή τους και την κατεύθυνσή τους προς περιοχές της 
ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. 
Τη δράση αυτή, στο πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων καθώς και του προσωπικού 
και των μέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο, δύναται να συνδράμουν και οι λοι-
ποί τοπικοί φορείς πρώτης απόκρισης (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) κατόπιν σχετικής συνεννόησης και 
ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. Διευκρινίζεται ότι 
η ανωτέρω δράση δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 108 του ν. 4249/2014 
περί οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, δεδομένου του μικρού χρόνου, που μεσο-
λαβεί μεταξύ της λήψης του μηνύματος προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάμι 
από τους τοπικούς φορείς πρώτης απόκρισης (ΛΣ ΕΛΚΑΤ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) και της πιθα-
νής άφιξης του τσουνάμι στις ακτές καθώς και του μεγάλου εύρους των πιθανώς επη-
ρεαζόμενων ακτογραμμών, που δεν εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή υλοποίη-
ση της δράσης αυτής.
Οι Δήμαρχοι, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πλη-
ροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέ-
λιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προ-
στασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις.
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 φαι-
νομένου, κινητοποιούν δια των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησια-
κά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, προ-
κειμένου να δρομολογήσουν δράσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον σχεδιασμό τους.
Κατά προτεραιότητα, εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απε-
γκλωβισμού, όπως είναι και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δή-
μων και των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστι-
κών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ. 
Οι Διευθυντές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημο-
σίων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρί-
σκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά κτήρια αρμοδιότητάς τους βά-
σει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται 
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από τον ΟΑΣΠ και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιο-
ρισμένους εκ των προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού, 
προκειμένου εν συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν με ασφάλεια από τους γονείς 
ή τους κηδεμόνες τους.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων 
μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν 
άμεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από τους επισκέπτες, βάσει του 
σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, που δίνονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις, που προκύπτουν θέματα άμε-
σης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λει-
τουργίας των χώρων αυτών δύνανται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρ-
μόδιων αστυνομικών Αρχών. 
Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Διευθύνσεις 
Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την 
εκδήλωση του σεισμού και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλουν με το προσωπικό 
και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και τη Διαχείριση των Συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

6.4.1.3 Κινητοποίηση σε Κεντρικό Επίπεδο από την Εκδήλωση Σεισμού
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τους κατά τό-
πους αρμόδιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες, το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ και τον Πρόεδρο 
του ΟΑΣΠ, σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπει-
ών, ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και συντονίζει, εφόσον συντρέ-
χουν λόγοι, την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο 
για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συ-
νεπειών από την εκδήλωσή του. 
η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γγΠΠ 
υποστηρίζει άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθώς και 
των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής 
Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / 
βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.
Ο γενικός γραμματέας υποδομών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενι-
κό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ και τον Γενικό Διευθυ-
ντή της ΓΔΑΕΦΚ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και τις συνέπειές του και με εντο-
λή του Υπουργού Υποδομών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την κινητοποίηση 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σχετικά με τον άμεσο έλεγχο και 
την καταγραφή ζημιών σε κτήρια και υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προ-
κειμένου να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθος των ζημιών, η καταλληλότητα για 
χρήση τους καθώς και η αρχική εκτίμηση του αριθμού των μη κατάλληλων για παρα-
μονή ή διαμονή κτιρίων. 
Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο γενι-
κός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο γενικός γραμματέας υποδομών, 
με εντολή των πολιτικά προϊσταμένων τους, μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περι-
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οχή με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρο-
μολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία 
Διαχείριση των Συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο δύνανται να μετέχουν 
και άλλοι Γενικοί Γραμματείς, όταν ανακύπτουν άμεσα θέματα συντονισμού αρμοδιό-
τητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουρ-
γών ή Υφυπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή.
Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τό-
πους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερει-
άρχης, Δήμαρχος), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικό-
τητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
άμεσης / βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών. 
Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φο-
ρέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 
Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ. / ΕΣ-
ΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, ΓΕΕθΑ / ΕθΚΕΠΙΧ, EKAB κ.λπ.), τα οποία 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των, κατά τόπους 
επιχειρησιακά, εμπλεκόμενων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας 
του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή 
δράσεων από τις, κατά τόπους επιχειρησιακά, εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημε-
ρώνουν άμεσα τη φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν 
και συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους.
Ειδικότερα, το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση σεισμού, έχει την ευθύνη για τον γενικότε-
ρο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχε-
τικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. 
Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμή-
μα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει 
τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών / ασθενών, την κάλυψη αυξη-
μένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγεί-
σες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την 
επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, θέματα δημόσιας υγείας (ύδατος, 
υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κ.λπ. [ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α), ν. 3527/2007 
(ΦΕΚ 25 Α)].
Ο Προϊστάμενος της γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ενημερώνεται με μήνυμα που εκδίδεται από το Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ, σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, επικοινωνεί με τους 
αρμόδιους συνδέσμους και τα αστυνομικά τμήματα για την αρχική εκτίμηση των συ-
νεπειών και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης, σε περίπτωση που υπάρ-
χουν αναφορές για βλάβες σε κτήρια. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
εφαρμόζεται το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω σει-
σμού, με αποστολή στην πληγείσα περιοχή κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης και της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), για έλεγχο και καταγραφή ζημιών σε κτήρια και 
υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότη-
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τα για χρήση των κτιρίων (κατοικιών, δημόσιων κτιρίων πλην αυτών αρμοδιότητας της 
ΚτΥπ ΑΕ, κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών) καθώς και των κρίσιμων υποδομών. 
η εταιρία «Κτιριακές υποδομές Α.Ε.», για κτήρια αρμοδιότητάς της, μετά την εκ-
δήλωση σεισμού και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου [(άρθρο 132 του ν. 
4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α), ΚΥΑ Δ16γ/05/438/Γ/2013 (ΦΕΚ 2856 Β)], Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠηΦΟΞΧΔ-θΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγρα-
φο της ΚτΥπ Α.Ε.), είναι αρμόδια κυρίως για:
•  Τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών Yγείας, Δικαιοσύ-

νης και Παιδείας
•  Τη συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
•  Την αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή μεταστέγαση σχο-

λικών μονάδων
•  Tη μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε κτήρια και 

εγκαταστάσεις υποδομών Υγείας, Δικαιοσύνης και Παιδείας.
Ο ΟΑΣΠ, μετά την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των συ-
νεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, δύναται να: 
•  Αποστείλει τα Κλιμάκια Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή, για επιτό-

πιες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την άμεση ενημέρωση 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

•  Αποστείλει τα Ειδικά Επιστημονικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν ως έργο την παρακολού-
θηση της σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων (σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιο-
γράφων) στην πλειόσειστη περιοχή, με σκοπό την πύκνωση υφιστάμενου δικτύου για 
την καλύτερη καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη της μετασεισμικής ακολουθίας.

Ο Πρόεδρος της μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμι-
κής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ δύνα-
ται να τη συγκαλέσει, προκειμένου να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδομένα για τον 
προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και να προτείνει προς την Πολιτεία 
τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και ενεργειών [(Δ16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 
2019 Β) και Δ4δ/Οικ. 30015/2020 (ΦΕΚ 388 ΥΟΔΔ)].
το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιεί τη Μονάδα Δι-
αχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις, που μεταξύ των πληγέντων, λόγω του σεισμού, 
υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες αυτών. 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 θα-
νόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες που περιγράφονται στη 2η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Απωλειών (8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποι-
ηθεί ή όχι.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση 
τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα 
της προανακριτικής Αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρε-
σίες. η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο αριθ-
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μός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 

6.4.2 Κινητοποίηση από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα-
κτης 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, κινητοποι-
ούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλο-
ποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 
την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοι-
χου σχεδιασμού τους.
Το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων 
δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων 
δεδομένων, που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια 
κλιμάκωσης θεωρούνται:
•  η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων 
•  η έκταση της καταστροφής
•  Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγ-
χέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο ν. 3013/2002, άρθρο 2) και είναι δυνα-
τόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητές του.

6.4.2.1 Κινητοποίηση σε Τοπικό Επίπεδο από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
Οι, κατά τόπους, Αστυνομικές Αρχές, με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών 
από την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχεδιασμό 
τους, κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων 
τροχαίας κίνησης, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(Π.Σ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα ση-
μεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (ιρλαν-
δικές 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 ιδι-
αίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως 
προσωρινών καταστάσεων (άρθρο 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 απαγορεύ-
σεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδο-
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στρώματος του οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί, προσωρινά, από πλημμυ-
ρικά 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 πε-
ριπτώσεις, 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 απο-
κατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουρ-
γίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί 
να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου.
Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρό-
μοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠΥΜΕΔΙ, που έχουν κυρω-
θεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέ-
ρω έργο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές 
συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των πα-
ραχωρησιούχων εταιρειών. 
Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου 
παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, ενη-
μέρωση των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας κ.λπ.) πραγματοποιείται και με ευθύ-
νη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση 
ενημέρωση των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Διευκρινίζεται ότι, η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες της ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης, που 
πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβά-
σεις 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 πε-
ριμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ. καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επι-
πρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συ-
νεργείων 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 Συντο-
νιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Αρχηγείου της 
ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 21 του ν. 4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014).
Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (νΔ 444/1970 
- ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 - ΦΕΚ 202/Α΄/1999).
Οι, κατά τόπους, Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού φαι-
νομένου, ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον 
χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια) από τις υπηρε-
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σίες 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 / ΕΣΚ την ενίσχυση των δυνάμεών τους καθώς και 
την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, Δήμων κ.λπ.) για την υλο-
ποίηση των ανωτέρω δράσεων. 
η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, για περιστατικά αρμοδι-
ότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντλη-
ση υδάτων από κτήρια), αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του Π.Σ. σύμφωνα με 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η Διοίκηση, ο Έλεγχος 
και ο Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστι-
κού 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 στον σχεδι-
ασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους, κατά τόπους, διοικη-
τές 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 γενικότε-
ρο συντονισμό των φορέων, που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχε-
τικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. 
Ειδικότερα, και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Το-
μέα Υγείας, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Ανα-
γκών λόγω πλημμυρών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων 
για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτι-
κό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγεί-
ας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πλη-
γείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ κ.λπ. (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 πε-
ριοχή ευθύνης τους.
Οι, κατά τόπους, λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους 
χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμβάλ- 
λουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς δι-
οίκησης και λειτουργίας λιμένων (νΔ 444/1970 - ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 - 
ΦΕΚ 202/Α΄/1999). Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπό-
ρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ. καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων 
φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, στελεχών Πολιτικής Προστασίας, ΓΔΑΕΦΚ κ.λπ.), όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο καθώς και την από θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών και 
μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. Τέλος, συ-
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ντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.
Οι Δήμαρχοι, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πλη-
ροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες, που ακολουθούν την εξέ-
λιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προ-
στασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου.
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 φαι-
νομένου, κινητοποιούν δια των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησια-
κά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, προ-
κειμένου να δρομολογήσουν δράσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον σχεδιασμό τους.
νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσω-
σης και απεγκλωβισμού, όπως είναι και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιό-
τητας των Δήμων και των Περιφερειών, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημά-
των των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές 
μονάδες κ.λπ. 
Οι διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσί-
ων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον των 
σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρ-
μόζουν κατά την κρίση τους το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου και ενημερώ-
νουν σχετικά την αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής Προστασίας, του οικείου Δή-
μου, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, να 
συμβάλλει στην ασφαλή απομάκρυνση των μαθητών και του προσωπικού σε ασφα-
λείς χώρους, όπου εν συνεχεία οι μαθητές θα παραληφθούν με ασφάλεια από τους 
γονείς ή τους 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 κα-
τευθυντήριες οδηγίες   που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε 
περιπτώσεις, που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώ-
ρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αι-
τηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων, κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας τους, μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησί-
ον αυτών, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπι-
κού τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και κατευθύνουν τους κατασκηνωτές και το 
προσωπικό σε ασφαλή χώρο.
Οι συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Διευθύνσεις 
Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την 
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εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλουν με 
το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση Εκτά-
κτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

6.4.2.2 Κινητοποίηση σε Κεντρικό Επίπεδο από την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ 
σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται, επικοινωνεί με τους, κατά τό-
πους, αρμόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώ-
σεις 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 εξέ-
λιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Απο-
κεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 
Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα με-
ταξύ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των φορέων, που εμπλέκονται σε πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμε-
σης / βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών. 
η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γγΠΠ 
υποστηρίζει, άμεσα, το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων καθώς και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των 
Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση Εκτά-
κτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. 
Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο γενι-
κός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο γενικός γραμματέας υποδομών, 
με εντολή των πολιτικά προϊσταμένων τους, μεταβαίνουν, άμεσα, στην πληγείσα περι-
οχή, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρο-
μολόγηση 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 αρμοδιό-
τητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουρ-
γών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή. 
Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τό-
πους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερει-
άρχης, Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικό-
τητα 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 εμπλε-
κόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, σε εθνικό επίπεδο, δεν επαρκούν, ο Γενι-
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κός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς 
συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προ-
στασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυ-
μερών συμφωνιών. 
Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των φο-
ρέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 
Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ. / 
ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, ΓΕΕθΑ / ΕθΚΕΠΙΧ, EKAB κ.λπ.), τα οποία 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των, κατά τόπους, 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας 
του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή 
δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώ-
νουν άμεσα τη 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 Επιχειρή-
σεων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο καθώς και με τις αρμόδιες ορ-
γανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές 
όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο, και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, 
των Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφω-
να με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, 
για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συ-
νεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με τη διάθεση μέσων από άλ-
λους 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 καταστά-
σεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 
με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγεί-
ας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συ-
ντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών 
/ ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) κ.λπ.
Ο Προϊστάμενος της γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών (γΔΑΕΦΚ) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ για πλημμυρι-
κά συμβάντα σε πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμό-
διους συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 
Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης), σχετικά με την εκτί-
μηση των συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης 
σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτήρια, που εγκυμονούν κιν-
δύνους για την ασφάλεια των πολιτών και, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδο-
μών, μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ για έλεγχο και κατα-
γραφή των ζημιών. 
το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί τη μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε πε-
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ριπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των πληγέ-
ντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των 
αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ ή απευ-
θείας με το ΕΚΑΒ, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική Αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.).
Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θα-
νόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασί-
ες που περιγράφονται στην 3η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων 
Απωλειών (9052/18-12-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποι-
ηθεί ή όχι.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίη-
ση 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 υγείας των τραυμα-
τιών καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτε-
λούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 

6.4.3 Κινητοποίηση από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών
η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και κα-
ταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ.
Οι φορείς, που ενημερώνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το οικείο 
Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρ-
καγιάς σε περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα 
που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας, που 
αφορούν:
•  Την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, την κύρια ευθύ-

νη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα.
•  Την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, λόγω δασικών πυρκαγιών και τη Διαχείριση 

των Συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης / βραχείας αποκατάστασης 
από καταστροφές, που έχουν προκληθεί από δασικές πυρκαγιές).

νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού 
και μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί, βάσει της αξιολόγησης των 
νεότερων δεδομένων, που αφορούν στην εξέλιξη και τις συνέπειες του καταστροφι-
κού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:
•  η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων 
•  η έκταση της καταστροφής
•  Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).
Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγ-
χέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο ν. 3013/2002, άρθρο 2) και είναι δυνα-
τόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητές του. 
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6.4.3.1 Κινητοποίηση σε Τοπικό Επίπεδο από την Εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς
Οι, κατά τόπους, Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 
κινητοποιούνται για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου, σύμφωνα με τον επι-
χειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ.
Ενημερώνονται για άλλα συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 
ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια για τον απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών, που 
βρίσκονται σε επαφή ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια 
διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, που απαιτεί την παροχή βοήθειας.
Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της κατα-
στροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των 
συμβάντων αρμοδιότητάς τους και αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνά-
μεών τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ. καθώς και την υποστήριξη για την υλοποί-
ηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ κ.λπ.).
Όταν στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη δα-
σικής πυρκαγιάς και κρίνεται από αυτήν ως κρίσιμο περιστατικό, ενημερώνεται αμέ-
σως η οικεία Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της με αρμόδιο εκπρόσω-
πό της και τη συνεργασία του με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την 
κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.
Εν συνεχεία, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ενημε-
ρώνουν και συνεργάζονται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πο-
λιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) και τους υπεύ-
θυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών και εισηγούνται τη δρομολόγηση 
δράσεων από τους ανωτέρω, που αφορούν στην προστασία της ζωής και της περιου-
σίας των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους, όπως υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυν-
σης πολιτών, εκκένωση κατασκηνώσεων κ.λπ.
η οικεία Δασική υπηρεσία, όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία 
έχει κριθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέ-
σως συνδράμει επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της, ο οποίος συνεργάζεται με τον 
επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής 
αντιμετώπισής της, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αρμόδιο Προϊστάμενό του.
Επίσης, η οικεία Δασική Υπηρεσία όταν ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς 
από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
Υπ.Εν. στο ΕΣΚΕ, αμέσως στέλνει κλιμάκιο επί τόπου, προκειμένου να παράσχει άμεσα 
τις απαιτούμενες πληροφορίες, που άπτονται της αρμοδιότητάς του (βλάστηση, ανά-
γλυφο, καιρικές συνθήκες κ.λπ.).
Ο εκπρόσωπος της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα συμβάν 
δασικής πυρκαγιάς, έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των 
δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το 
ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές 
θέσεις όπου μπορούν να διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοι-
χείο μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της.
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Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφε-
ρειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σε 
περιοχή ευθύνης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχεδιασμό τους, κινη-
τοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης προς 
αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτε-
ρα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού 
τους στην πυρκαγιά καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών, που απομακρύνο-
νται από την πληγείσα περιοχή.
Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφάλειας στην πληγείσα περιοχή καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη 
λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων, 
και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις, που δεν 
επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδρά-
μουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.
Επιπλέον, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν την υλοποίηση δράσεων 
οργανωμένης / προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασιστεί.
Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερειακό Κέ-
ντρο Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή 
ευθύνης τους, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους, σε συνεργασία 
με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοι-
κήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ / ΕΛΑΚΤ, για την αποστολή ασθενοφόρων και 
κινητών μονάδων στον τόπο της πυρκαγιάς, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών 
τυχόν τραυματιών και διακομιδή τους στα νοσοκομεία.
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρί-
σεων (ΟΔΙΚ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και 
επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήμα-
τα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ κ.λπ.).
Σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όταν συντρέχει λόγος, το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ επικοι-
νωνεί με το ΕΚΑΒ και ενημερώνει σχετικά με την εκδήλωση τους και τις επηρεαζόμε-
νες περιοχές. Εν συνεχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώνει σχετικά τις διοικήσεις των νοσηλευ-
τικών μονάδων στις περιοχές, όπου εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προκειμένου να 
βρίσκονται σε ετοιμότητα υλοποίησης δράσεων, που προβλέπονται στα επιχειρησιακά 
σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Υγείας.
Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, έχει την ευθύνη για τον γε-
νικότερο συντονισμό των φορέων, που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσε-
ων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν στη Δημό-
σια Υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων 
του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευ-
τικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών 
σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι 
Δημόσιας Υγείας (ύδατος, υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υπο-
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στήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κ.λπ. (ν. 3370/05, ΦΕΚ 176/
Α΄/2005 – ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Οι διοικήσεις των Νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή, όπου εξελίσσεται η δα-
σική πυρκαγιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικείες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, σχετικά με 
τον αριθμό των συμβάντων υγείας, στην περιοχή ευθύνης τους, προκειμένου να βρί-
σκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν αυξημένο αριθμό προσέλευσης ασθενών / 
τραυματιών, λόγω δασικών πυρκαγιών. 
Οι κατά τόπους λιμενικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο Περιφερει-
ακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΚΕ) του Π.Σ. για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, υλο-
ποιούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας ευρύτερης 
θαλάσσιας περιοχής, σε περιπτώσεις υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη και 
θέτουν σε ετοιμότητα τα πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για παροχή βοήθειας στα αερο-
σκάφη εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκολύνουν την από 
θαλάσσης μεταφορά με πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσωπικού και μέσων επιχειρη-
σιακά εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και διαχείρισης 
των συνεπειών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ κ.λπ.) λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και υλικών 
και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Επίσης, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ υποστηρίζει με πλωτά μέσα, που διαθέτει, εφόσον συντρέ-
χουν λόγοι, τις επιχειρήσεις διάσωσης που διενεργούνται από το Π.Σ, ή δράσεις ορ-
γανωμένης / προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, όταν το μέτρο αυτό αποφασι-
στεί. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και 
παραλία - άρθρο 26 του ν. 4597/2019), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχει-
ρησιακά τους σχέδια.
Οι Δήμαρχοι, μετά την ενημέρωσή τους από το οικείο γραφείο Πολιτικής Προστα-
σίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν 
δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμε-
νο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομο-
λογήσουν δράσεις.
Επίσης οι Δήμαρχοι, με βάση την ενημέρωση για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του 
καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβε-
στικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστι-
κού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκο-
νται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις υποστήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών καθώς και σε δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βρα-
χεία Διαχείριση των Συνεπειών. 
Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα 
με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, μετά την 
ενημέρωσή τους από την οικεία Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης τους, κινητοποιούν δια των Διευθύνσεων 
Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής 
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Προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στον σχεδιασμό τους.
Οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευ-
θύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, με βάση την ενημέρωση για την 
αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τον εκάστοτε Επι-
κεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπε-
δο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, δύναται προς υποβοήθηση του έργου 
τους να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οι-
κείων Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων, που 
εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις υποστήριξης του έργου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρ-
καγιών καθώς και σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στον σχεδιασμό τους.
νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης 
και απεγκλωβισμού, όπως και η διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων 
κ.λπ. για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το Π.Σ. 
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων 
εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για 
την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όρ-
γανα του Π.Σ., σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώ-
νουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχέδια πυρο-
προστασίας και εκκένωσής τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Σε περιπτώσεις, που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω 
χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύνανται να 
αιτηθούν τη συνδρομή των, κατά τόπους, αρμόδιων αστυνομικών Αρχών. 
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων εντός δασών, 
δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενό-
μενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, 
σε τοπικό επίπεδο και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν τα σχέδια 
εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνονται από τις Δι-
ευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή 
ευθύνης τους και εφόσον συντρέχουν λόγοι, κινητοποιούν το προσωπικό και τα μέσα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. 

6.4.3.2 Κινητοποίηση σε Κεντρικό Επίπεδο από την Εκδήλωση Δασικής Πυρκαγιάς
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τη φυσική ηγε-
σία του Πυροσβεστικού Σώματος ή το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, 
που εκδηλώνονται και την πορεία εξέλιξής τους, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρ-
μόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις της δα-
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σικής πυρκαγιάς και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που υλοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υφυπουργό Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. 
Εν συνεχεία, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορεί-
ας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 
Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα με-
ταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων, που εμπλέκονται σε περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης 
/ βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών καθώς και παροχής συνδρομής στο έργο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 
Στις περιπτώσεις, που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από το Π.Σ. ότι το 
δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, σε εθνικό επίπε-
δο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτη-
μα του Π.Σ., 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 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γγΠΠ 
υποστηρίζει άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Υφυ-
πουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων καθώς και των οργανικών 
μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείρι-
ση των Συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 
Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των φο-
ρέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα 
Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ. / 
ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ / ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ, ΓΕΕθΑ / ΕθΚΕΠΙΧ, ΕΚΑΒ κ.λπ.), τα οποία 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των, κατά τόπους 
επιχειρησιακά, εμπλεκομένων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής τους ηγε-
σίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρ-
μογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενη-
μερώνουν άμεσα τη 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 Επιχει-
ρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδι-
ες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις 
περιοχές, όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των 
Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενερ-
γούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Πε-
ριφερειάρχες, για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκα-
γιών, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και για την 
αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπει-
ών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με τη διάθεση μέσων από άλλους φο-
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ρείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Ο Προϊστάμενος της γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ-
σικών Καταστροφών (γΔΑΕΦΚ) ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ για δασικές 
πυρκαγιές με επιπτώσεις σε πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί 
με τους αρμόδιους συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όρ-
γανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετι-
κά με την εκτίμηση των συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής 
Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτήρια, που εγκυ-
μονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και με εντολή του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ για έλεγχο 
και καταγραφή των ζημιών 
Οι συμμετέχοντες δασικοί υπάλληλοι της γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος στο ΕΣΚΕ, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, συντονίζουν 
τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες σε περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκα-
γιών, συλλέγουν κρίσιμες πληροφορίες πεδίου για τα εν εξελίξει συμβάντα και ενημε-
ρώνουν τον Διοικητή του ΕΣΚΕ ή των επιμέρους μονάδων του (Συντονιστικού Κέντρου 
Δασοπυρόσβεσης, Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας). Οι συμμετέχοντες 
δασικοί υπάλληλοι στη στελέχωση του ΕΣΚΕ, είναι υποχρεωμένοι, σε περιπτώσεις κρί-
σιμων συμβάντων, να ενημερώνουν τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕν, καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Δα-
σών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων, που έχουν την 
ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων κατα-
στάσεων, που αφορούν στη Δημόσια Υγεία μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών 
με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγεί-
ας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συ-
ντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών 
/ ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές, από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) κ.λπ.
το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί τη μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περι-
πτώσεις, που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών 
υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλο-
δαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ ή απευθείας 
με το EKAB, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική Αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. ) σχετικά 
με την ταυτοποίηση των τραυματικών. 
Στις περιπτώσεις, που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θα-
νόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες που περιγράφονται στο Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών της 
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 δασικών πυρκαγιών, αποτελεί 
αρμοδιότητα της προανακριτικής Αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. ) σε συνεργασία με τις Ιατροδι-
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καστικές Υπηρεσίες. η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, κα-
θώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευ-
θύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών. 

6.5 Επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες μεταξύ των φορέων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την 
άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών γεγο-
νότων, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. 
Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν και 
δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό τους. 
η αρχική εκτίμηση των συνεπειών και η εν συνεχεία κινητοποίηση των φορέων, που 
εμπλέκονται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο στην αντιμετώπιση Εκτά-
κτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών, έχει ως βασική προ-
ϋπόθεση την απρόσκοπτη επικοινωνία τους μέσω των υφιστάμενων συστημάτων τη-
λεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα).
Στις περιπτώσεις, που, κατά τις πρώτες ώρες παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοι-
νωνίες και μέχρι την αποκατάστασή τους, οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι 
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Πε-
ριφερειαρχών, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις 
μεταξύ τους επικοινωνίες, με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυ-
νατότητα ασύρματης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό. 
Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, των Αντι-
περιφερειαρχών και των Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επι-
κοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν άμεσα οι Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή ραδιοερα-
σιτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, που δραστηριοποιούνται στην 
πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των προτέρων στις σχετικές προπα-
ρασκευαστικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των οικεί-
ων Δήμων και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικεί-
ων Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων. 

6.6 Κινητοποίηση Φορέων λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων  
και υποδομών 

Μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συ-
ντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέρ-
γειας, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής 
ωφέλειας κ.λπ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και 
συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους στην πε-
ριοχή, που εκδηλώθηκε ο σεισμός, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 
Ειδικότερα:
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•  Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔηΕ, ΑΔΜηΕ, 
ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ, εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και απο-
χέτευσης κ.λπ.) 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 διάσω-
ση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού 
που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κ.λπ.) και εκδίδουν κατά την 
κρίση τους ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώ-
σεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.).

•  Σε περιπτώσεις, που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής 
ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση του δικτύου, που 
εξυπηρετεί δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης κτήρια (νοσοκομεία, υπηρεσίες κ.λπ.).

•  Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Τα-
μεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων 
και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμένων αρμοδιό-
τητάς τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές Αρχές. Δρομολογούν δρά-
σεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων και της μορφολογίας του πυθμένα του λι-
μανιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.

•  Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμε-
νικών 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 αυτοκινητοδρό-
μων κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, για τον άμεσο έλεγχο του έργου πα-
ραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι, δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την 
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρ-
μόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των 
οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.) στο οδικό δί-
κτυο 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 Γε-
νικό 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 σεισμό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις, που διαπιστωθούν προβλήματα 
στη συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση 
της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά 
τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και τους οικείους Δημάρχους, τον 
αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. 
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6.7 Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πλη-
ροφορίες, που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω καταστροφών (μερι-
κές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαι-
νόμενα κ.λπ.) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 
Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι 
λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβι-
σμούς ατόμων, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στον χερ-
σαίο χώρο (ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258 Α, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4249/2014, 
ΦΕΚ 73 Α).
Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχε-
τικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους 
του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των 
συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.
Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, 
ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99 Α). Αν η κατάσταση το απαιτεί, 
κινητοποιείται η ΕΜΑΚ [ΠΔ 96/1987 (ΦΕΚ 58 Α), Π.Δ. 329/1993 (ΦΕΚ 140 Α), έγγρα-
φο Αρχηγείου Π.Σ. ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004].
η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων, που έχουν 
καταρρεύσει, για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως 
επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στη ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη 
διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδι-
ότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛ.ΑΣ. 5301/4/16-ζ’ 21/5/2004).
η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και η μεταφορά τραυματιών λόγω του σει-
σμού σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α).
Tο παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της Περιφέρειάς του έχουν δημι-
ουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, συνεργάζεται με τις μονάδες παρο-
χής 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 υπη-
ρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτά-
κτων περιστατικών, γενικά. Διακινεί και διακομίζει κάθε έκτακτο περιστατικό στα νο-
σοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της Περιφέρειάς 
του, καθώς και σε νοσοκομεία άλλων Περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της Περιφέ-
ρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. η διακομιδή Εκτάκτων περιστα-
τικών, από μια Περιφέρεια σε άλλη, γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών των δύο αντίστοιχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συ-
ντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική Περι-
φέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοι-



ΟΔηγΟΣ ΕΠίΧΕίρηΣίΑΚΟυ ΣΧΕΔίΑΣμΟυ γίΑ τη ΔίΑΧΕίρίΣη ΚίΝΔυΝωΝ & ΚρίΣΕωΝ  |  113

χες αρμοδιότητες ασκεί η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169 Α).
Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήμα-
τα του ΕΚΑΒ, δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) του 
ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγεί-
σα περιοχή, αν αυτά απαιτούνται.
Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύνανται να υπο-
στηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές Αρχές σε συνεργα-
σία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. 
Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωμα-
τικός του Π.Σ., ο οποίος, αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής, 
δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυν-
ση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστι-
κού Σώματος δύναται να αιτηθεί από:
•  Τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου / Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμέ-

νων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων ή τη διάθεση μηχανη-
μάτων έργου για την άρση εμποδίων κ.λπ.

•  Τον επικεφαλής της κατά τόπους αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απο-
μόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη δι-
ευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή 
των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περί-
πτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ.

•  Τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔηΕ, ΑΔΜηΕ) και 
διανομής φυσικού αερίου κ.λπ., να συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για 
την ασφάλεια του προσωπικού, που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσω-
σης κ.λπ.)

•  Τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού της ΓΔΑΕΦΚ για την εκτίμηση της στατικότη-
τας του ερειπίου και την παροχή τεχνικών κατευθύνσεων κατά τις επιχειρήσεις έρευ-
νας - διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό.

•  Το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ ή το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) 
του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών 
σε υγειονομικά κέντρα.

Τα διασωθέντα από το Π.Σ. άτομα, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, πα-
ραδίδονται άμεσα στο ΕΚΑΒ, καταγράφονται και διακομίζονται από αυτό σε νοσοκο-
μεία εφημερίας ή τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης για περαιτέρω έλεγχο της 
υγείας τους ή και νοσηλεία τους.
Τέλος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβά-
νονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
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6.8 Άμεση Παροχή Βοήθειας και υποστήριξης των Πληγέντων -  
Χώροι Καταφυγής - Οργανωτική λειτουργία και Διοικητική μέριμνα  
Χώρων Άμεσης Στέγασης των Πληγέντων

η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων, τα πρώτα 24ωρα μετά την εκδή-
λωση καταστροφικών γεγονότων, είναι δράσεις Πολιτικής Προστασίας με βαρύνουσα 
σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρ-
χους, Περιφερειάρχες / Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως 
Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους, 
και εν συνεχεία υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με βάση το 
μέγεθος των συνεπειών, που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαι-
νομένου. Οι δράσεις αυτές, κατά κύριο λόγο, απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία 
των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, που εμπλέκονται, βάσει των λειτουρ-
γικών και οικονομικών μέσων, που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Περιφέρειες.

6.8.1 Χώροι Καταφυγής Πληθυσμού - Οργάνωση - Λειτουργία και Διοικητική Μέριμνα
Οι Δήμαρχοι, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., συλ-
λέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων πολιτών, που έχουν 
καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατού-
σα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους (επιπτώσεις σε κτήρια, έντονη μετασεισμική 
δραστηριότητα, καιρικές συνθήκες κ.λπ.), προχωρούν σε πρώτη εκτίμηση του χρόνου 
παραμονής των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους αυτούς.
Στην περίπτωση, που αναμένεται πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω 
χώρους, οι Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες, δύ-
νανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των 
πολιτών που παραμένουν σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες των Δήμων για την ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολι-
τών στους υπαίθριους χώρους, με στόχο την κατά περίπτωση διάθεση πόσιμου ύδα-
τος, σε επιλεγμένα σημεία, που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. 
Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχουν λόγοι που οφείλονται στην πολύωρη παραμο-
νή, εξετάζεται η εγκατάσταση χημικών τουαλετών καθώς και η δυνατότητα παροχής 
πρόχειρου γεύματος.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν την κάλυψη των στοιχειωδών 
αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί και παραμένουν σε υπαίθριους χώ-
ρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των κατοικιών, στην 
περιοχή ευθύνης τους, που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βλάβες και η παραμο-
νή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση 
προσωρινή διαμονή σε ασφαλή χώρο. 
Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες, εξετάζουν κατά προτεραιότητα τη δυ-
νατότητα άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που έχουν πληγεί από σεισμό σε 
ασφαλείς στεγασμένους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλειστές αθλητικές εγκατα-
στάσεις κ.λπ.) καθώς και τη μεταφορά τους στους χώρους αυτούς, εφόσον απαιτηθεί.
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Τη δράση αυτή των Δήμων, για την υποστήριξη των πολιτών, που περιέρχονται σε κα-
τάσταση ανάγκης, εξαιτίας της εκδήλωσης σεισμών, όταν συντρέχει λόγος, για την κά-
λυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή - διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να 
υποστηρίξει άμεσα και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τις διαθέσι-
μες πιστώσεις της ΓΓΠΠ.
Σε περίπτωση που εκτιμάται από τους Δημάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλι-
στεί η άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, ή δεν επαρκούν 
για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, ενημερώνουν 
άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, προκει-
μένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση 
πλωτών μέσων κ.λπ.).
Ο Περιφερειάρχης, μετά τη σχετική ενημέρωση από τους Δημάρχους προχωρά σε 
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέ-
σων κ.λπ.) σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου 
να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Στις περιπτώσεις, που και οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ικανές να εξα-
σφαλίσουν την άμεση προσωρινή διαμονή για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν 
άμεσης προσωρινής διαμονής -και αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές 
λύσεις σε συνεννόηση με την Κεντρική Διοίκηση- ο Περιφερειάρχης κινητοποιεί τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση υλικών 
οργάνωσης των χώρων καταυλισμού (σκηνές, κουβέρτες κ.λπ.), με σκοπό να εξασφα-
λίσουν τα αναγκαία υλικά για την οργάνωση και τη λειτουργία τους (ΒΔ 972/1966, 
ΦΕΚ 265 Α). (Οι Περιφέρειες οι οποίες στην εδαφική τους επικράτεια δεν διαθέτουν 
αποθηκευτικό κέντρο με υλικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
δύνανται να αιτούνται τέτοιο υλικό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων ή μέσω του ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ). Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περι-
φερειών, αν τούτο απαιτηθεί, συντονίζουν το έργο της διάθεσης των υλικών αυτών 
και την οργάνωση του καταυλισμού. 
η προβλεπόμενη εγκριτική απόφαση για τη διακίνηση του ανωτέρω σκηνικού υλι-
κού από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκδίδεται από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γενική 
Διεύθυνση Πρόνοιας).
Για τους πιθανούς χώρους καταυλισμού, που έχουν προσδιοριστεί από την Περιφέρεια, 
σε συνεργασία με τους Δήμους, πριν την εκδήλωση καταστροφικού γεγονότος στο στά-
διο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό τους, θα 
πρέπει να επαναξιολογηθεί η καταλληλότητά τους μετά την εκδήλωση του σεισμού 
καθώς και η εξασφάλιση εγκαταστάσεων υγιεινής, παροχής πόσιμου νερού κ.λπ., με 
βάση τον αριθμό των πολιτών, που εκτιμάται να παραμείνουν προσωρινά σε αυτούς.
Σημειώνεται ότι για την οργάνωση των καταυλισμών (εγκατάσταση σκηνών κ.λπ.) οι 
Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αιτηθούν τη συνδρομή 
των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του ΕΣΚΕ / ΚΕΠΠ ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτι-
κής Προστασίας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν ανάλογη εμπει-
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ρία. Σε περιπτώσεις, που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν 
άμεσα επιπλέον σκηνικό υλικό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ή μέσω του ΕΣΚΕ / ΚΕΠΠ (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας).
η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, 
στις Περιφέρειες, με βάση τις αυξημένες δυνατότητες σε οικονομικούς πόρους, προ-
σωπικό και μέσα που, κατά κανόνα, διαθέτουν σε σχέση με τους Δήμους, ειδικά δε 
όταν πρόκειται για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού πληγέντων ή/και πληγέντων από 
δύο ή περισσότερους Δήμους. 
Το ανωτέρω δεν αποκλείει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα, που μπορεί να δι-
αθέτει ένας Δήμος στην οργάνωση και λειτουργία χώρων καταυλισμού, σε συνεργα-
σία και με την υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν 
και λειτουργούν από τις υπηρεσίες του Δήμου (αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκη-
νώσεις κ.λπ.). 
Τα πλεονεκτήματα των Δήμων στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών ισχύουν 
και σε περιπτώσεις που ο αριθμός των φιλοξενούμενων πληγέντων είναι μικρός και 
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, τα 
ανωτέρω πλεονεκτήματα των Δήμων δύναται να ισχύουν και σε Δήμους με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικοί Δήμοι κ.λπ. 
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία των 
καταυλισμών απαιτεί τη στενή συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπη-
ρεσιών των Περιφερειών και των Δήμων για την αποτελεσματικότερη συνδρομή των 
πληγέντων, όπως αναφέρεται και στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕνΟ-
ΚΡΑΤηΣ», με την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης, όπου αυτό απαιτείται.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με βάση την 
ενημέρωση που έχει από τους αρμόδιους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, σχετι-
κά με τον εκτιμώμενο αριθμό πολιτών, για τους οποίους δεν δύναται να εξασφαλιστεί 
άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, συνεργάζεται με τον 
Γενικό Γραμματέα Υποδομών, προκειμένου να ενημερωθεί ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών και να εξεταστεί η άμεση μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν αυτό 
είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΓΔΑΕΦΚ, έπειτα από απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και 
εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωμένους χώρους, σε συνεργασία με τους οικείους Δή-
μους και την Περιφέρεια.
η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών ως μέτρο έχει χαρακτήρα προ-
σωρινό, μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στέγασης των πληγέντων σε άλλους 
ασφαλείς στεγασμένους χώρους (επιδότηση ενοικίου κ.λπ.).

6.9 Διακοπή μαθημάτων λόγω Εκτάκτων Συνθηκών

Ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγω Εκτάκτων συνθηκών εντός 



ΟΔηγΟΣ ΕΠίΧΕίρηΣίΑΚΟυ ΣΧΕΔίΑΣμΟυ γίΑ τη ΔίΑΧΕίρίΣη ΚίΝΔυΝωΝ & ΚρίΣΕωΝ  |  117

των διοικητικών ορίων του Δήμου (άρθρο 94 παρ. 4.27 του ν. 3852/2010).
Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκ-
δίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιό-
τητα της Περιφέρειας (άρθρο 186 παρ. ΙΙ.η.5 του ν. 3852/2010).
Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με τη διακοπή των μαθημάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, σύμφωνα με το 176860/ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρη-
σκευμάτων, τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.27 του άρθρου 94 και στην περίπτωση 5 
της παραγράφου η του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, λόγω της γενικής τους διατύ-
πωσης, αφορούν όλους τους φορείς, που παρέχουν μαθήματα εντός των ορίων εκά-
στου Δήμου ή Περιφέρειας αντίστοιχα (σχετικό 8202/07-11-2018 έγγραφο ΓΓΠΠ).

6.10 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση Συνεπειών 
λόγω Επαγόμενων Φαινομένων από την Εκδήλωση Σεισμού, 
Πλημμυρικών Φαινομένων και Δασικών Πυρκαγιών

6.10.1 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση Συνεπειών λόγω 
Επαγόμενων Φαινομένων από την Εκδήλωση Σεισμού
η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογι-
κές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινό-
μενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών κ.λπ. 
η διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών λόγω των επαγομένων καταστροφών από τον σεισμό 
καθώς και ο έλεγχος και η αντιμετώπισή της, δύνανται να προηγούνται ή να επιτελού-
νται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω σεισμού.
Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, αξι-
ολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέ-
δια αντιμετώπισής τους, όταν αυτό απαιτηθεί. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση, που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά φαινό-
μενα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως η απο-
μάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολι-
σθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας μετασεισμικών δονήσεων. 
Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισμών ή απα-
γορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πληγείσας περιοχής στα σημεία όπου 
σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος, καταπτώσεις βράχων κ.λπ., από τις κατά τό-
πους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Δήμων και των Περιφερειών, που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δι-
κτύου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξεταστεί και δρομολογηθεί, κατά προτεραιότητα, 
η άρση εμποδίων στο οδόστρωμα για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) από 
και προς την πληγείσα περιοχή.
Επισημαίνεται ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφο-
ρίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο 
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της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των, κατά τόπους, αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., 
οι οποίες δύνανται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσω-
ρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται 
από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση 
τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 
2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014, Π.Δ. 1/2005, ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειών και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την υποστήριξη του 
έργου τους στην αντιμετώπιση συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινο-
μένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύνανται να ζητήσουν από τη ΓΓΠΠ την ενεργοποίη-
ση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ) για 
την άμεση τεχνικογεωλογική αναγνώριση και την καταγραφή των φαινομένων και των 
επιπτώσεων τους καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόμενες 
κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).
Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς 
και η περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας, που καταστράφηκε ή απειλήθηκε 
από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα 
ή τους κατόχους της, αποτελούν αρμοδιότητες των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών, βάσει της αποστολής τους [ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθη-
κε από τον ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ 99 Α)].
Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγομένων φυσικών ή τε-
χνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, 
Δήμους κ.λπ.), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγομέ-
νων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών 
αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των Εκτάκτων Αναγκών λόγω 
του σεισμού.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγεί-
σα από σεισμό περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λι-
μάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
κ.λπ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρη-
σης, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από σεισμό, για τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας τους. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω 
υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημε-
ρώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς 
και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, 
Αντιπεριφερειάρχης). 
Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, οφείλουν να ενημερώ-
νουν άμεσα τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερει-
άρχης, Αντιπεριφερειάρχης) και τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., σε 
περιπτώσεις εκφόρτισης της πλημμυρικής εισροής από τους υπερχειλιστές των εγκα-
ταστάσεών τους.
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6.10.2 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση Συνεπειών λόγω 
Επαγόμενων Φαινομένων από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυ-
σικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίν-
δυνων υλικών κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες των 
πλημμυρών καταστροφές, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά περί-
πτωση αρμόδιους φορείς, μετά από σχετική ενημέρωσή τους.
Ειδικότερα, στην περίπτωση, που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών φαι-
νομένων προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται (κατά κανόνα από 
τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου) οι αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (Διευθύνσεις Τεχνικών 
Έργων, κλπ) για τη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Ιδι-
αίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυν-
ση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσε-
ων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας της εξέλιξης των έντονων βροχοπτώσεων ή των 
πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της διακινδύνευσης του γεωλογικού φαι-
νομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ), 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. η ανωτέρω ενέργεια έχει 
ως άμεσο στόχο τη μερική άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ 
κ.λπ.) και όχι κατ’ ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγεί-
σα από πλημμύρες περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, 
λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνι-
ών κ.λπ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντή-
ρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από πλημμύρα, για τη διασφά-
λιση της ομαλής λειτουργίας τους. 
Σε περιπτώσεις, που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτί-
μηση 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 Πο-
λιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης). 

6.11 Ενεργοποίηση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑγμΕ 
και της γγΠΠ

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ), ως αρμόδιος φορέας για τη βασική έρευνα της γε-
ωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς και μεταξύ 
των άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων (άρ-
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θρο 26 του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α), 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 τη διάρκεια εν εξελίξει σοβαρών καταστρο-
φικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, 
καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόμιμα υφιστάμενα πολεοδομικά συγκροτήμα-
τα και οικισμούς, καθώς και υποδομές αρμοδιότητας του αιτούντος φορέα (οδικό δί-
κτυο και συνοδά έργα κ.λπ.). 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων κ.λπ. λόγω σει-
σμού, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπερι-
φερειάρχης, Δήμαρχος) μπορούν να υποβάλλουν αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓ-
ΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε τε-
χνικογεωλογική αναγνώριση, με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των επι-
πτώσεών τους καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας. 
η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μέσω της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, 
δεν αφορά στον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης επαπειλούμενων κινδύ-
νων γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια πρανών, ελέγχους αποκόλλησης μεμονωμέ-
νων βράχων κ.λπ.) καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης ή/και 
εξέτασης γεωλογικών φαινομένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, 
εδαφικούς ερπυσμούς βραδείας εξέλιξης κ.λπ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο 
ειδικής γεωτεχνικής μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προ-
βλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας με ή χωρίς τη συμμετοχή του ΕΑΓΜΕ, με την 
ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 
Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνη-
μονίου Συνεργασίας, δεν αποτελεί μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας, η οποία υλο-
ποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και σύμφω-
να με τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α. Οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902 Β). 
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.

6.12 Χώροι Προσωρινής Εναπόθεσης μπάζων

η απομάκρυνση των μπάζων, που έχουν προέλθει από τις καταρρεύσεις κτιρίων, με 
σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, διενεργείται από τον Δήμο, είτε με ίδια 
μέσα είτε με μίσθωση μηχανημάτων έργου. 
Ο Δήμος θα πρέπει να έχει προκαθορίσει χώρους συγκέντρωσης μπάζων, που προ-
έρχονται από καταρρεύσεις κτιρίων. να σημειωθεί ότι θα πρέπει να επιλεγούν τέτοιοι 
χώροι, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτούς των φορτηγών και των μηχανημά-
των που θα μεταφέρουν τα αδρανή υλικά. 
Επίσης, η μεταφορά υλικών από αρχαιολογικά μνημεία, διατηρητέα και ιστορικά κτή-
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ρια και εκκλησίες, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους λει-
τουργίας τους, καθώς μπορεί να απαιτείται η φύλαξη των αδρανών υλικών για τη με-
τέπειτα αποκατάσταση των κτιρίων - μνημείων. 

6.13 λήψη μέτρων Διασφάλισης της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού 

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 Δι-
ευθύνσεις Δημόσιας 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 απο-
χέτευσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα δημιουργίας ή η δη-
μιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή κ.λπ.), που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πρόβλημα υγιεινής και καταλληλότητας 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 κ.λπ.).
 
6.14 Αποκλιμάκωση

Τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντο-
νιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης / αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, 
Δήμαρχος), τα οποία έχουν τον συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας, είναι αρ-
μόδια 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 σεισμών, εί-
ναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που 
διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

6.15 Ενημέρωση Κοινού για Δράσεις που Δρομολογούνται 
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση / Βραχεία 
Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Καταστροφικών γεγονότων

•  η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
των Περιφερειών στη Διαχείριση των Συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατά-
σταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη, σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμό-
διου Αντιπεριφερειάρχη, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδη-
γίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν 
την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου Πολιτικής Προστασίας.

•  η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα, που αφορούν σε δράσεις Πολιτικής Προστα-
σίας των Δήμων στη Διαχείριση των Συνεπειών (αντιμετώπιση - βραχεία αποκατά-
σταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου, που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού 
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του έργου Πολιτικής Προστασίας, σε επίπεδο Δήμου.
•  η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα, που αφορούν σε στοιχεία εξέλι-

ξης της σεισμικότητας και μέτρα αυτοπροστασίας - ενδεδειγμένες συμπεριφορές του 
κοινού, σε μετασεισμικό περιβάλλον, αποτελούν αρμοδιότητα του ΟΑΣΠ.

•  η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στό-
χο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, 
αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρι-
κού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ). 

•  η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολι-
τών, λόγω σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής Αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) 
σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυ-
ματιών καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτε-
λούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.

•  η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, 
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 αλλο-
δαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.

6.16 Συνεργασία των Φορέων Συντήρησης του Οδικού Δικτύου 
με τους Φορείς Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύων Κοινής ωφέλειας 

•  η εκδήλωση καταστροφικών γεγονότων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην 
ομαλή λειτουργία των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, με δυσμενή αποτελέσματα στην κα-
θημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευ-
ση κ.λπ.).

•  Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης 
Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (ΑΔΜηΕ Α.Ε., ΔΕΔΔηΕ Α.Ε., φορείς ύδρευσης, φορείς τη-
λεπικοινωνιών κ.λπ.) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών, που ενδέ-
χεται να προκύψουν από σεισμούς. 

•  Στην προκειμένη περίπτωση και όταν διαπιστωθεί βλάβη στα Δίκτυα Κοινής Ωφέλει-
ας στην πληγείσα από το σεισμό περιοχή, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης των 
δικτύων αυτών, 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. 

•  Στη συνέχεια, 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, δύνανται να ζητήσουν τη 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.
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μεροΣ 7o
Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών

7.1 Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών

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 τεκμηριω-
μένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. η λήψη της 
απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά 
τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση της καταστροφής, σε τοπικό επίπεδο.
Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα 
Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώ-
σεις β, γ και δ του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβά-
νεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται 
από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. η λήψη της απόφασης βασίζε-
ται στις εισηγήσεις των φορέων, που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού 
των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν 
τα ακόλουθα θέματα:
•  η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή, που τεκμηριωμέ-

να εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
•  η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστα-

σίας τους, το οποίο πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκε-
ται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση 
των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμό-
ζεται σε περιπτώσεις, που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέ-
λιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικι-
σμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων κ.λπ., είναι μεγαλύτερος σε σχέση 
με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο είναι δυνατό να εκτεθούν κατευθυνόμενοι 
προς ασφαλή χώρο.

•  η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο, που δρομολογείται για την προ-
ληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην 
ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους 
στον 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, εξαιτίας της παραμονής τους 
πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο ή σε κάποια από-
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σταση από την πορεία εξέλιξής της ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκο-
νται σε επαφή ή εντός του χώρου, που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, και 
η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, που απαιτεί την πα-
ροχή 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. 
Ιδιαίτερα, ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού 
σεισμού, προέρχεται κατά βάση από: 
i) Εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο
ii) Διαρροές επικίνδυνων ουσιών κ.λπ.
iii ) Επαγόμενα φαινόμενα 
iv) Εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο.
Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πο-
λιτών εξαιτίας σεισμών, θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύ-
νους. η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του ν. 4249/2014, 
πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων, που κατά περίπτωση έχουν την ευ-
θύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
Στις περιπτώσεις των σεισμών, η ευθύνη περιορισμού των συνεπειών και η αρμοδιό-
τητα εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης που ορίζονται στο άρθρο 108 του 
ν. 4249/2014, ανήκει:
•   Στον εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενερ-

γεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, στις περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκα-
γιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές 
επικίνδυνων ουσιών κ.λπ. μετά από σχετική ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας 
ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή.

•   Στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Διευθύν-
σεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόμενων κατολισθητικών 
φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί 
να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών (EAΓΜΕ), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 
50 Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α).

•   Στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, στις περιπτώσεις εκτεταμένων καταρ-
ρεύσεων κτιρίων ή στοιχείων τους, που δύναται να καταρρεύσουν κατά την μετασει-
σμική περίοδο και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που 
διαμένουν στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα αποτελέσματα των 
αυτοψιών των συνεργείων της ΓΔΑΕΦΚ που έχουν μεταβεί στη πληγείσα περιοχή, 
όταν αυτό είναι εφικτό.

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 άμε-
ση μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο αποτελεί έργο διάσωσης και δρο-
μολογείται άμεσα από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες 
είναι θεσμικά αρμόδιες για την έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του 
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ν. 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του 
ν. 4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ).
Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών, όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ., που επιχειρούν στον χώρο του συμβάντος, 
ότι η προσωπική ασφάλεια των πολιτών σε μια περιοχή που εξελίσσεται το φαινόμε-
νο διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο από τη ραγδαία εξέλιξή του και η άμεση μετα-
κίνηση 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 Δήμαρχος, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο διάσωσης, προσδιορίζοντας 
στον επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ. στο συμβάν ασφαλείς χώρους προσωρινής πα-
ραμονής και φροντίδας των πολιτών, που έχουν απομακρυνθεί.
Στις περιπτώσεις επικείμενης καταστροφής ή όταν η εξέλιξη του φαινομένου δεν εί-
ναι ραγδαία και επιτρέπει τη λήψη μέτρων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πο-
λιτών από μια περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από την 
κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα ή από τη διαρροή επικιν-
δύνων ουσιών, οι οποίες παρασύρθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα ή από λοιμογόνους 
παράγοντες επικίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα πλημμυ-
ρικά ύδατα ή από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα, η δράση αυτή δρομολογεί-
ται ως ακολούθως:
•   Στις περιπτώσεις επικείμενης κατάκλυσης κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά 

ύδατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από τα υφιστάμενα αντιπλημ-
μυρικά έργα ή υποδομές (αναχώματα, φράγματα, θυροφράγματα κ.λπ.) και η εξέλι-
ξη του φαινομένου επιτρέπει τη λήψη του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης 
των πολιτών, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρ-
χος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την ορ-
γανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους υπεύθυνοι λειτουργίας και 
συντήρησης των ανωτέρω έργων και υποδομών (Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Τε-
χνικές Υπηρεσίες, Τεχνικοί Ασφαλείας Φραγμάτων κ.λπ.).

•   Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές, αρμόδι-
οι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / 
Αντιπεριφερειάρχης κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων Διευθύνσεων 
Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την εκτί-
μηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου, μπορεί να ζητηθεί και η συν-
δρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ), 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.

•   Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από λοιμογόνους πα-
ράγοντες που αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πλημμυρικά ύδατα, αρμόδιοι να 
εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντι-
περιφερειάρχης κ.λπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πο-
λιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας.
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•   Στις περιπτώσεις διαρροών επικινδύνων ουσιών, αρμόδιος να εισηγηθεί στα Όργα-
να Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης κ.λπ.) 
τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι ο εκάστο-
τε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική ενημέ-
ρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης, από την 
οποία προήλθε η διαρροή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4στ΄ του ν. 4662/2020, όταν η εξελισσόμενη ή επικεί-
μενη καταστροφική δασική πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η 
απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ο οποίος μπορεί να εξουσιο-
δοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη) και εκτελείται υπό τον συντο-
νισμό του Περιφερειάρχη (ή του οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) και σε συνεργα-
σία με τους αρμόδιους Δημάρχους.
Δηλαδή, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικη-
τικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η από-
φαση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λαμβάνεται από τον αρ-
μόδιο Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη).
Δεδομένου ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ανήκει στον εκά-
στοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί, σε το-
πικό επίπεδο, ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όταν η δασική πυρκαγιά εξε-
λίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων 
και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η εισήγηση για την οργανωμένη προληπτική 
απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στον οικείο Περιφερει-
άρχη, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Δημάρχων. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Περιφερειάρχης (ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης) 
καθορίζει άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να 
προσέλθουν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι (σε περιοχές των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση 
της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών) και οι επικεφαλής των φορέ-
ων, που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας) ή 
εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. η ενέργεια αυτή κρίνεται απα-
ραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληρο-
φοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης, 
παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργα-
νωμένη προληπτική απομάκρυνση.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 
δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:
•   η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής 

προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκε-
ται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση 
των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμό-
ζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές, που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέ-
λιξης του καταστροφικού φαινομένου ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικι-
σμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων κ.λπ., είναι μεγαλύτερος σε σχέση 
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με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς 
ασφαλή χώρο.

•  Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, προέρχεται κατά 
βάση από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
εξαιτίας της θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας καθώς 
και από την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αι-
ωρούμενα σωματίδια, καύτρες κ.λπ.) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολι-
τών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω 
κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλο-
κή και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οι-
κοδομικών υλικών, απορριμμάτων κ.λπ., ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανά-
λογα με το είδος της καύσιμης ύλης.
Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυν-
σης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. 
Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτεί-
νει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος κ.λπ.) τα όρια της περιο-
χής, που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
Οι χώροι, που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες, που απομακρύνονται 
με οργανωμένο τρόπο, πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋπο-
θέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ 
νέου απομάκρυνσή τους από τον χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι 
προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών, στις περιπτώσεις δασικών 
πυρκαγιών, δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους 
συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αι-
ωρούμενα σωματίδια κ.λπ.), τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη 
μιας δασικής πυρκαγιάς.
Στις περιπτώσεις, που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών κρί-
νεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των, 
κατά τόπους, Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (ν. 4150/2013 ΦΕΚ 
102/Α΄/2013 και Π.Δ. 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).
Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον 
αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση για την αναμενό-
μενη πορεία εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς από τον, εκάστοτε, επικεφαλής Αξιωμα-
τικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής 
του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν 
προληπτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους 
και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.
η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδο-
μών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότε-
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ρες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν 
λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υπο-
δοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά Καταλύματα κ.λπ.). 
Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για τη μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από 
φορείς του Δημοσίου (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Ένοπλες Δυνάμεις κ.λπ.) ή από φορείς του ιδιωτι-
κού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου ή η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να 
γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπο-
ρούν 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 Δη-
μοσίου καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, 
όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελλη-
νική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα [(ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α), ν. 3511/2006 
(ΦΕΚ 258 Α)], όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α). Ειδι-
κότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ. 2 του 
ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την 
απομάκρυνση πολιτών. 
θέματα, που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απο-
μάκρυνσή τους, όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση καθώς και πρόληψη και καταστο-
λή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την 
περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων 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 εξασφαλί-
ζεται η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής 
ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α).
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδι-
κασία της επίταξης δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α).

7.2 Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη λήψη Απόφασης

Ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση στις πε-
ριπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι ο, εκάστοτε, επικεφαλής Αξιωματικός του 
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του 
πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την 
εξέλιξη της καταστροφής, σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εγκαίρως 
και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με 
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βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέ-
ντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των 
φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασί-
ας) ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. η ενέργεια αυτή κρίνε-
ται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή 
πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση καθώς και ο συντονισμός τους. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακο-
λουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη 
προληπτική απομάκρυνση. 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέ-
κονται, 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 δια-
βιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διάφορους λόγους (παραθεριστές κ.λπ.). 
η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των 
πολιτών αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήμα-
τα υγείας κ.λπ.).

•  Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς, με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέ-
πει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά τον χρόνο που θα δοθεί η 
εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. η έγκαιρη εξασφά-
λιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφα-
σης. Επίσης, μια άλλη παράμετρος, που πρέπει να εξεταστεί, είναι και η δυνατότητα 
απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια, στα 
οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με 
τα μέσα Δημοτικής Συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος ή με τη συνδρομή μέσων άλ-
λων φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, σε 
τοπικό επίπεδο.
Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να γνωρί-
ζει εκ των προτέρων, τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς, σε τοπικό επίπε-
δο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλο-
ποίησης 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 Α και Π.Δ. 13/2018, ΦΕΚ 26 Α). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την 
οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων. Ιδιαίτερα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
•  Ο αρχικός χώρος συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συ-

νεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 
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•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορί-
ων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντο-
πισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα-πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.λπ.).

•  η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρο-
μολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη του καταστροφι-
κού 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 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 φαι-
νομένου.

•  η υποδοχή και φροντίδα των πολιτών, που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφα-
λείς 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. 

•  η φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών, που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μό-
νιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας / συνεργασίας και άλλων φο-
ρέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ κ.λπ.) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτω-
ση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό 
στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινομένου, μπορούν να συγκα-
λούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. 

7.3. Σχέδιο Δράσης 

Οι δράσεις, που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομά-
κρυνση πολιτών είναι:
•  Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες 

ή από την ΓΔΑΕΦΚ ή από τον, εκάστοτε, επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ., προς τον 
αρμόδιο Δήμαρχο.

•  Άμεσος καθορισμός από τον Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων, που κύρια 
εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν απο-
κλείει την επιτόπου σύγκληση από τον Δήμαρχο του Συντονιστικού Τοπικού Οργά-
νου (ΣΤΟ), εφόσον η εξέλιξη του φαινομένου το επιτρέπει.

•  Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση ή μη απομάκρυν-
ση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 6, παρ. 5 στ΄ 
του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθρο 18 
του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθρου 108 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 
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Α) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
•  Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του.
η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσ-
σεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. η ανακοίνωση πρέπει να πε-
ριέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
•  Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
•  να προσδιορίζει, με σαφή τρόπο, τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέ-

πει να απομακρυνθούν καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παρα-
μείνουν σε αυτή.

•  να προσδιορίζει, με σαφή τρόπο, εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προ-
ληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων, τις οποίες θα 
προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παι-
δικής ηλικίας, ηλικιωμένοι κ.λπ.). 

•  να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολί-
τες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα, που μπο-
ρούν 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 οι πολίτες, σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους 
μέσα.

•  να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη, στον τόπο προορισμού.
•  να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνο-

νται.
Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δε-
χτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μιας και μονα-
δικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό. 
Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλει-
ας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοι-
νού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής 
απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτι-
κές που εξασφαλίζουν, σε τοπικό επίπεδο, περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία 
την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που πα-
ραμείνουν 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 δη-
μοτικούς υπαλλήλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα, που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθό-
δους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν 
να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακί-
νηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές θα οδη-
γήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμέ-
νη απομάκρυνση των πολιτών. 
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Επισημαίνεται ότι δράσεις, που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλο-
φορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και στην πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλη-
μάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, απο-
τελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών. 

7.4 Ειδικότερες Δράσεις

Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα κ.λπ.), 
θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από τον Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την 
ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυν-
ση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απο-
μακρυνθούν με ίδια μέσα.
Για τη μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρί-
νεται απαραίτητο, εφ’ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρω-
σής τους για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία 
τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.
η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται, 
κατά προτίμηση, εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφα-
ση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από τον Δήμαρ-
χο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), όταν 
η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν Δήμο.
Για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση 
κατασκηνωτών και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών 
τους (εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκ-
κένωσής τους, τα οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών - κα-
τασκηνώσεων. 
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μεροΣ 8o
υποστήριξη και Εξέλιξη Σχεδίου

8.1. Εκπαίδευση

η εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, εί-
ναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον Δήμο, με τη 
συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ.

8.2. Έλεγχος Σχεδίου - Ασκήσεις 

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση καταστροφών πραγματοποιούνται ασκήσεις 
που διοργανώνονται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων, που 
συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕνΟΚΡΑΤηΣ» και τις επικαιροποιη-
μένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολι-
τικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό της με ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95.

8.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε Επίπεδο Δήμων 
και Περιφερειών της Χώρας
Κύρια αντικείμενα των Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας είναι τα ακόλουθα:
•  Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπι-

ση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία διαχείριση των καταστροφικών γεγο-
νότων, 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 αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης.

•  Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα-
γκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών με εντολή του Δημάρχου, το Γρα-
φείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου προγραμματίζει, σε ετήσια βάση, μια άσκηση 
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Δια-
χείριση των Συνεπειών. 

•  Οι ασκήσεις θα πρέπει να εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, σε θέματα κατανομής ρόλων 
και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της διαλει-
τουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου, στο πλαί-
σιο του θεσμικού του ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων. 

•  Σε αρχικό στάδιο, οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκη-
ση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου για τη βελτίωση του σχεδια-
σμού τους στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείρι-
ση των Συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφών. 

•  Σε δεύτερο στάδιο, θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοι-
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ποί εμπλεκόμενοι φορείς, σε επίπεδο Δήμου (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συ-
ντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συν-
δέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών από την εκδήλωση ενός καταστροφικού γεγονότος.

η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να 
συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολι-
τικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8.3. Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση Σχεδίου

η διαδικασία της αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών, από την εκδή-
λωση καταστροφών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφό-
σον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους: 
•  νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων 

στο Σχέδιο Διευθύνσεων του φορέα σχεδίασης ή άλλων φορέων με τους οποίους 
αυτός συνεργάζεται.

•  Ίδρυση φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.
•  νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις.
•  νέα δεδομένα ανάλυσης 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 τον σκοπό, τους στόχους 
του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέ-
πει να επικαιροποιούνται, είναι στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκομένων 
υπηρεσιών του φορέα σχεδίασης, μνημόνια ενεργειών, που προβλέπονται στο Σχέ-
διο, διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων και στοιχεία νέων υποδομών (κυκλοφορι-
ακών και άλλων).

8.4. τήρηση Στοιχείων Ειδικού Φακέλου Καταστροφής

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 στ' του ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενι-
κές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφο-
νται 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 φο-
ρέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων, σε περίπτωση αντιμετώπισης παρό-
μοιων φαινομένων. 
Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφε-
ρειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκε-
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λο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστρο-
φών μεγάλης έντασης από την εκδήλωση σεισμών και να τα υποβάλουν στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών κα-
ταστροφών, η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φά-
κελο καταστροφής, θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.
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μεροΣ 9o
Παραρτήματα

ΠΑρΑρτημΑ Α 

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / 
Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινο-
μένων και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Χαρτογραφικό υλικό

Κύριο στοιχείο ενός άρτιου Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η χαρτογραφική αποτύπω-
ση των κινδύνων, καθώς και το επίπεδο αυτών, που μπορούν πλήξουν είτε βραχυπρό-
θεσμα είτε μακροπρόθεσμα μια διοικητική μονάδα όπως οι Δήμοι, καθώς και χάρτες 
τρωτότητας και διακινδύνευσης. Με τη βοήθεια προγραμμάτων ανάλυσης κινδύνου, 
τρωτότητας και διακινδύνευσης, προσδιορισμού παραμέτρων καθώς και αποτύπωση 
όλων των στοιχείων σε θεματικούς χάρτες με διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα και 
θεματικά επίπεδα, ο φορέας έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει το σύνολο των κιν-
δύνων και να δημιουργήσει σενάρια μείωσης των επιπτώσεων που μπορούν να εμφα-
νιστούν. Καθίσταται αναγκαία η χρήση τους ως εργαλεία λήψης αποφάσεων σε όλα 
τα στάδια (προ-, συν- και μετα- καταστροφικό στάδιο) από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία του Δήμου. Στο συγκεκριμένο πα-
ράρτημα παρουσιάζονται ενδεικτικά συγκεκριμένοι θεματικοί χάρτες από παλαιότε-
ρες αναλύσεις, οι οποίοι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο της ανάλυσης 
και εκτίμησης κινδύνων, τρωτότητας και διακινδύνευσης.
Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνεται όλο το χαρτογραφικό υλικό, που θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και στη διαχείριση των επιπτώσεων που μπορεί να 
προκύψουν από την εκδήλωση καταστροφών. 
Στην περίπτωση σεισμού, το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό πρέπει να περιλαμ-
βάνει:
• τοπογραφικό χάρτη
• Χάρτη οδικού δικτύου
• Χάρτη χρήσεων / κάλυψης γης
• Χάρτη μορφολογικών κλίσεων
• Χάρτη προσανατολισμού πρανών
•  Απλοποιημένο γεωλογικό χάρτη με τις γεωτεκτονικές ενότητες που συμμετέχουν 

στη γεωλογική του δομή
• Αναλυτικό γεωλογικό χάρτη με λεπτομερή γεωλογική δομή
•  υδρολιθολογικό χάρτη με ταξινόμηση των σχηματισμών σε μικρής, μέτριας και 

υψηλής ή κυμαινόμενης υδροπερατότητας
•  γεωτεχνικό χάρτη με ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών, με βάση τη φυ-

σική κατάσταση, τη γεωτεχνική συμπεριφορά και τους υδρογεωλογικούς χαρακτή-
ρες τους
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•  Νεοτεκτονικό χάρτη με διάκριση των ρηγμάτων σε σεισμικά, ενεργά, πιθανά ενερ-
γά και ανενεργά

•  Χάρτη ιστορικής σεισμικότητας με επίκεντρα, ημερομηνίες και μεγέθη ιστορικών 
σεισμών

•  Χάρτη πρόσφατης σεισμικότητας με επίκεντρα, ημερομηνίες και μεγέθη πρόσφα-
των σεισμών

•  Χάρτες ισοσείστων για καταστροφικούς ιστορικούς και πρόσφατους σεισμούς
•  Χάρτη ιστορικού εκδήλωσης αστοχιών πρανών, που έχουν προκληθεί από ιστο-

ρικούς και πρόσφατους σεισμούς
•  Χάρτη ιστορικού εκδήλωσης φαινομένων ρευστοποίησης, που έχουν προκλη-

θεί από ιστορικούς και πρόσφατους σεισμούς
•  Χάρτη ιστορικού εκδήλωσης τσουνάμι, που έχουν προκληθεί από ιστορικούς και 

πρόσφατους σεισμούς
•  Χάρτη ζωνών κατολισθητικής επιδεκτικότητας
•  Χάρτη ζωνών επιδεκτικότητας σε φαινόμενα ρευστοποίησης
•  Χάρτη πιθανών δομών πρόκλησης τσουνάμι (υποθαλάσσιων ενεργών ρηγμά-

των και αστοχιών υποθαλάσσιων πρανών)
•  Χάρτη ζωνών επιδεκτικών σε επιπτώσεις τσουνάμι
•  Χάρτη ζωνών κατάκλυσης από τσουνάμι
•  Χάρτη κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από σεισμό
•  Χάρτη τρωτότητας υποδομών, δικτύων και κοινωνικού ιστού
•  Χάρτη ζωνών σεισμικής διακινδύνευσης
•  Χάρτη χώρων καταυλισμού μετά από καταστροφικό σεισμό
•  Χάρτη χώρων καταφυγής μετά από καταστροφικό σεισμό
•  Χάρτη χώρων μετεγκατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών μετά από καταστροφι-

κό σεισμό
•  Χάρτη χώρων συγκέντρωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από καταστρο-

φικό σεισμό
•  Χάρτη διαδρομών διαφυγής σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού σεισμού 

και επερχόμενου τσουνάμι 
•  Χάρτη με προκαθορισμένα σημεία εναπόθεσης υλικών από καταρρεύσεις 
κτηρίων μετά από καταστροφικό σεισμό.
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Εικόνα 9.1: Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης του Δήμου Κατερίνης 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.2: Λεπτομερής γεωλογικός χάρτης του Δήμου Κατερίνης (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.3: Χάρτης επικέντρων επιφανειακών σεισμών για το χρονικό διάστημα 
από το 550 π.Χ. έως σήμερα, εντός του Δήμου Κατερίνης και σε απόσταση 20 και 40 km 
γύρω από τα όριά του (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.4: Χάρτης επιδεκτικότητας γεωλογικών σχηματισμών σε φαινόμενα ρευστοποίησης 
στον Δήμο Κατερίνης (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.5: Χάρτης θέσεων αστοχιών πρανών στον Δήμο Κατερίνης και επιδεκτικές περιοχές 
με βάση τον δείκτη σταθερότητας (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.6: Χάρτες κατολισθητικής επιδεκτικότητας των βόρειων (αριστερά) και νότιων (δεξιά) 
Ιονίων νήσων (Λέκκας και συνεργάτες, 2019, τροποποιημένο)

Εικόνα 9.7: Χάρτες επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών στα βόρεια 
(αριστερά) και νότια (δεξιά) Ιόνια νησιά (Λέκκας και συνεργάτες, 2019, τροποποιημένο)
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Εικόνα 9.8: Χάρτες ζωνών κατάκλυσης από τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές των βόρειων 
(αριστερά) και των νότιων (δεξιά) Ιονίων νήσων (Λέκκας και συνεργάτες, 2019, τροποποιημένο) 
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Εικόνα 9.9: Κατανομή των προτεινόμενων χώρων καταφυγής στις πολεοδομικές ενότητες (Π.Ε.), 
που ορίζονται από το θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κατερίνης 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2016)

Εικόνα 9.10: Χώροι καταφυγής στις πολεοδομικές ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, που ορίζονται 
από το θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και στην κωμόπολη 
της Περίστασης (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.11: η κατανομή των χώρων καταφυγής στην πόλη της Κατερίνης και στην κωμόπολη της 
Περίστασης με το βασικό οδικό δίκτυο και τους κωδικούς των χώρων (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)

Εικόνα 9.12: Χώροι καταφυγής στην πόλη της Κατερίνης και στην κωμόπολη της Περίστασης 
και ζώνες επιρροής 300 m (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)  
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Στην περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό 
πρέπει να περιλαμβάνει:
•  τοπογραφικό και διοικητικό χάρτη
•  Χάρτη χρήσεων / κάλυψης γης υδρολογικών λεκανών απορροής
•  Χάρτη ποτάμιων υδατικών συστημάτων, με υδρολογικές λεκάνες απορροής πο-

ταμών, υδατορεύματα και κατάταξής τους κατά Strahler
•  Χάρτη λιμναίων υδατικών συστημάτων
•  Χάρτη μορφολογικών κλίσεων υδρολογικών λεκανών απορροής
•  Χάρτη προσανατολισμού πρανών υδρολογικών λεκανών απορροής
•  Απλοποιημένο γεωλογικό χάρτη με τις γεωτεκτονικές ενότητες που συμμετέχουν 

στη γεωλογική δομή υδρολογικών λεκανών απορροής
•  Αναλυτικό γεωλογικό χάρτη με λεπτομερή γεωλογική δομή υδρολογικών λεκα-

νών απορροής
•  υδρολιθολογικό χάρτη με ταξινόμηση των σχηματισμών σε μικρής, μέτριας και 

υψηλής ή κυμαινόμενης υδροπερατότητας
•  Χάρτη οδικού δικτύου υδρολογικών λεκανών απορροής
•  Xάρτη κάλυψης υδρογραφικού δικτύου, με διάκριση των επιμέρους τμημάτων 

σε μπαζωμένα ή υποδιαστασιοποιημένα, κλειστά διευθετημένα, ανοιχτά διευθετημέ-
να, ανοιχτά μη διευθετημένα, φυσικές οδούς αποστράγγισης και τεχνητά διευθετη-
μένες κοίτες

•  Χάρτη ιστορικού εκδήλωσης πλημμυρικών συμβάντων
•  Χάρτη χωρικής κατανομής επιπτώσεων καταστροφών στο δομημένο περι-
βάλλον από ιστορικές και πρόσφατες πλημμύρες

•  Χάρτη διαβρωτικών και αποθετικών φαινομένων στο ποτάμιο περιβάλλον 
από ιστορικές και πρόσφατες πλημμύρες

•  Χάρτη έντασης διαβρωτικών φαινομένων από ιστορικές και πρόσφατες πλημ-
μύρες

•  Χάρτη κατολισθητικών φαινομένων από ιστορικές και πρόσφατες πλημμύρες
•  Χάρτες μεταβολών στο παράκτιο περιβάλλον
•  Χάρτες δριμύτητας επιπτώσεων ιστορικών και πρόσφατων πλημμυρών
•  Χάρτες ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας
•  Χάρτες κινδύνου πλημμύρας για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας
•  Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας
•  Χάρτες τρωτότητας υποδομών, δικτύων και κοινωνικού ιστού
•  Χάρτη κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από πλημμύρα
•  Χάρτη χώρων καταυλισμού μετά από καταστροφική πλημμύρα
•  Χάρτη χώρων μετεγκατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών μετά από καταστροφι-

κή πλημμύρα
•  Χάρτη χώρων συγκέντρωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από καταστρο-

φική πλημμύρα
•  Χάρτη διαδρομών διαφυγής σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμύρας.
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Εικόνα 9.13: Χάρτης μορφολογικών κλίσεων των υδρολογικών λεκανών απορροής της Εύβοιας, 
που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 9 Αυγούστου 2020 (Λέκκας και συνεργάτες, 2021) 

Εικόνα 9.14: Αναλυτικός γεωλογικός χάρτης των υδρολογικών λεκανών απορροής της Εύβοιας, 
που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 9 Αυγούστου 2020 (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.15: Υδρογεωλογικός χάρτης των υδρολογικών λεκανών απορροής της Εύβοιας, 
που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 9 Αυγούστου 2020 (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)

Εικόνα 9.16: Χάρτης χρήσεων / κάλυψης γης των υδρολογικών λεκανών απορροής της Εύβοιας, 
που επλήγησαν από την πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020 (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.17: Χάρτης οδικού δικτύου και οικισμών των υδρολογικών λεκανών απορροής 
της Εύβοιας, που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 9 Αυγούστου 2020 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.18: Συνολικός αριθμός πλημμυρών ανά δήμο και ανά περιοχή στην Εύβοια 
από το 1924 έως το 2020 με αφορμή το πλημμυρικό γεγονός της 9ης Αυγούστου 2020 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.19: Αποτύπωση των περιοχών, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 
2020 με μωβ χρώμα στην περιοχή των υδρολογικών λεκανών απορροής Μεσσάπιου, 
Λίλαντα και ρέματος Πολιτικών, σε σύγκριση με την οριοθέτηση των ζωνών κινδύνου, με βάση 
την αποτύπωση στο «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)» της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων (2017) (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.21: Χάρτης έντασης φαινομένων διάβρωσης στην περιοχή, που επλήγη από 
τις πλημμύρες του Αυγούστου 2020 στην Εύβοια. Τα σημεία (μαύροι κύκλοι) υποδεικνύουν θέσεις 
παρατήρησης κατά την έρευνα πεδίου και σημεία έντονης διάβρωσης, που εντοπίστηκαν από 
τη σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά τα φαινόμενα (Λέκκας και συνεργάτες, 2021) 

Εικόνα 9.20: Χάρτης θέσεων κατολισθήσεων στη λεκάνη απορροής του Μεσσάπιου και  
του ρέματος Πολιτικών από την πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020 (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Εικόνα 9.22: Αποτύπωση του τύπου των επιπτώσεων της πλημμύρας της 9ης Αυγούστου 2020 
σε τμήματα της υδρολογικής λεκάνης απορροής του Λήλαντα (Λέκκας και συνεργάτες, 2021)

Εικόνα 9.23: Αποτύπωση της δριμύτητας (υψηλή, μέση, χαμηλή) των επιπτώσεων της πλημμύρας 
της 9ης Αυγούστου 2020 σε τμήματα της υδρολογικής λεκάνης απορροής του Λήλαντα 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2021)
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Στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό 
πρέπει να περιλαμβάνει:
• τοπογραφικό και διοικητικό χάρτη
• Χάρτη χρήσεων / κάλυψης γης
• Χάρτη ζωνών βλάστησης
• Χάρτη μορφολογικών κλίσεων
• Χάρτη προσανατολισμού πρανών
• Χάρτη οικιστικών μονάδων
• Χάρτη οδικού δικτύου
• Χάρτη δικτύου ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης ΔΕη
• Χάρτη προστατευόμενων περιοχών
• Χάρτη ιστορικού εκδήλωσης πυρκαγιών
• Χάρτη ενισχυμένου δείκτη βλάστησης
• Χάρτη βέλτιστης οπτικοποίησης βλάστησης
• Χάρτη κανονικοποιημένου δείκτη καμένης περιοχής
• Χάρτη δείκτη βλάστησης κανονικοποιημένης διαφοράς
• Χάρτη δείκτη νερού κανονικοποιημένης διαφοράς
•  Χάρτες προκατασταλτικών αντιπυρικών υποδομών και μέσων, συμπεριλαμ-

βανομένων υδροστομίων, υδατοδεξαμενών, πυροσβεστικών σταθμών, πυροφυλακί-
ων, αντιπυρικών ζωνών, υδατοφραγμάτων κ.λπ.

• Χάρτες ορατότητας / θέασης πυροφυλακίων
• Χάρτη κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από πυρκαγιά
• Χάρτη χώρων καταυλισμού μετά από καταστροφική πυρκαγιά
•  Χάρτη χώρων μετεγκατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών μετά από καταστροφι-

κή πυρκαγιά
•  Χάρτη χώρων συγκέντρωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από καταστρο-

φική πυρκαγιά
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Εικόνα 9.24: Τοπογραφικός χάρτης και ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου της πυρόπληκτης 
περιοχής του 2015 στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.25: Χάρτης μορφολογικών κλίσεων της πυρόπληκτης περιοχής του 2015 
στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.26: Χάρτης προσανατολισμού μορφολογικών κλίσεων της πυρόπληκτης περιοχής 
του 2015 στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015).
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Εικόνα 9.27: Χάρτης κλάδων υδρογραφικού δικτύου και υδρολογικών λεκανών της πυρόπληκτης 
περιοχής του 2015 στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.28: Υδρολιθολογικός χάρτης της πυρόπληκτης περιοχής του 2015 
στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.29: Χάρτης κρίσιμων υποδομών στο παράκτιο τμήμα της νεάπολης, 
εντός της πυρόπληκτης περιοχής του 2015 στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.30: Χάρτης χρήσεων / κάλυψης γης της πυρόπληκτης περιοχής του 2015 
στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.31: Χάρτης κατολισθητικής επιδεκτικότητας της πυρόπληκτης περιοχής του 2015 
στον Δήμο Μονεμβασίας (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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Εικόνα 9.32: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών νήσου Χίου με την περιοχή που επλήγη 
από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου και της 26ης Αυγούστου (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.33: Χάρτης υποδομών νήσου Χίου με αφορμή τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 
και της 26ης Αυγούστου (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.34: Χάρτης κατολισθητικού κινδύνου της νότιας πυρόπληκτης περιοχής στη Χίο 
πριν από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου και της 26ης Αυγούστου (Λέκκας και συνεργάτες, 2016)
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Εικόνα 9.35: Χάρτης κατολισθητικού κινδύνου της νότιας πυρόπληκτης περιοχής στη Χίο 
μετά από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου και της 26ης Αυγούστου (Λέκκας και συνεργάτες, 2016) 
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Εικόνα 9.36: Χάρτης πλημμυρικού κινδύνου πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Μονεμβασίας 
(Λέκκας και συνεργάτες, 2015)

Εικόνα 9.37: Χωρική κατανομή πλημμυρικής επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών  
Δήμου Μονεμβασίας μετά την πυρκαγιά του 2015 (Λέκκας και συνεργάτες, 2015)
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ΠΑρΑρτημΑ Β

μνημόνιο Ενεργειών

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βρα-
χείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων 
και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Παράρτημα Β1

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου 
για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Σεισμού

Στο παρόν Παράρτημα Β1 παρατίθενται ειδικότερα:
• Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου
• Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου για θέματα Πολιτικής Προστασίας
• Μνημόνιο ενεργειών Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου
• Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου
• Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Το Παράρτημα Β1 θα πρέπει να περιέχει:
•  Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, που μπορεί 
να προκύψουν από εκδήλωση σεισμού, πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρ-
καγιών καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονο-
ματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα).

•  Κατάλογο των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος, για την υλοποί-
ηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού κ.λπ.) που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών την άμε-
ση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, πλημμυρικών 
φαινομένων και δασικών πυρκαγιών. 

μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•  Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου. 
•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη σύνταξη ή επικαι-

ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Δι-
αχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες 
σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα-
γκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με 
την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση). 
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•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέ-
σων, που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμε-
ση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.

•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, για να προβούν σε προσεισμικό έλεγ-
χο κτιρίων, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΑΣΠ.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τις Τε-
χνικές Υπηρεσίες, για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την 
εκδήλωση σεισμού.

•  Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δή-
μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, ν. 3013/2002.

•  Εντολή, προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για την καταγραφή των μέσων 
και του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών, μετά την εκδή-
λωση σεισμού και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

•  Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / 
βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.

•  Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για τη σύσταση και συγκρότηση επι-
τροπών καταγραφής ζημιών, για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σε όσους περι-
έρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό επίδομα).

•  Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για την τήρηση καταλόγου των ωφε-
λουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη διενέργεια άσκη-
σης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφω-
να με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προ-
έρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την Ετοιμότητα 
Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμών
•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επί-
λυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπι-
ση Εκτάκτων Αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη 
συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

•  Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμό-
τητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων 
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που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
•  Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που το αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις 

που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Σεισμών
Ο Δήμαρχος, μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας:
•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη σύγκληση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
•  Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί.
•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για έλεγχο της πο-

ρείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέ-
διο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπει-
ών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου.

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση του Σεισμού
•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη διαχείριση συνε-
πειών λόγω σεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για άμεση κινητοποίηση 
των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή πε-
ραιτέρω πληροφοριών, σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού.

•  Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο των κτιρίων του 
Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών.

•  Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέ-
σων που διαθέτουν (μηχανήματα έργων κ.λπ.) για την άρση εμποδίων στο οδικό δί-
κτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστι-
κών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.

•  Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., 
ΕΛ..ΑΣ. κ.λπ.), στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος.

•  Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, μετά 
από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για υποβολή αιτήματος 
συνδρομής με υλικά και μέσα, προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπι-
ση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, 
από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.

•  Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυν-
ση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εξελισσό-
μενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρο 18 του ν. 
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α).
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•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών λόγω σεισμού.

•  Εντολή του Δημάρχου προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για σύ-
γκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

•  Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης για την τρέχουσα κατάσταση.

•  Αιτείται από τον Περιφερειάρχη την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται, σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•  Εφόσον, μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλή-
λους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτη-
μα Β) προκύψει η ανάγκη, ενημερώνει την εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ώστε 
να διενεργήσουν μετασεισμικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων. 

•  Εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απα-
ραίτητο, (άρθρο 94 παρ. 4.27 του ν. 3852/2010).

•  Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. στις περιπτώσεις 
που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέ-
σων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Πε-
ριφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχεί-
ριση των Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για παραμονή, μερική 
αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση εθε-
λοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, 
για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που δρομολογούνται από 
τον Δήμο, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχεί-
ριση των Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού καθώς και για τη λήψη μέτρων αυ-
τοπροστασίας.

•  Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για τη δρομολόγηση δράσεων που 
αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγρά-
φει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού (καταρ-
ρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κ.λπ.) και θα τα προωθεί στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτή-
ματα πολιτών για άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και εάν κριθεί απαραίτητο και 
κατόπιν συνεννόησης με την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει 
τα στοιχεία των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών από κλιμά-
κιο της ΓΔΑΕΦΚ.
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Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 

άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών 
που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και 
ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης, για τον συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποί-
ους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, καθώς οι κατοικίες τους έχουν 
καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη γνωστοποίηση 
μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμε-
σα προσωρινή διαμονή.

•  Εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για μίσθωση καταλυμάτων για την 
προσωρινή στέγαση πολιτών. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
σεισμών.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την επιστροφή των 
πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, 
εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου καθώς και στην ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεση αποκατάσταση της λειτουρ-
γίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουρ-
γία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για 
τη διαπίστωση ζημιών.

•  Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών 
σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό προκει-
μένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.

•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 
των ορίων του Δήμου, για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί, για την αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών, λόγω σεισμών. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για υποβολή αιτήματος 
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση του Μνη-
μονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει κα-
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ταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχω-
ρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγρα-
φα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

μνημόνιο Ενεργειών γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών

Προπαρασκευαστικές δράσεις
•  Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να δι-

ατεθούν στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείρι-
ση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, στα πλαίσια εφαρμογής του παρό-
ντος σχεδίου.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμε-
σης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με 
βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκ-
δήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή 
του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημο-
τικό Συμβούλιο.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, 
εξαιτίας σεισμών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέ-
φωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων, τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τό-
πους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.

•  Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, 
στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους. 

•  Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών, για τη 
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλε-
κόμενων φορέων και της λήψης αποφάσεων. 

•  Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο.

•  Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργα-
σίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συ-
νεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

•  Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου 
καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προ-
σόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).
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•  Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση 
με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών λόγω σεισμών (χώροι 
καταφυγής).

•  Καθορισμός χώρων εναπόθεσης μπάζων, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκ-
δήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, κα-
τόπιν εντολής του Δημάρχου.

•  Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από σεισμούς και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), 
με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από τη 
ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.

•  Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας, για την εκπαίδευση 
του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσι-
ών του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Δι-
αχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•  Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου.

Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
για την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμών
•  Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω σεισμών, όπως 
επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις 
Πολιτικής Προστασίας.

•  Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου, για πρόληψη και ετοι-
μότητα για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρ-
χου και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονι-
στικό Τοπικό Όργανο.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Σεισμών
•  Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου.
•  Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει 

ο Δήμος καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν, μέσω του μνημονίου συ-
νεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δι-
αχείριση των Συνεπειών λόγω σεισμών και ενημέρωση του Δημάρχου.

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση του Σεισμού
•  Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Καθα-

ριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο 
την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
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•  Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, το Αστυνομικό Τμήμα και την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με 
τις επιπτώσεις του σεισμού.

•  Επικοινωνία με το Παράρτημα του ΕΚΑΒ και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα 
Υγείας, Ιδιωτικά νοσοκομεία κ.λπ.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματι-
σμένους πολίτες από την εκδήλωση σεισμού.

•  Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

•  Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών που 
προέρχονται από την εκδήλωση σεισμού.

•  Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντο-
λή Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του 
Δήμου.

•  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού 
και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 
μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 
Διαχείριση των Συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέ-
ρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

•  Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και το προσωπικό που με εντολή Δημάρ-
χου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των 
Συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.

•  Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου 
ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετι-
κή εντολή του Δημάρχου.

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), κατόπιν εντο-
λής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, του ν. 3013/2002.

•  Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν κατα-
φύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις Εκτάκτων 
Αναγκών από την εκδήλωση σεισμών (χώροι καταφυγής). 

•  Ενημέρωση του ΚΕΠΠ, σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου, για την αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών.

•  Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πό-
ρων που έχουν διατεθεί, με εντολή Δημάρχου.

•  Ενεργοποίηση, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, εθελοντικών οργανώσεων Πο-
λιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις 
στο έργο του Δήμου.

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που δρομολογούνται από τον 
Δήμο για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
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Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Οργανώνει τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφό-

σον συντρέχουν λόγοι.
•  Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για τον συνολικό αριθμό των 

πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή 
υποστεί σοβαρές ζημιές.

•  Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν κα-
ταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας.

•  Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και 
διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέ-
χουν λόγοι.

•  Δρομολογεί, με εντολή του Δημάρχου, δράσεις για οργάνωση χώρων για την υπο-
δοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον 
τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο. λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να δι-
αθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής, σε συνεργασία με την οικεία 
Περιφέρεια. Ελέγχει τη λειτουργία των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμα-
σίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων.

•  Κινητοποιεί. με εντολή Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Καθαριότη-
τας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεσο έλεγχο 
και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, 
οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε 
λόγω σεισμών.

•  Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πό-
ρων που έχουν διατεθεί, με εντολή του Δημάρχου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών.

•  Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιού-
νται στον Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου στην άμεση / βρα-
χεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών.

•  Ενεργοποιεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 
Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχείριση 
συνεπειών λόγω σεισμών.

•  Υποβάλλει, κατόπιν εντολής Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε πε-
ριπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αι-
τιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις).

•  Ενημερώνει το ΚΕΠΠ, σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και δια-
χείρισης των συνεπειών του σεισμού.
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μνημόνιο Ενεργειών τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Σεισμών 

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•   Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκ-
δήλωση σεισμών.

•   Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην κατάρτιση μνημο-
νίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πό-
ροι του Δήμου.

•   Εκτέλεση του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου, βάσει των 
οδηγιών του ΑΟΣΠ.

•   Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελ-
ματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του 
Δήμου, που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχο-
λικών Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ. 

•   Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δή-
μου, για την παροχή προνοιακού επιδόματος.

•   Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των 
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

•   Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν χώ-
ροι προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από την εκδήλωση σεισμών. 

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Σεισμών
•   Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύνανται να χρησιμοποιη-

θούν για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών 
λόγω σεισμών.

•   Ενημέρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τα άμεσα διαθέσι-
μα επιχειρησιακά μέσα που έχει ο Δήμος για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και τη Διαχείριση των Συνεπειών λόγω σεισμών. 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση του Σεισμού
•   Διενεργεί, άμεσα, οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανι-

κές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπί-
στωση ζημιών.

•   Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκό-
λυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πλη-
γείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.
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•   Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματι-
κά προσόντα, προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των 
σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες, ο 
Δήμαρχος ενημερώνει την εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», προκειμένου να διαπι-
στωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων.

•   Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειμένου να μεταβούν και να προ-
βούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σει-
σμό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λπ.) και εκτίμηση του δυναμικού 
και των μέσων, που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

•   Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων.

•   Προβαίνει σε αναγνώριση των κτιρίων και των κατασκευών, στα οποία θα πρέπει να 
γίνει άρση επικινδυνοτήτων. 

Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•   Αποστέλλει συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδο-

μών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα κ.λπ.).
•   Προβαίνει σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επι-

κινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.
•   Συνεργάζεται με το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου και το Λιμεναρχείο, μετά την εκδή-

λωση σεισμού, για έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πι-
θανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Στον Δήμο, πρέπει να υπάρχει κατάλογος υπαλλήλων, που διαθέτουν τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της ΓΔΑΕΦΚ, να συμ-
μετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών και να προβούν σε 
άμεσο, οπτικό έλεγχο των κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

ΠΑρΑρτημΑ Β2

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου για την Αντιμετώπιση 
Κινδύνων λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων

Στο παρόν Παράρτημα Β2 παρατίθενται ειδικότερα:
•   Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου
•   Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου για θέματα Πολιτικής Προστασίας
•   Μνημόνιο ενεργειών Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου
•   Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου 
•   Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Επίσης, ο Δήμος πρέπει να διαθέτει:
•   Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που μπορεί να 
προκύψουν από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και των αναπληρωτών 
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τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ει-
δικότητα, τηλέφωνα).

•   Κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος, για την υλο-
ποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφο-
ράς προσωπικού κ.λπ.) που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών την 
άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαι-
νομένων. 

μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•   Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου. 
•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαι-

ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Δι-
αχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, με 
βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδή-
λωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑνΟΣ» (1η έκδοση). 

•   Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέ-
σων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση 
/ βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να προβεί, σε συνεργασία 
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φο-
ρείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμε-
τώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά 
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δή-
μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•   Εντολή προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων 
και του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκ-
δήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου.

•   Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / 
βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για τη σύσταση και συγκρότηση 
επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου «ΟνΟΜΑ ΔηΜΟΥ» για τη χορήγηση οι-
κονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πλημ-
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μυρικών φαινομένων (προνοιακό επίδομα).
•   Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για την τήρηση καταλόγου των ωφε-

λούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη διενέργεια άσκη-

σης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι πλημμυρικών φαι-
νομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την Ετοιμότητα 
Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
•   Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη σύγκληση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας. Το Συντο-
νιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται, σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. 
τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα.

•   Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοι-
μότητας, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέ-
ων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, όπως 
επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις 
Πολιτικής Προστασίας.

•   Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις 
που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και κυρίως σε ότι αφο-
ρά α) στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικρά-
τειας του Δήμου, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο και β) στην κατάσταση του 
δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμο-
διότητας του Δήμου.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
Ο Δήμαρχος, μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας:
•   Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
•   Έχει συμμετοχή στον Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερεια-

κής Ενότητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί. 
•   Δίνει εντολή για ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου για την άμε-

ση αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνε-
πειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για ενημέρωση του 
κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύ-
που που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τη λήψη μέ-
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τρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες, για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαι-
νομένων και πλημμυρών. 

•   Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για ενημέρωση σε 
τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, για την αναμενόμε-
νη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για έλεγχο της πο-
ρείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέ-
διο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπει-
ών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου.

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων
•   Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 

ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη διαχείριση συνε-
πειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για άμεση κινητοποίηση 
των υπαλλήλων του, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώ-
σεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, για άμεσο έλεγχο των υποδομών 
και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν 
από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λπ.) 
και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατά-
σταση της λειτουργίας τους.

•   Εντολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσων 
που διαθέτουν (μηχανήματα έργων κ.λπ.) για την αποκατάσταση βλαβών στο οδι-
κό δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημά-
των των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομει-
ακές μονάδες κ.λπ.

•   Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκό-
μενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.), στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα 
που διαθέτει ο Δήμος. 

•   Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, μετά 
από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. για υποβολή αιτήματος 
συνδρομής με υλικά και μέσα, προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημ-
μυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.

•   Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυν-
ση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσό-
μενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 18 του ν. 
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α). 

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση, 
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εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή του Δημάρχου προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για σύ-
γκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

•   Ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης για την τρέχουσα κατάσταση.

•   Αίτημα στον Περιφερειάρχη για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•   Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ώστε να διενεργήσουν έλεγχο 
των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μο-
νάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελμα-
τικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκύψει η σχετική ανάγκη.

•   Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απα-
ραίτητο (άρθρο 94 παρ. 4.27 του ν. 3852/2010).

•   Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. στις περιπτώσεις που ο Αντι-
περιφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρ-
μόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερει-
ακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των 
Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί 

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση εθε-
λοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο 
για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του. 

•   Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από τον 
Δήμο για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και για τη λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας.

•   Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για τη δρομολόγηση δράσεων που 
αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό κέντρο θα κα-
ταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση των πλημμυρι-
κών φαινομένων (άρση εμποδίων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες, κατολισθήσεις, δια-
κοπή υδροδότησης κ.λπ.) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για άμεση προσω-
ρινή διαμονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης του Δη-
μάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει στον πίνακα Α 
του Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν έλεγχο κτιρίων από 
κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ.
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Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών 
•   Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών, στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους 

θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην 
περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον εν λόγω εκτιμώμενο αριθμό. 

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη γνωστοποίηση 
μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμε-
σα προσωρινή διαμονή.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την ενεργοποίηση, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την επιστροφή των 
πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, 
εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

•   Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου καθώς και στην ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργί-
ας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία 
των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

•   Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για 
τη διαπίστωση ζημιών.

•   Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των 
αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας, συντήρησης του Δήμου.

•   Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών 
σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό προκει-
μένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οι-
κοσκευής.

•   Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 
των ορίων του Δήμου, για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών, λόγω πλημμυ-
ρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική 
αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών, λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων.

•   Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου για υποβολή αιτήματος 
προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνη-
μονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει κα-
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ταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχω-
ρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγρα-
φα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

μνημόνιο Ενεργειών γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•   Καταγραφή των, επιχειρησιακά, διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να δι-

ατεθούν στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο εφαρμο-
γής του παρόντος σχεδίου.

•   Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμε-
σης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομέ-
νων του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού 
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνε-
πειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡ-
ΔΑνΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προ-
κειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

•   Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κα-
τάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Ι), τα οποία και 
κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.

•   Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
άμεσης / βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινο-
μένων του Δήμου, στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστε-
ρης ενημέρωσής τους.

•   Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών, για τη 
διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλε-
κόμενων φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων.

•   Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, σε τοπικό επίπεδο.

•   Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργα-
σίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συ-
νεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι 
πόροι του Δήμου.

•   Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου 
καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προ-
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σόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), (Παράρτημα Β).

•  Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων εναπόθεσης φερτών υλών και μπάζων που 
ενδέχεται να προκύψουν μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κατό-
πιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (Παράρτημα θ).

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κα-
τόπιν εντολής του Δημάρχου.

•  Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ.

•  Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση 
του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσι-
ών του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Δι-
αχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•  Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου.

Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την Ετοιμότητα 
Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
•  Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν στη συνεργα-
σία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

•  Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοι-
μότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημ-
μυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και με βάση τα μέ-
τρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
•  Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου.
•  Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο 

Δήμος καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω του μνημονίου συνερ-
γασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχεί-
ριση των Συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Ενημερώνει, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελ-
τίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τη 
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες, για την εκδήλωση έντονων καιρι-
κών φαινομένων και πλημμυρών. 

•  Ενημερώνει, σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για 
την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.
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Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων
•  Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Καθα-

ριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο 
την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.

•  Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, το Αστυνομικό Τμήμα και την Π.Υ. 
για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του πλημ-
μυρικών φαινομένων.

•  Επικοινωνία με το Παράρτημα του ΕΚΑΒ και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα 
Υγείας, Ιδιωτικά νοσοκομεία κ.λπ.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματι-
σμένους πολίτες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•  Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

•  Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών που 
προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•  Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από εντολή του Δη-
μάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου.

•  Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού 
και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου.

•  Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 
μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 
Διαχείριση των Συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, 
την οικεία Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

•  Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που, με εντολή Δημάρ-
χου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των 
Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

•  Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου 
ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετι-
κή εντολή του Δημάρχου.

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), κατόπιν εντο-
λής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, ν. 3013/2002.

•  Ενημέρωση του ΚΕΠΠ, σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών.

•  Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πό-
ρων που έχουν διατεθεί, με εντολή του Δημάρχου.

•  Ενεργοποίηση, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, εθελοντικών οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, για υποστηρικτικές δρά-
σεις στο έργο του Δήμου.

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από τον 
Δήμο για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
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Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για τον συνολικό αριθμό των πο-

λιτών, οι κατοικίες των οποίων έχουν πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
•  Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν 

πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας.

•  Δρομολογεί δράσεις, με εντολή του Δημάρχου και σε συνεργασία με την οικεία Περι-
φέρεια, σχετικές με την οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέ-
ντων μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (χώροι καταυλισμών), εφό-
σον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να 
διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής.

•  Διενεργεί έλεγχο λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των 
προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων. 

•  Κινητοποιεί, με εντολή του Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Καθαριό-
τητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και τη ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεσο έλεγ-
χο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευ-
σης, οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει 
δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

•  Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλι-
μάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπι-
ση Εκτάκτων Αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

•  Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, που δραστηριοποιού-
νται στον Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση / βραχεία δια-
χείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

•  Ενεργοποιεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή 
του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχεί-
ριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

•  Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (EAΓΜΕ) και της ΓΓΠΠ, 
σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογι-
κής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις).

•  Ενημερώνει το ΚΕΠΠ, σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και δια-
χείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

μνημόνιο Ενεργειών τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•  Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκ-
δήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
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•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στην κατάρτιση μνημο-
νίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, προς 
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν 
επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

•  Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελ-
ματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του 
Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολι-
κών Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της ΓΔΑΕΦΚ (Παράρτημα Β). 

•  Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δή-
μου για την παροχή προνοιακού επιδόματος.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των 
επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

•  Συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν 
χώροι προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλών και μπαζών μετά από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. 

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας εν όψει Επαπειλούμενου Κινδύνου 
για την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων, που δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών λόγω πλημ-
μυρικών φαινομένων.

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών μετά την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων
•  Διενεργεί, άμεσα, οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανι-

κές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπί-
στωση ζημιών.

•  Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκό-
λυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πλη-
γείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες κ.λπ.

•  Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα (Παράρτημα Β), προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτι-
κό έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφα-
νείς βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων.

•  Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην 
πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή 
άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λπ.) και εκτίμηση του 
δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λει-
τουργίας τους.
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•  Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων. 

Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Αποστέλλει συνεργεία, για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδο-

μών αρμοδιότητάς του (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)
•  Προβαίνει σε επεμβάσεις, για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των 

επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων. 

ΠΑρΑρτημΑ Β3

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου για την Αντιμετώπιση 
Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών

Στο παρόν Παράρτημα Β3 παρατίθενται ειδικότερα:
•  Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου
•  Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου για θέματα Πολιτικής Προστασίας
•  Μνημόνιο ενεργειών Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου
•  Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου 
•  Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει:
•  Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που μπορεί 
να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβε-
στικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους καθώς και των αναπληρω-
τών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα 
/ ειδικότητα, τηλέφωνα).

•  Κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποί-
ηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού κ.λπ.) που συνδέονται με την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που μπο-
ρεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Δασικών Πυρκαγιών

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•  Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου.
•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαι-

ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκα-
γιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού 
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Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κω-
δική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση).

•  Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, πριν την έναρξη της αντιπυρικής πε-
ριόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Διαχείριση των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τις Τε-
χνικές Υπηρεσίες, για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, 
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών 
καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο 
και την καταστολή τους.

•  Εντολή προς την ΔΕΥΑ του Δήμου, για την έγκαιρη συντήρηση πυροσβεστικών υδρο-
στομίων αρμοδιότητάς της ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οι-
κείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (ν. 1590/1986).

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τον προγραμμα-
τισμό και την υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
έργων και δράσεων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από 
τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 (ΦΕΚ 
1554/Β'/2005).

•  Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δή-
μου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, ν. 3013/2002.

•  Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, προς τους Προέδρους Τοπικών 
Κοινοτήτων, που είναι υπεύθυνοι των ομάδων πυρασφάλειας της Τοπικής Κοινότη-
τας, για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και κοινοποίησή τους στο Γρα-
φείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

•  Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μετα-
ξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω δασι-
κών πυρκαγιών. 

•  Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, για τη σύσταση και συγκρότηση επι-
τροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου, για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε 
όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία δασικών πυρκαγιών (προνοι-
ακό επίδομα).

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη διενέργεια άσκη-
σης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι δασικών πυρκα-
γιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
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Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την Ετοιμότητα 
Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών
•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη σύγκληση 

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την 
επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμε-
τώπιση Εκτάκτων Αναγκών, λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων 
που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

•  Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στη φάση συνήθους ετοιμό-
τητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων 
στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και 
ζητημάτων που αφορούν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας.

•  Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις 
που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας για τις Περιοχές που το Επόμενο 24ωρο 
είναι Μεγάλη η Επικινδυνότητα Εκδήλωσης και Εξάπλωσης Δασικών Πυρκαγιών 
Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκα-
γιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδί-
δονται από το ΚΕΠΠ για τον λόγο αυτό:
•  θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου, προκειμένου να υποστη-

ρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην καταστολή δασικών πυρ-
καγιών. 

•  θέτει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου, για την άμεση αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση των Συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και 
ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν, 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

•   Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την υποστήριξη 
στο έργο του Π.Σ. για τη λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτά-
σεις για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών, με την ενεργοποίηση εθελοντικών 
οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.

•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενημέρωση 
του κοινού, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενι-
κή Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου 
εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) 
με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη λήψη επιπλέ-
ον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπό-
θεσης αστικών απορριμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
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Δράσεις για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών 
μετά την Εκδήλωσή τους
•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 

των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση 
Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Δίνει εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για άμεση κινητο-
ποίηση των υπαλλήλων του, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, μετά από σχετι-
κή ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το Γρα-
φείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
σε συνεννόηση με αυτή.

•  Δίνει εντολή προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου για 
ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού και μέσων που διαθέτει (υδροφόρα οχήματα, μη-
χανήματα έργων κ.λπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών 
πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ.

•  Απόφαση για τη διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος (υδροφόρα 
οχήματα, μηχανήματα έργων κ.λπ.) για την υποστήριξη του έργου της καταστολής 
των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., κατόπιν σχετικού αι-
τήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.

•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των 
ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των 
Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, μετά 
από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για υποβολή αιτήματος 
συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώ-
πιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση των Συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών, 
από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.

•  Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για 
λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη κατα-
στροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου18 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007). 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Δια-
χείριση των Συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και την υποστήριξη του έρ-
γου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για σύγκληση του ΣΤΟ, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

•  Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων 
ο Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου του Δήμου για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστα-
σία του χώρου.

•  Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης για την τρέχουσα κατάσταση.
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•  Αιτείται από τον Περιφερειάρχη την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

•  Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. στις περιπτώσεις 
που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέ-
σων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Πε-
ριφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση 
των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δη-
μάρχων για την υποβοήθηση του έργου του Π.Σ., μετά από σχετική συνεννόηση των 
ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ. που διοικεί το συμβάν. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση εθε-
λοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, 
για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από τον 
Δήμο, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός 

των ορίων του Δήμου, για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών 
πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για ολική αποκλιμάκωση 
των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του 
έργου του Π.Σ., μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξι-
ωματικό του Π.Σ. που διοικεί το συμβάν. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική απο-
κλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων, που έχουν διατεθεί με ευθύνη των 
Δημάρχων, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπει-
ών, λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν 
άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών 
που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρω-
ση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 
τον συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή 
υποστεί σοβαρές ζημιές.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου την γνωστοποίηση μέσω 
ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να απευ-
θύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προ-
σωρινή διαμονή.

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, 
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εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για 
την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχείριση συνεπειών, λόγω 
δασικών πυρκαγιών. 

•  Εντολή προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των 
πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, 
εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου καθώς και στην ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργί-
ας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία 
των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών 
έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για 
τη διαπίστωση ζημιών. 

•  Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών 
σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν, προκει-
μένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.

•  Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την αποστολή στην Περιφέρεια κα-
ταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων, για την υποβολή αιτήματος οριοθέ-
τησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

μνημόνιο Ενεργειών γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
•  Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να δια-

τεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του Π.Σ. όσο και τη Διαχεί-
ριση των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του παρό-
ντος Σχεδίου.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτί-
ας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 
15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρ-
καγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

•  Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι 
υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλο-
γοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων, τα οποία και κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.

•  Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Β, στις αρμόδιες κατά τόπους 
Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους 
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άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
•  Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολι-

τικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
•  Μέριμνα για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και 
μέσων που διαθέτει ο Δήμος, προς υποστήριξη του έργου του Π.Σ.

•  Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργα-
σίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του 
έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συ-
νεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, για την περίπτωση που 
δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.

•  Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση 
με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών λόγω δασικών πυρκα-
γιών (χώροι καταφυγής).

•  Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, κα-
τόπιν εντολής του Δημάρχου.

•  Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

•  Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του 
προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του 
Δήμου έναντι δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

•  Καθημερινή παρακολούθηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδί-
δεται από την ΓΓΠΠ και ενημέρωση του Δημάρχου.

Προπαρασκευαστική Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) 
για την Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών
•  Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη 

φάση συνήθους ετοιμότητας, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών λόγω δασικών πυρ-
καγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές 
οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

•  Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοι-
μότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και με βάση τα μέτρα, έργα και 
δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Δράσεις Αυξημένης Ετοιμότητας για τις Περιοχές που το Επόμενο 24ωρο 
είναι μεγάλη η Επικινδυνότητα Εκδήλωσης και Εξάπλωσης Δασικών Πυρκαγιών 
•  Ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που δραστη-

ριοποιούνται στα όρια του Δήμου, για την υποστήριξη του έργου του Π.Σ. στη λήψη 
μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις, για τον έγκαιρο εντο-
πισμό δασικών πυρκαγιών. 
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•  Ενημέρωση του κοινού, σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη 
του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού 
(κατηγορία 5), με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια.

•  Συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δή-
μου για λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων. 

•  Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που δια-
θέτει ο Δήμος καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν μέσω του μνημονί-
ου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 
τη Διαχείριση των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και για την υποστή-
ριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους 
και ενημέρωση του Δημάρχου.

Δράσεις για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών 
μετά την Εκδήλωσή τους
•  Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου για έναρξη πυρκαγιάς, εντός των διοικητικών ορί-

ων του Δήμου και συλλογή περαιτέρω πληροφοριών από την αρμόδια Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία.

•  Άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που 
εμπλέκεται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή της, μετά από σχετι-
κή εντολή Δημάρχου.

•  Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια Π.Υ. για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών 
που συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

•  Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, 
τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων. 

•  Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών που 
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

•  Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντο-
λή Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της 
καταστολής που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν 
από το Π.Σ.

•  Συλλογή πληροφοριών, σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής της 
δασικής πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή καθώς και των συνεπειών 
που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξή της και ενημέρωση 
του Δημάρχου.

•  Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και 
μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Διαχείριση των Συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την 
οικεία Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.



198  |  ΟΔηγΟΣ ΕΠίΧΕίρηΣίΑΚΟυ ΣΧΕΔίΑΣμΟυ γίΑ τη ΔίΑΧΕίρίΣη ΚίΝΔυΝωΝ & ΚρίΣΕωΝ   

•  Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που, με εντολή Δημάρ-
χου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του Π.Σ. καθώς και για την αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση 
του φαινομένου.

•  Ενεργοποιεί, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, το μνημόνιο ενερ-
γειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντο-
λή του Δημάρχου.

•  Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντο-
λής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, ν. 3013/2002.

•  Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, που έχουν κατα-
φύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις Εκτάκτων 
Αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).

•  Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνεπειών. 

•  Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 
πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την υποβοήθηση του έρ-
γου του Π.Σ.

•  Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Ενημέρωση κοινού για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνται από τον 
Δήμο για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την άμεση / βραχεία Διαχείριση 
των Συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Δράσεις για την Άμεση / Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών
•  Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για τον συνολικό αριθμό των 

πολιτών, στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί 
σοβαρές ζημιές.

•  Εύρεση καταλυμάτων για τους πολίτες του Δήμου οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί 
ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της.

•  Κινητοποιεί, με εντολή Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Καθαριότη-
τας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την ΔΕΥΑ του Δήμου, για άμεσο έλεγχο 
και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, 
οδικό δίκτυο κ.λπ.), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε 
λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 
πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.

•  Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντο-
λή Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση / βραχεία διαχεί-
ριση συνεπειών, λόγω δασικών πυρκαγιών. 

•  Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποι-
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ήθηκαν ή καταστράφηκαν, κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
•  Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και δια-

χείρισης των συνεπειών του Δήμου.

ΠΑρΑρτημΑ Β4

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών λόγω Σεισμού

Μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Οργανωμένη Προληπτική 
Απομάκρυνση Πολιτών
Στις περιπτώσεις των σεισμών, οι δράσεις του Δημάρχου που αφορούν στη λήψη από-
φασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά 
τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τα 
κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ ή από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, ο οποίος ενεργεί, σε τοπικό επίπεδο, ως συντονιστής του έργου του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος.
Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο, ο εισηγητής προτείνει εγκαίρως και επακριβώς 
τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προ-
ληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. 

Δράσεις για τη Λήψη Απόφασης για την Οργανωμένη Προληπτική 
Απομάκρυνση Πολιτών
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα ση-
μείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επι-
κεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτι-
κής 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 σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση καθώς και ο συντονισμός 
τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης, που θα 
ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανω-
μένη προληπτική απομάκρυνση. 
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέ-
κονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
•  Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν. 
•  Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
•  Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών.
•  Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης). 
•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών.
•  Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρο-

μολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη βατότητα του οδικού δικτύου, ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 
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•  Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης.

•  Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφα-
λείς χώρους.

•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή. 
•  Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Λήψη Απόφασης για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση ή Μη Απομάκρυνση
Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση, 
από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθρου 108 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

Δράσεις για την Υλοποίηση της Απόφασης για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών
•  Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. η δημό-

σια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται 
με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την εν λόγω απόφαση.

•  Εκτέλεση / δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει 
επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της 
απόφασης, υπό τον γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει 
εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

•  Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά 
από σχετική απόφαση του Δημάρχου. 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από 
τον Δήμαρχο, βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.

ΠΑρΑρτημΑ Β5

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου 
για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών λόγω Πλημμύρας

Μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Οργανωμένη Προληπτική 
Απομάκρυνση Πολιτών
Στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων ή επαγόμενων φαινομένων, οι δράσεις του 
Δημάρχου που αφορούν στη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομά-
κρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο από τις 
αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τον αρμόδιο λειτουργίας αντιπλημμυρικών έργων 
ή από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος 
ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. 
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Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο, ο εισηγητής προτείνει εγκαίρως και επακριβώς 
τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προ-
ληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. 

Δράσεις για τη Λήψη Απόφασης για την Οργανωμένη Προληπτική 
Απομάκρυνση Πολιτών
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα ση-
μείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επι-
κεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτι-
κής 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 σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση καθώς και ο συντονι-
σμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που 
θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργα-
νωμένη προληπτική απομάκρυνση. 
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέ-
κονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
•  Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
•  Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
•  Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών.
•  Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης).
•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών. 
•  Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρο-

μολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη βατότητα του οδικού δικτύου, ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 

•  Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης.

•  Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφα-
λείς χώρους.

•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή.
•  Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Λήψη Απόφασης για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση ή Μη Απομάκρυνση
Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση, 
από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθρου 108 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
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Δράσεις για την Υλοποίηση της Απόφασης για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών
•  Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. η δημό-

σια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται 
με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την εν λόγω απόφαση.

•  Εκτέλεση / δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει 
επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της 
απόφασης, υπό τον γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει 
εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

•  Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά 
από σχετική απόφαση του Δημάρχου. 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από 
τον Δήμαρχο βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.

ΠΑρΑρτημΑ Β6

μνημόνιο Ενεργειών Κινητοποίησης του Δήμου για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών λόγω Πυρκαγιών

Μνημόνιο Ενεργειών Δημάρχου για την Οργανωμένη Προληπτική 
Απομάκρυνση Πολιτών λόγω Πυρκαγιών
Στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, οι δράσεις του Δημάρχου που αφορούν στη 
λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέ-
σως μετά τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωμα-
τικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονι-
στής του πυροσβεστικού έργου.
Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυρο-
σβεστικού έργου, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρει-
αστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, 
με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Διαδικασίες για τη Λήψη της Απόφασης για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών
Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, ση-
μείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι 
επικεφαλής των φορέων, που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., 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, κα-
θώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή 
σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θε-
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τική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. 
Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέ-
κονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:
•  Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν. 
•  Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
•  Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών.
•  Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης). 
•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών.
•  Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρο-

μολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από 
τον εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί, 
σε τοπικό επίπεδο, ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών. 

•  Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης.

•  Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφα-
λείς χώρους.

•  Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή. 
•  Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν 

μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Λήψη Απόφασης για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση ή Μη Απομάκρυνση
Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του ν. 3013/2002 (όπως 
αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και 
του άρθρου 108 του ν. 4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που προαναφέρονται.

Δράσεις για την Υλοποίηση της Απόφασης για την Οργανωμένη 
Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών
•  Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. η δημό-

σια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται 
με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση.

•  Εκτέλεση / δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει 
επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της 
απόφασης, υπό τον γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει 
εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

•  Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά 
από σχετική απόφαση του Δημάρχου.

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από 
τον Δήμαρχο, βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4στ΄ του ν. 4662/2020, όταν η εξελισσόμενη ή επικεί-
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μενη καταστροφική δασική πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η 
απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη (ο οποίος μπορεί να εξουσιο-
δοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη) και εκτελείται υπό τον συντο-
νισμό του Περιφερειάρχη (ή του οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) και σε συνεργα-
σία με τους αρμόδιους Δημάρχους. 
Δηλαδή, όταν η δασική πυρκαγιά εξελίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικη-
τικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η από-
φαση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λαμβάνεται από τον αρ-
μόδιο Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη).
Δεδομένου ότι η εκτίμηση για την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς ανήκει στον εκά-
στοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί, σε το-
πικό επίπεδο, ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όταν η δασική πυρκαγιά εξε-
λίσσεται ή εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων 
και απειλούνται κατοικημένες περιοχές, η εισήγηση για την οργανωμένη προληπτική 
απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στον οικείο Περιφερει-
άρχη, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων Δημάρχων. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Περιφερειάρχης (ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης) κα-
θορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προ-
σέλθουν οι αρμόδιοι Δήμαρχοι (σε περιοχές που θα υλοποιηθεί η δράση της οργανω-
μένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών) και οι επικεφαλής των φορέων που κύρια 
εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι 
άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 
να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την 
τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για 
την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

ΠΑρΑρτημΑ γ

Εθελοντικές Οργανώσεις

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βρα-
χείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων 
και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προ-
στασίας με τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό, επωνυμία, τομείς δράσης, υπεύθυ-
νος της εθελοντικής οργάνωσης και τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΠΑρΑρτημΑ Δ

μητρώο Εργοληπτών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / 
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βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινο-
μένων και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Ο 
Δήμος πρέπει να διαθέτει μητρώο εργοληπτών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Ανα-
γκών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας των εργοληπτών. 

ΠΑρΑρτημΑ Ε

Αναλυτική Κατάσταση των Οικισμών του Δήμου

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βρα-
χείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων 
και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει αναλυτική κατάσταση όλων των οικισμών του με τον 
αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Γ.Π.- 191/18-3-
2014 (ΦΕΚ 698 Β) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 
11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465 Β») και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυ-
σμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»).

ΠΑρΑρτημΑ Στ

Χώροι Καταφυγής Πληθυσμού και Χώροι Εναπόθεσης Αδρανών υλικών, 
Φερτών υλικών και μπάζων σε επίπεδο Δήμου

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βρα-
χείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων 
και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο χώρων καταφυγής πληθυσμού με τα ακόλου-
θα στοιχεία: αύξοντα αριθμό χώρου, πολεοδομική ενότητα, ονομασία, συντεταγμένες, 
προκαταστροφική χρήση, μετακαταστροφική χρήση, κάτοψη χώρου, περιβάλλουσες 
οδούς, βασικές οδούς πρόσβασης, περίμετρο και συνολικό εμβαδόν, εμβαδόν ενεργής 
επιφάνειας, δυναμικότητα σε άτομα και υπάρχουσες υποδομές.
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο χώρων εναπόθεσης αδρανών υλικών που έχουν 
προκύψει μετά από σεισμό, με τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό χώρου, ονομα-
σία, συντεταγμένες, προκαταστροφική χρήση, μετακαταστροφική χρήση, περίμετρο 
και συνολικό εμβαδόν. 
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο χώρων εναπόθεσης φερτών υλικών και μπά-
ζων που έχουν προκύψει μετά από πλημμύρα ή πυρκαγιά, με τα ακόλουθα στοιχεία: 
αύξοντα αριθμό χώρου, ονομασία, συντεταγμένες, προκαταστροφική χρήση, μετακα-
ταστροφική χρήση, περίμετρο και συνολικό εμβαδόν. 
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ΠΑρΑρτημΑ Ζ

τηλεφωνικός Κατάλογος Φορέων και υπηρεσιών σε Επίπεδο Δήμου

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / 
βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινο-
μένων και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Ο 
Δήμος πρέπει να διαθέτει ονομαστικό τηλεφωνικό κατάλογο όλων των φορέων και 
υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

ΠΑρΑρτημΑ η

Πρότυποι Πίνακες 

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βρα-
χείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων 
και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο αιτημάτων πολιτών για μετα-καταστροφικό 
έλεγχο κτηρίων από την ΓΔΑΕΦΚ. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει αύξοντα αριθ-
μό αιτήματος, ημερομηνία αιτήματος, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τηλέφωνο αιτού-
ντος, δήμο, δημοτική ενότητα, κοινότητα, περιοχή, οδό, αριθμό του κτηρίου, χρήση και 
ορόφους του κτηρίου, περιγραφή βλαβών στο κτήριο και λοιπές παρατηρήσεις.
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο πολιτών που αιτούνται άμεσα προσωρινή διαμο-
νή. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό αιτήματος, επώνυμο, όνομα, 
πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση του αιτούντος και λοιπές παρατηρήσεις.

ΠΑρΑρτημΑ Θ

Στοιχεία Επικοινωνίας Ξενοδοχείων και λοιπών Καταλυμάτων 
εντός Χωρικής Αρμοδιότητας του Δήμου

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / 
βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινο-
μένων και Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Ο 
Δήμος πρέπει να διαθέτει κατάλογο όλων των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών 
καταλυμάτων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου με τα ακόλουθα στοιχεία:
•  Ονομασία επιχείρησης
•  Είδος καταλύματος (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.)
•  Ιδιοκτήτης / υπεύθυνος λειτουργίας
•  Δυναμικότητα (αριθμός δωματίων / κλινών)
•  Περίοδος λειτουργίας 
•  Διεύθυνση
•  Τηλέφωνο επικοινωνίας




