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ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν παξφλ ζρέδην ζπληάρζεθε απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο ρψξαο (Ν.3013/2002, Ν.4249/2014, Τ.Α.1299/2003), ην 

άξζξν 75δ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2006), θαζψο θαη ην αξζ.63 

ηνπ Ν.3852/2010. χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

πξνο έγθξηζε. 

Σα ζρέδηα απνηεινχλ έλα είδνο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ δπλάκεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 

νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ζε θάζε εκθαληδφκελν θίλδπλν. Αθνξνχλ 

ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο [ζπλήζεο 

εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε (θηλεηνπνίεζε - επέκβαζε), 

(βξαρεία) απνθαηάζηαζε], ελψ δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη βαζηθά ζεκέιηα ζηε δηαρείξηζε κηαο 

θξίζεο είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο 

είλαη απξφβιεπηεο. 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ 

επηρεηξεζηαθά δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ εκθάληζε ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο ην επηκέξνπο ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία επάισησλ 

νκάδσλ απφ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

.  

 
 
 
 
 
 
ρ. Ασπασία  
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ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΖ 

 
 

Κξεηηθνχ Θενδψξα 

 

Φπζηθφο,  

MSc δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ  

 

Πξντζηάκελε ηκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ : (ε απφθαζε ζπλππνβάιιεηαη κε ην 

ζρέδην θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ γηα έγθξηζε) 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ:  11/12/2018 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΛΔ ΣΟ ΥΔΓΗΟ: ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
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ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

1.κοπόρ 

Όπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3013/2002, ε πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο Υψξαο 

απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ 

θπζηθέο (ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ εθπνλνχληαη ζρέδηα αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο ηξσηφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ πηζαλή έθζεζή ηνπ ζε  θπζηθά 

θαηλφκελα ή ηερλνινγηθά ζπκβάληα. ην πιαίζην απηφ εθπνλήζεθε ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ ζην 

Γήκν Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο. 

ηελ Διιάδα ν ρεηκψλαο είλαη θαηά θαλφλα ήπηνο, ηδηαίηεξα ζηε δπηηθή πεξηνρή  ηνπ 

Πεηξαηά φπνπ βξίζθεηαη ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη νη ρηνλνπηψζεηο 

είλαη ζπάληεο, κηθξήο δηάξθεηαο θαη έληαζεο. Χζηφζν, θαηά ην παξειζφλ 

ζεκεηψζεθαλ θαηλφκελα πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, γηα κηθξφ κελ αιιά φρη ακειεηέν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Απφ ην δεδνκέλν απηφ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη απνζαθήληζεο ησλ  

ξφισλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηελ πηζαλή εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ, αιιά θαη απφ ηελ έθζεζε ησλ επάισησλ νκάδσλ ζε ηδηαίηεξα ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. 

2. Ανηικειμενικοί ζηόσοι 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε επίηεπμε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ µεραληζµνχ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηθξάηεζε 

ρηνλνπηψζεσλ, ζηε δψλε επζχλεο ηνπ. Ο γεληθφο  απηφο ζηφρνο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ : 

 

 ζηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο 
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 ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ 

απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο  

 ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κε ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 ζηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ βάζε ηεο άκεζεο επνπηείαο φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ  

 ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, ψζηε 

απηφ λα πηνζεηεί ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο 

απηνπξνζηαζίαο 

 ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ   

3. Ανάλςζη ενεπγειών  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ έρεη ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ 

Τπεξεζηψλ, φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ Τ.Α 16713/15443 (ΦΔΚ 1629/10.05.2012) 

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ.Α 42106/23204 (ΦΔΚ 1653/06.08.2015) θαη 17493/6635 

(ΦΔΚ 1038/13.04.2016) θαη 1165/384 (ΦΔΚ177/Β/26.01.2017). Αλαθέξεηαη ζηηο 4 

θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ΤΑ 1299/2003, νη νπνίεο είλαη: 

 

Ννείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ νη Πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

είλαη αξκφδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ εμαηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη 
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παγεηνχ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ππεχζπλν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
1
 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο ζε θάζε κία 

θάζε ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ρηνλφπησζε ή παγεηφ. 

 

3.1. Φάζη 1-ςνήθηρ Δηοιμόηηηα  

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο 

θαη παγεηφ, αλά ππεξεζηαθή κνλάδα. Ζ ρξνληθή ηεο δηάξθεηα νξίδεηαη απφ ην ηέινο 

ηεο πξνεγνχµελεο ρεηµεξηλήο πεξηφδνπ σο θαη έλα µήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο. 

ηε θάζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, νη πιεξνθνξίεο θαη 

νη εκπεηξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ηζηνξηθά θαη ζηαηηζηηθά αξρεία αλάινγσλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη 

ηηο αζθήζεηο πξνζαξκνζκέλσλ ζελαξίσλ.  

 

3.1.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και πολιηικήρ πποζηαζίαρ  

 

1. πληάζζεη ην ζρέδην δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ην ππνβάιιεη ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηνπ 

(Άξζ.63 ηνπ N.3852/2010 ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010). Σν ζρέδην αλαζεσξείηαη 

φπνηε πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή, ζεζκηθή ή νξγαλσηηθή θαη 

επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, φηαλ ιεθζνχλ φινη νη 

θαηάινγνη κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα.  

2. πγθεληξψλεη ηνπο θαηαιφγνπο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα (φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ) θαη επηθαηξνπνηεί ην κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη : 

                                                 
1
 Δγθχθιηνο  ΓΓΠΠ κε αξ.πξση.8039/14-11-2017 (ΑΓΑ:6ΛΜΞ465ΥΘ7-ΓΑΚ) 
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 Καηάινγν/κεηξψν κε ηνπο ππεχζπλνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) 

 Καηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) 

 Καηάινγν ησλ επηρεηξεζηαθά ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ απνρηνληζκνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 Καηάινγν κε ηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο γηα ηε θηινμελία ησλ 

επάισησλ νκάδσλ θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη 

κηθξφηεξε απφ 4
ν
C, θαζψο θαη θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ 

απηψλ φηαλ πξνθχςεη  αλαγθαηφηεηα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

3. Κνηλνπνηεί αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ, ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο 

ηνπ Π. θαη ηεο ΔΛ.Α. πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο.  

4. πγθαιεί .Σ.Ο κε ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, ζην νπνίν δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξάζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην ζπληνληζκφ κε ηνπο ινηπνχο ζπλαξκφδηνπο 

θνξείο (ΔΛΑ, Π., ΔΚΑΒ θιπ) 

5. Γηαβηβάδεη ηηο απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ .Σ.Ο ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο.  

6. πκκεηέρεη ζην ΟΠΠ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά, φπνπ 

εμεηάδνληαη νινθιεξσκέλα ζέκαηα ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο θαη ζέκαηα 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ, γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ  Γήκσλ, ηεο ΔΛ.Α., ηνπ 

Π.., ηνπ ΔΚΑΒ, θιπ. 

7. ρεδηάδεη θαη πινπνηεί ελεκεξσηηθέο δξάζεηο αλά νκάδα ζηφρνπ δεκνηψλ γηα 

ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο ηνπο θαηά ηελ εθδήισζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ 
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8. Καηαξηίδεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο βαζηθέο πξψηεο 

βνήζεηεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

9. Πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζεσλ, Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

«Πξνζηαηεχσ ηνλ Δαπηφ κνπ θαη ηνπο Άιινπο» πνπ πινπνηεί ην Ίδξπκα 

Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 

 

 

3.1.2 Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα ςγκοινωνιακών Κηιπιακών Έπγων & Τπαίθπιων Υώπων 

 

ην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ, ζεκαληηθφο είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πάγνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρηνληνχ απφ ην νδφζηξσκα. ηφρνο είλαη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ ηα αηπρήκαηα, νη θαζπζηεξήζεηο θαη γεληθά ε 

δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο. 

Με ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο Καιιηθξάηεο νη αξµνδηφηεηεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ νδψλ πνπ αλήθαλ ζηηο θαηαξγεζείζεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

(επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν) θαη ζηηο πξψελ Κξαηηθέο Πεξηθέξεηεο (εζληθφ νδηθφ δίθηπν) 

πεξηήιζαλ ζηηο λέεο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπζηάζεθαλ µε ην Ν.3852/2010 θαη αζθνχληαη 

απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο ηνπο (αξζ.186 παξ.ΗΗ.Σ.1 ηνπ Ν.3852/2010). Σν 

ππφινηπν δεµφζην νδηθφ δίθηπν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

ΠΔΥΩ∆Δ θαη ησλ Γεληθψλ Γξαµµαηέσλ ησλ πξψελ θξαηηθψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ 

εθδφζεθαλ ζε εθαξµνγή ηνπ Ν.3481/2006 (ΦΔΚ162Α/2-8-2006), αλήθεη ζηελ 

αξµνδηφηεηα ζπληήξεζεο ησλ ∆ήµσλ. ε πεξίπησζε νδνχ πνπ δηέξρεηαη 

πεξηζζφηεξνπο ∆ήµνπο ε επζχλε θαηαλέµεηαη ηµεµαηηθά ζε θάζε ∆ήµν ζηνπ νπνίνπ 

ηα δηνηθεηηθά φξηα δηέξρεηαη ε νδφο. ηην έννοια ηηρ ζςνηήπηζηρ 

ζςµπεπιλαµβάνεηαι και η ανηιµεηώπιζη πποβληµάηων από σιονοπηώζειρ και 

παγεηό (σειµεπινή ζςνηήπηζη).
2
 

                                                 
2
 Δγθχθιηνο  ΓΓΠΠ κε αξ.πξση.8183/24.11.2015 (ΑΓΑ: 69Ε4465ΦΘΔ-ΦΥ) 



ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΓΔΣΟΤ  

Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 

 
9 

Γηα ην ιφγν απηφ ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Κηηξηαθψλ Έξγσλ & Τπαίζξησλ Υψξσλ 

πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ραξηνγξάθεζε ησλ εππαζψλ  

πεξηνρψλ κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ζρεδίαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Καηαγξάθεη ηνπο νδηθνχο άμνλεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ θαη ηα επαίζζεηα ζεκεία (ζηξνθέο, αλεθνξηθά-θαηεθνξηθά ηκήκαηα 

νδψλ, εηδηθέο ζέζεηο φπνπ είλαη κεησκέλε ε πξφζπησζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ, 

ή φπνπ ππάξρεη άκεζε αλαγθαηφηεηα πξφζβαζεο ιφγσ ρξήζεο), κε 

πξνηεξαηνπνίεζε σο πξνο ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπλνιηθήο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ιφγσ εθηεηακέλσλ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ. 

 θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ θαηαγξαθήο θαη ραξηνγξάθεζεο 

ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 εθηηκά ηελ θαηά πξνζέγγηζε απαηηνχκελε πνζφηεηα αθαηέξγαζηνπ αιαηηνχ ή 

άιισλ θαηάιιεισλ πιηθψλ (ςεθίδα θ.ι.π) πνπ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ αλαγθψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ θσδηθνχ ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ην ηκήκα κειεηψλ 

 εηζεγείηαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκέλσλ κηζζψζεσλ 

ηδησηηθψλ κέζσλ θιπ., φπνπ απηφ απαηηείηαη, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

κειέηε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη 

πληήξεζεο Ορεκάησλ 

 

Σμήμα Μελεηών  

 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πξνκήζεηαο αθαηέξγαζηνπ αιαηηνχ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πγθνηλσληαθψλ, Κηηξηαθψλ Έξγσλ & Τπαίζξησλ 

Υψξσλ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ δηαζέηεη. 

χκθσλα κε ην ππ’ αξ.πξση.7661/21.10.2016 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ ζηελ πιεξσκή 

δαπαλψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 32 ηνπ  

Ν4412/2016 γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε αληί ηνπ άξζ. 118 πεξί Απεπζείαο Αλάζεζεο. 
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Πεξαηηέξσ, ν λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87) νξίδεη, ζην 

άξζξν 58 παξ. 2, φηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή 

απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο 

απφθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο» θαη ζην άξζξν 72, φηη: «1. Ζ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δήκνπ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) (…) δ) απνθαζίδεη 

αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ (…) ζε 

εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο».  Σέινο, ν λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114) νξίδεη, ζην άξζξν 158 παξ. 7, φηη: «ηηο 

πεξηπηψζεηο (…) απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά ηελ αλάζεζε, 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 

 

 

Σμήμα Ηλεκηπομησανολογικού & ςγκοινωνιών 

 

Πξνγξακκαηίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί έιεγρν γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο ζην ή ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

πξνβιήκαηνο δξνκνινγεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 

Δλεκεξψλεη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  
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3.1.2 Γιεύθςνζη Καθαπιόηηηαρ και Ανακύκλωζηρ  

 

Σμήμα Γιασείπιζηρ και ςνηήπηζηρ Οσημάηων  

 

1. Μεξηκλά γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ 

θαη παγεηνχ (αληηςπθηηθά πγξά, αιπζίδεο ησλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ, θηι).  

2. Πξνγξακκαηίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 

απνρηνληζκνχ θαη δηαζπνξάο άιαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ. 

3. Δπηθαηξνπνηεί ηνλ θαηάινγν πνπ αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά έηνηκα νρήκαηα 

πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ 

εθδήισζε ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) θαη ηνλ απνζηέιιεη 

ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

4. Δθδίδεη πξφγξακκα επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ νδεγψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα  Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. 

 

Σμήμα σεδιαζμού, Δποπηείαρ & Μελεηών Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ & 

Σεσνικού Δξοπλιζμού 

 

ην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο επηπιένλ πφξσλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ έξγνπ  ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ θαηαζηξνθέο, θαηαξηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο 

κε ηελ κνξθή Μεηξψνπ Δξγνιεπηψλ νη νπνίνη απνδέρνληαη λα παξέρνπλ κέζα, 

εμνπιηζκφ ή ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γήκνο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνρσξά θαηφπηλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο 

(Δθηειεζηηθή, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, θιπ) ζε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ εξγνιεπηψλ (εηαηξείεο - θπζηθά 

πξφζσπα) πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα (νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ, θιπ) 

θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο απφ ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζήο ηνπο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ. 
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Σα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ, 

έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ πξφηαζεο-πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη απνδνρήο εθ κέξνπο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε δε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπληειείηαη σο 

εμαξηψκελε εθ γεγνλφηνο κέιινληνο θαη αβέβαηνπ (αλαβιεηηθή αίξεζε) επζχο 

ακέζσο φηαλ ζπκβεί ην γεγνλφο (πιήξσζε ηεο αηξέζεσο) (άξζ.185, 201 ΔΠ. Α.Κ.). 

Χο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ λνκηθέο πξάμεηο επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη άκεζα 

δεκφζηα δαπάλε, αθνχ ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο εμαξηάηαη απφ αβέβαηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα (εθδήισζε ζπκβάλησλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο νθεηιφκελα ζε θπζηθά 

αίηηα, φπσο πιεκκπξηθά ζπκβάληα, θιπ.). Γηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζρεηηθά είλαη ηα 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΓΑ: 7ΡΝΧΖ-

ΦΟ2) θαη 2/86104/0026/11-09-2017 έγγξαθα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Σμήμα Αποκομιδήρ Αποππιμμάηων και Ανακςκλώζιμων Τλικών  

  

1. Δθδίδεη πξφγξακκα επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα 

πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνρηνληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

2. Οξίδεη ηνλ ππεχζπλν απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο αθαηέξγαζηνπ αιαηηνχ ζηα 

ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο δεκφηεο ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ) 

3. Οξίδεη ππεχζπλνπο θαη επηθεθαιή ζπληνληζηή γηα ηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνχ 

θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ παγεηνχ ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ 

πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπ Γήκνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 

3.1.4 Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ  

 

Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ και Πποαγωγήρ ηηρ Γημόζιαρ Τγείαρ 

 

Μεξηκλά γηα ηε δξνκνιφγεζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αζηέγσλ απφ ηνλ θίλδπλν 

έθζεζήο ηνπο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. 
3
 

 Καζνξίδεη ηνλ/ ηνπο θιεηζηνχο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο θηινμελίαο ησλ 

αζηέγσλ, νη νπνίνη ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα πξνζσξηλή θηινμελία θαη 

                                                 
3
 Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε αξ. 

πξση. Γ13 νηθ.60459/2927-19.11.2018 
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πξνζβάζηκνη ζε 24σξε βάζε (ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12σξε βάζε θαηά ηηο ψξεο 

20:00 κκ έσο 08:00 κ.κ.), γηα ηηο εκέξεο πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

είλαη θάησ απφ 4
ν
C. ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ρψξσλ νπνηεδήπνηε θξηζεί 

αλαγθαίν κε βάζε ηεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο.   Δλεκεξψλεη  ην Σκήκα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, ψζηε απηφ λα πξνβεί ζηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 Δμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ απφ θνπβέξηεο θαη ππλφζαθνπο, κέζσ 

ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ πεξηθεξεηαθψλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ή κε ίδηνπο πφξνπο (Γηα ην 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ηκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αίηεκα κε 

αξ.πξση.62437/6.12.2016 πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, γηα ηελ πξνκήζεηα 10 ξάληδσλ, 40 θνπβεξηψλ θαη 40 

ππλφζαθσλ). 

  

3.1.5 Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα Γπαμμαηείαρ και Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ 

 

Με βάζε ηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ, ην ηκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο, ζπληάζζεη θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο, νη νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ ή ησλ 

ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ φηαλ εθδεισζνχλ 

θαηλφκελα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). Κνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά 

ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
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3.1.6 Αςηοηελέρ Σμήμα Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

 

Βάζε ηεο Τ.Α 17493/6635(ΦΔΚ 1038/13.04.2016) ε δεκνηηθή αζηπλνκία ζπκκεηέρεη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα ελεκεξψλεηαη γηα 

ην ζρέδην θαη ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φηαλ 

πξνθχςεη έθηαθηε αλάγθε. 

 

3.2. Φάζη 2 - Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

 

Ζ θάζε απηή μεθηλά κε ηε ιήςε πξνεηδνπνίεζεο γηα πηζαλή εθδήισζε έληνλσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, νπφηε ηίζεηαη ζε επηθπιαθή ν κεραληζκφο ηνπ Γήκνπ. 

Δπίζεκνο θνξέαο πξφγλσζεο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θηι., είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (ΠΓ 

161/1997, ΦΔΚ 142/Α΄/1997). Σα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Καηξνχ (ΔΓΔΚ) θαη 

ηα Έθηαθηα Γειηία Πξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Καηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ), πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΜΤ θαη απνζηέιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) δηαβηβάδνληαη κε ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πξνο 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πξφβιεςεο επηθίλδπλσλ 

θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη ρηνλνπηψζεηο θαη ν παγεηφο. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ζηε θάζε 2. 

 

3.2.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και πολιηικήρ πποζηαζίαρ 

 

Σα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Καηξνχ (ΔΓΔΚ) θαη ηα Έθηαθηα Γειηία Πξφγλσζεο 

Δπηθίλδπλσλ Καηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ) ηεο ΔΜΤ δηαβηβάδνληαη απφ ην 

ΚΔΠΠ ζηελ Απνθεληξσµέλε ∆ηνίθεζε Αηηηθήο θαη ζηελ Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη απφ εθεί θνηλνπνηνχληαη µε ΦΑΞ ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ ∆ήµνπ. Ζ θνηλνπνίεζε γίλεηαη µε επζχλε ηεο ∆ηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ άµεζε αλαµεηάδνζή ηνπο. 
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Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε βάζε ην ζρέδην ζε έξγα θαη δξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ εμαηηίαο ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ελεκεξψλνληαη 

απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηίζεληαη ζε 

επηθπιαθή γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΜΤ 

θαη πξνβαίλνπλ ζηηο πξνζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο. 

 

3.2.2  Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα Γπαμμαηείαρ και Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ 

 

Θέηεη ζε 24σξε ιεηηνπξγία ην ζεξκαηλφκελν ρψξν θηινμελίαο αζηέγσλ γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε πξνεηδνπνίεζε, εθδίδνληαο πξφγξακκα κε ηηο βάξδηεο 

ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

Καζηζηά γλσζηφ ζην θνηλφ ην άλνηγκα ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ θηινμελίαο, 

ηνηρνθνιιψληαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ. 

 

3.2.3 Γιεύθςνζη Καθαπιόηηηαρ και Ανακύκλωζηρ 

 

Σμήμα Γιασείπιζηρ και ςνηήπηζηρ Οσημάηων 

 

Θέηεη ζε πιήξε εηνηκφηεηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ εμαζθαιίδνληαο ηε δηάζεζε φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ (θαχζηκα, αιπζίδεο θ.ι.π) γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ηνπο. 

 

Σμήμα Αποκομιδήρ Αποππιμμάηων και Ανακςκλώζιμων Τλικών 

 

Πξνβαίλεη ζηελ πξνιεπηηθή δηάζηξσζε αιαηηνχ ζηα επαίζζεηα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, 

φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ραξηνγξαθεζεί ζηε θάζε 1. 

 

3.3 Φάζη 3 - Άμεζη ανηιμεηώπιζη - Δπέμβαζη  

 

Οη αξµφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. απνηεινχλ ζεζµηθά ηνλ θνξέα 

επίζεµεο ελεµέξσζεο ησλ εµπιεθνµέλσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ, γηα 

ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο µεηά απφ ηελ εθδήισζε 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνµέλσλ, δεδνµέλνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη θαηά 

θαλφλα είλαη απηέο νη νπνίεο µπνξνχλ άµεζα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ επεξεαδφµελε πεξηνρή. Σε δξάζε απηή µπνξνχλ λα 
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ππνζηεξίμνπλ θαη νη αξµφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Π., νη νπνίεο επίζεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε. Οη ππεξεζίεο απηέο ελεµεξψλνπλ άµεζα ηηο αλψηεξεο 

δηνηθεηηθέο δνµέο ηνπο θαζψο θαη ηα Απνθεληξσµέλα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(∆ήµαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο, αξµφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Γεληθφο Γξαµµαηέαο 

Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο). Ζ επίζεµε ελεµέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε θαη ηε βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, απνηειεί αξµνδηφηεηα ησλ θαηά 

ηφπνπο ππεχζπλσλ Αζηπλνµηθψλ ∆ηεπζχλζεσλ ηεο ΔΛ.Α θαη ηεο ηξνραίαο. ηε 

θάζε 3 πξαγκαηνπνηνχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

3.3.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και πολιηικήρ πποζηαζίαρ  

 

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ζπιιέγεη θαη 

αμηνινγεί πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, εθηηκά ηηο επηπηψζεηο ηεο ρηνλφπησζεο ζηελ 

πεξηνρή θαη ελεκεξψλεη ην Γήκαξρν, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ θηλεηνπνηεί ηνπο 

απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

Αλ θξηζεί ζθφπηκν, ν Γήκαξρνο ζπγθαιεί πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν .Σ.Ο (άξζξν 

13 ηνπ Ν3013/2002) γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο π.ρ απνζηνιή αηηήκαηνο ζπλδξνκήο πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ δήκνπ κε πιηθά θαη κέζα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελ εμειίμεη θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ζηελ Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη πφξνη (κεραλήκαηα έξγνπ, θνξηεγά, αιάηη, θιπ) πνπ δηαζέηεη ν 

Γήκνο δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη παγεηνχ, ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα 

αηηεζεί ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο ή ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα κε πφξνπο πνπ 

έρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπο. Αλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ, ηφηε ν Γήκαξρνο 

δχλαηαη λα αηηεζεί ηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ πφξσλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλεβξεζνχλ απφ 

άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο. 

Οη δηαηηζέκελνη πφξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλδξάκνπλ νη φκνξνη Γήκνη ή ε Πεξηθέξεηα 

θαζψο θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), εληάζζνληαη επηρεηξεζηαθά ζηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο 

έρεη θαη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη 
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δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ (άξζξα 12, 13 ηνπ 

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

Σν θφζηνο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, θαιχπηεηαη είηε απφ ην θνξέα δηάζεζή ηνπο, είηε 

απφ ην θνξέα ππνδνρήο ηνπο ν νπνίνο θαη ππέβαιιε ην αξρηθφ αίηεκα. Ννείηαη φηη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δηάζεζεο ησλ πφξσλ αμηψλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

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

ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη απνδνρή ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ θνξέα ππνδνρήο. 

Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ δηάζεζε ησλ επηπιένλ ησλ 

δηαηηζέκελσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηξνθήο (κηζζψζεηο κεραλεκάησλ, πξνκήζεηεο πιηθψλ, θιπ), 

ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο ή ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, λα θεξχμεη ηελ πεξηνρή ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξα 2 θαη 8 ηνπ Ν.3013/2002, φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Ν. 4249/14).  

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη 

θηλεηψλ πξαγκάησλ, σο κέηξα πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίνδν εηξήλεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη ιφγσ ρηνλνπηψζεσλ θαη 

παγεηνχ, ξπζκίδνληαη ζην άξζξ. 41 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/2007), φπσο απηφ 

έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α΄/2015). 

 

ΑΙΣΗΜΑ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑ ΚΗΡΤΞΗ Δ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
4
 

 

Γηα ηελ θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πεξηνρψλ 

πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ππάγνληαη εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ν Γήκαξρνο απεπζχλεη αίηεκα πξνο ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο ή ην πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο αξκφδηα φξγαλα εηζήγεζεο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε 

                                                 
4
 Δγθχθιηνο ΓΓΠΠ ππ’ αξ. πξση. 2300/29.3.2016 (ΑΓΑ :ΧΜΚ465ΦΘΔ-7ΒΞ)-ΜΔΡΟ 4 
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θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ 

θαηαζηξνθψλ (άξζ.11 θαη 12 ηνπ Ν.3013/2002). ην αίηεκα ζα πξέπεη : 

1.  λα πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηεο θαηαζηξνθήο  

2. λα πεξηγξάθνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο, 

θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θήξπμε ηεο πεξηνρήο ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε βάζε ην άξζξν 2 παξ. 4β ηνπ 

Ν.3013/2002. 

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

ηελ δηνηθεηηθή ηνπ ππαγσγή  

Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ 

ηε ΓΓΠΠ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο 

(νξηνζέηεζε πεξηνρήο) 

 

3.3.2 Γιεύθςνζη Καθαπιόηηηαρ και Ανακύκλωζηρ 

 

Σμήμα Αποκομιδήρ Αποππιμμάηων και Ανακςκλώζιμων Τλικών &  

  

Ξεθηλά ε δηαλνκή αιαηηνχ ζηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο δεκφηεο απφ ηνλ 

ππεχζπλν ππάιιειν ν νπνίνο ηεξεί ηνλ θαηάινγν κε ηα ζεκεία πνπ δηαζηξψλεηαη ην 

αιάηη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ, ε έγθαηξε δηάζηξσζή ηνπ θαη ε 

ζπλεηή δηαρείξηζή ηνπ. Ο ρξφλνο πνπ θαη’ εθηίκεζε θξαηάεη ε δξάζε ηνπ αιαηηνχ, 

είλαη πεξίπνπ πέληε ψξεο. 

 

3.3.3 Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα ςγκοινωνιακών Κηιπιακών Έπγων & Τπαίθπιων Υώπων 

 

 Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηαπηζησζεί αλάγθε, νη ππάιιεινη 

ηνπ ηκήκαηνο κεηαβαίλνπλ ζηηο  πεξηνρέο επζχλεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβνχλ ζε έιεγρν ησλ ππνδνκψλ, ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη ηε δξνκνιφγεζε ησλ 

πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ. 

 Μεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, 

εμαηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, εθφζνλ απηή απνβιέπεη ζηελ απνθαηάζηαζε 
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ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή 

δεκία. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.10 ηνπ Ν. 2696/23-4-99(ΦΔΚ 

57/Α΄/1999), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο), 

φπνηνο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ή ηελ εμνπζία επί ηνπ πξάγκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 

δηεμάγεηαη δεκφζηα θπθινθνξία ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν, ψζηε απφ ηελ 

δεκφζηα θπθινθνξία λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία ηξίησλ πξνζψπσλ ή 

άιισλ έλλνκσλ αγαζψλ (ππ. αξζ. 2501/14/21-γ / 12-12-2005 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Σξνραίαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛΑ). 

Σν άξζξν απηφ ηνπ ΚΟΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1,11,12,13 ηνπ Ν 3013/2002, 

πξνθαιεί ππνρξέσζε ζηνλ θνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ελφο νδηθνχ 

άμνλα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη δεκφζηα θπθινθνξία, γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε 

ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, εμαηηίαο ρηνλφπησζεο ή παγεηνχ, εθφζνλ απηή 

απνβιέπεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία. 

Καηά ζπλέπεηα ε αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ή κίζζσζεο γεξαλνθφξσλ ξπκνπιθψλ 

νρεκάησλ κε ζηφρν ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηπρφλ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, εμ 

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

αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ.
5
 

 

3.3.4 Γιεύθςνζη Πολιηιζμού, Αθληηιζμού & Παιδείαρ 

 

Σμήμα παιδείαρ 

 

Ζ δηαθνπή ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απνηειεί επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ ν 

νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη αλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, εθδίδεη απφθαζε 

δηαθνπήο καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ (αξζ. 94 παξ. 4.27 ηνπ Ν.3852/2010) 

 

3.3.5 Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ  

 

Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ και Πποαγωγήρ ηηρ Γημόζιαρ Τγείαρ 

                                                 
5
 Δγθχθιηνο  ΓΓΠΠ κε αξ.πξση.8183/24.11.2015 
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3.3.6 Αςηοηελέρ Σμήμα Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

 

Κηλεηνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αζηέγσλ 

ζην δξφκν, ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ 

θηινμελίαο. 

 

3.4. Φάζη 4η – Αποκαηάζηαζη -Απωγή  

 

Με ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο 

ρηνλνπηψζεσλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, νπδέπνηε αλαθέξζεθαλ δεκηέο 

ζε νηθίεο ή  επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ψζηε λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε ελίζρπζε  

απνθαηάζηαζεο. Αληίζεηα, ηφζν κεηά φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

εκθαλίζηεθε απμεκέλε ξνή δεκνηψλ κε ην αίηεκα ηεο ρνξήγεζεο βεβαίσζεο 

επηθξάηεζεο δπζκελψλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ γηα λα ηελ πξνζθνκίζνπλ πνπ 

ζηελ εξγαζία ηνπο. Σηο βεβαηψζεηο απηέο παξείρε ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο είηε απφ ην αξκφδην 

γξαθείν, είηε κέζσ ηειενκνηφηππνπ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δεκνηψλ θαη ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Δπηπιένλ, ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληάζζεη 

θαη ηεξεί εηδηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ησλ επί κέξνπο 

αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε 

πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θαηλνκέλσλ.  

ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζχζθεςε απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο φπνπ 

θαηαγξάθνληαη νη πηζαλέο αδπλακίεο ή νη πξνηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ψζηε θαηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια.  

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη φπνηε πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ζεζκηθέο 

κεηαβνιέο ή νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηα κέζα ή ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν ζρέδην επηθαηξνπνηείηαη νπσζδήπνηε κία θνξά 

ην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ. 
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ΜΕΡΟ ΘΘΘ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Μητρώο  πολιτικήσ προςταςίασ6 
 

 

 

                                                 
6
 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΦΑΞ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΙΝΗΣΟ 

ΣΗΛ. 

e-mail 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΒΡΔΣΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ 

 

2132074606,607 

 

2104610808 

 

6942201206 

 

vrettakos@keratsini.gr 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΘΔΟΓΟΣΟ 

2132074617 2104610808 6947307032 theomil1234@gmail.com 

 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΟΗΝ. ΠΟΛ 

ΜΗΥΑΛΟΓΛΟΤ ΣΔΛΛΑ 2132074624 2104610808  michaloglou@keratsini.gr 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

2132074750 

 

2104639224 

 

6936768300 

 

paslanoglou@keratsini.gr 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ΚΡΖΣΗΚΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 

 

2132074728 

 

2104639224 

 

6973756411 

perivalon@keratsini.gr 

kritikou@keratsini.gr 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

ΠΑΒΑΓΚΑ 

ΓΗΧΡΓΟ 

 

2132074760, 

2132074658 

 

2104615387 

 

6977008850 

 

 

mailto:perivalon@keratsini.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Κατάςταςη ςχημάτων πολιτικήσ προςταςίασ και χώρων ςτάθμευςησ7 
 

                                                 
7
 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΑΡ ΚΑΣΑ/ΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ 
ΔΣΟ  

ΚΑΣΑΚ. 
ΑΡΙΘ.ΚΤΚ ΥΩΡΟ ΣΑΘ 

Γ/ΝΗ ΥΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΔΤΗ 
ΣΗΛEΦΩΝΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΥΔΙΡΙΣΗ 

 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΚΟ 
-        

 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΜΗΚΡΟ 
-        

 

ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 

(ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΒΤΣΗΟ 

ΝΔΡΟΤ) 

1 MERCEDES 96 96 ΚΖΟ4348 
ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ  2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

ΣΕΑΝΔΣΖ 

2 VOLVO 
94 

2003 

94 

2003 

ΚΖΟ4272 

ΚΖΤ6045 

 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 

 

Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΖ 

ΛΟΓΟΘΔΣΖ 

1 VOLVO(16.9t) 93 93 ΚΖΟ3817 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ 
2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

ΥΑΡΗΣΗΓΖ 

1 VOLVO(14t) 90 90 ΚΖΟ4314 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ ΑΓΑΜ 

1 VOLVO(3ΑΞΟΝΗΚΟ) 2010 2010 ΚΖΖ5700 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ 

1 VOLVO(19t) 94 94 ΚΖΤ6053 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ ΚΛΟΚΟΤΕΑ 

1 VOLVO(19t) 94 94 ΚΖΟ4471 
ΓΚΑΡΑΕ 

ΜΗΚΡΟΔΡΓΑ 
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ 2132074765 

ΜΟΡΑΚΖ 

ΗΟΠΔΓΧΣΖ 

ΓΗΑΜΔΛΗΣΖ 

ΓΑΗΧΝ 

-        

 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΑΠΑ 
2 

 

JCB 

 

2005 

 

2005 

 

ME85866 

ME36065 
ΓΚΑΡΑΕ Λ.ΥΗΣΟΤ 

2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

ΜΟΥΟΦΗΓΖ 

ΛΔΓΑΚΖ 

ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟ 
1 

1 

VOLVO 

NISSAN 

1990 

2001 

1990 

2001 

KHO4314 

ME62078 

ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΜΠΑΝΣΟΤΝΑ 

ΡΑΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. 

Κατάλογοσ των επιχειρηςιακά υπευθύνων για την υλοποίηςη των δράςεων αντιμετώπιςησ 
κατάςταςησ έκτακτησ ανάγκησ λόγω χιονοπτώςεων -παγετού8 

                                                 
8
 πκπιεξψλεηαη απφ ην ηκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

α/α  ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Σειέθσλν Γηεχζπλζε 

Ζι/θνχ. Σαρπδξ. 

Ολνκαηεπψλπκν  

αλαπιεξσηή 

Σειέθσλν Γηεχζπλζε Ζι/θνχ. 

Σαρπδξ. 

 Δπηθεθαιήο ζπληνληζηήο 

ελεξγεηψλ απνρηνληζκνχ 

      

 Τπεχζπλνο Πεξ. Α.Γεσξγίνπ       

 Τπεχζπλνο Πεξ  Α. Αληψλεο       

 Τπεχζπλνο Πεξηθέξεηαο 

Κνθθηλφβξαρνο  (Τςψκαηα)  

      

 Τπεχζπλνο Πεξ Βιαρέξλα       

 Τπεχζπλνο Πεξ. Κέληξν       

 Τπεχζπλνο Πεξ. Άζηξν       

 Τπεχζπλνο Πεξ. Υαξαπγή        

 Τπεχζπλνο Πεξ. Δπγέλεηα       

 Τπεχζπλνο Πεξ. Α. Μελάο       

 Τπεχζπλνο Πεξηθέξεηαο  

Αλαιήςεσο 

      

 Τπεχζπλνο Πεξ. Α.Φαλνπξίνπ       

 Τπεχζπλνο δηαλνκήο αιαηηνχ       

 Τπεχζπλνο γηα ηελ επάξθεηα ησλ 

αιπζίδσλ ζην δεκνηηθφ ζηφιν  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

Κατάλογοσ των επιχειρηςιακά υπευθύνων για την 24ωρη λειτουργία του ή των 
θερμαινόμενων χώρων φιλοξενίασ αςτέγων 9 

 

 

 

 

                                                 
9
 πκπιεξψλεηαη απφ ην ηκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

 

α/α  ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Σειέθσλν Γηεχζπλζε 

Ζι/θνχ. Σαρπδξ. 

Ολνκαηεπψλπκν  

αλαπιεξσηή 

Σειέθσλν Γηεχζπλζε Ζι/θνχ. 

Σαρπδξ. 

 Δπηθεθαιήο ζπληνληζηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ησλ 

ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ ζε 24σξε 

βάζε  

      

  

Τπάιιεινο  

      

 Τπάιιεινο  

 
      

 Τπάιιεινο  

 
      

 Τπάιιεινο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 

Κατάλογοσ φορέων πολιτικήσ προςταςίασ

ΦΟΡΕΑ Διεφκυνςθ Σ.Κ  Σθλ. FAX e-mail Όνομα  

Γ.Γ.Π.Π Δ/νςθ χ/ςμοφ 
& Αντιμετώπιςθσ 
Εκτάκτων Αναγκών 

Ευαγγελιςτρίασ  2 
 

105 63 2131510138-
2131510975 

2131510935 ftheo@gscp.gr, 
dalex@gscp.gr 
 

Θεοδώρου Φ., 
Αλεξανδρισ  Δ. 

Κζντρο Επιχειριςεων Ριηαρίου 1, Χαλάνδρι 152 33 2103359904-5-10 210339941 
2103359912 

Kepp@civilprotection.gr 
kepp@0015.syzefxis.gr 

Αξιωματικόσ Τπθρεςίασ 

Γ.Γ.Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 

Κατεχάκθ 56 115 25 2132035602 2132035700  Λιακόπουλοσ Η. 

Αποκεντρωμζνθ Δ. 
Αττικισ Δ/νςθ ΠΠ                    

Κατεχάκθ 56 115 25 2132035758-760 
6973554181 

2132035757 Civilprotection@attica.gr 
 

Ανδρεαδάκοσ Γ. 
ταυροποφλου-Ζιςθ Π.  

Περιφερειάρχθσ 
Αττικισ  

Λ. υγγροφ 15-17 117 43 2106914145 2106984182   

Περιφζρεια Αττικισ  
Aυτοτελισ Δ/νςθ Π.Π 

Λ. υγγροφ 15-17 117 43 2132063811 2106994627 grppna@patt.gov.gr 
 

τιβακτά Μ. 

Αντιπεριφερειάρχθσ 
Πειραιώσ 

Ηρ.Πολυτεχνείου 78 
Ελευςίνα 

19200 2104148503 2104134492   

Aυτοτελισ Δ/νςθ Π.Π 
ΠΕ Πειραιά 

Δθμοςκζνουσ  1 185 31 2131618549 2104111866 Politiki_prostasia@patt.gov.gr 
 

Κορκίδου ωτθρία 

Α.Σ Κερατςινίου   2104014747 2104311395   

Α.Σ Δραπετςώνασ ωκράτουσ 12β  186 48 2104080345    

4
οσ 

Π. Πειραιά Λ. Δθμοκρατίασ 3  2104005971 
2104317718 

2104317739  Σριάντθσ Πολφκαρποσ 

3
οσ 

Π. Πειραιά Ακ Διάκου 1  2104612148 2104612153   

Σροχαία Κορυδαλλοφ Θερμοπυλών & 
Φιλικισ Εταιρείασ 

181 20 2104949718 2104967474   

mailto:ftheo@gscp.gr
mailto:dalex@gscp.gr
mailto:Kepp@civilprotection.gr
mailto:Civilprotection@attica.gr
mailto:grppna@patt.gov.gr
mailto:Politiki_prostasia@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

Οδηγίεσ για τη χιονόπτωςη  
 

Δνέπγειερ ππιν από ηη σιονόπηωζη η ηη σιονοθύελλα 

 

Δάλ θαηνηθείηε ζε πεξηνρή πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα απφ ρηνλνπηψζεηο: 

 Πξνκεζεπηείηε πιηθφ ζέξκαλζεο (αθνξά θπξίσο ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο) θαη 

ηξφθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο.  

 Δάλ δηακέλεηε ζε δχζβαηε πεξηνρή, θξνληίζηε λα έρεηε ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρηνληνχ (π.ρ. θηπάξηα). 

 

Δνέπγειερ καηά ηη διάπκεια ηηρ σιονόπηωζηρ ή ηηρ σιονοθύελλαρ 

 

Δάλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν: 

 Οδεγεζείηε ζε αζθαιέο κέξνο.  

 Μελ εθηίζεζηε ζηε ρηνλνζχειια. Αλ ρξεηαζηεί λα βξεζείηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 

ληπζείηε θαηάιιεια, θαη πξνηηκήζηε πνιιά ζηξψκαηα απφ ειαθξηά θαη δεζηά 

ξνχρα παξά έλα βαξχ ξνχρν. Φξνληίζηε ην εμσηεξηθφ ξνχρν λα είλαη 

αδηάβξνρν. Φνξέζηε δεζηέο θαη αδηάβξνρεο κπφηεο.  

 ε πεξηνρέο, φπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηψζεηο, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο.  

 Όηαλ είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλεζείηε κε απηνθίλεην, ρξεζηκνπνηείζηε 

αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. Σαμηδέςηε θαηά πξνηίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. Πξνηηκήζηε ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο θαη ελεκεξψζηε ηνπο νηθείνπο 

ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα θάλεηε.  

 

Δάλ κεηαθηλείζηε ζηελ πφιε ρξεζηκνπνηείζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

 

Δάλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην: 

•   Αιιάμηε πνξεία αλ ππάξρεη έληνλε ρηνλφπησζε θαη βξίζθεζηε ζε δχζβαην     

              δξφκν.  

•            Απνθχγεηε λα νδεγείηε ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.  
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• Γηαηεξείηε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα.  

• Παξακείλεηε ζην απηνθίλεην αλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί. Σνπνζεηήζηε ζηελ   

                 θεξαία ηνπ ξαδηνθψλνπ έλα χθαζκα κε έληνλν ρξψκα γηα λα ζαο   

                 εληνπίζνπλ νη δηαζσζηηθέο νκάδεο. Αλάβεηε ηε κεραλή γηα 10 ιεπηά αλά  

                ψξα θαη δηαηεξείηε ηελ εμάηκηζε ηνπ νρήκαηνο θαζαξή απφ ην ρηφλη.  

 

Γενικέρ οδηγίερ 

 

• Γηαηεξείζηε ην ζπίηη ζαο δεζηφ θαη παξακείλεηε κέζα, φζν απηφ είλαη  

                δπλαηφ.  

• Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ κε ηελ θαθνθαηξία.  

• Φνξέζηε θαηάιιεια ξνχρα θαη παπνχηζηα.  

• Διέγμηε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη ηνλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα   

                (ζσιήλεο-παινπίλαθα) 

 

Πεγή:  http://www.civilprotection.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ 

 Χρήςιμα τηλέφωνα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σν 112 είλαη ν αξηζκφο πνπ κπνξείηε λα θαιείηε δσξεάλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ 

ηειέθσλν 

 

 γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ 

 

 απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν ή θαη απφ ηειεθσληθφ ζάιακν 

 

 δσξεάλ 

 

 Καιέζηε ην 112 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φηαλ απαηηνχληαη 

ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, ππξνζβεζηηθήο ή αζηπλνκίαο.  

 

Μην κλείζεηε ηο ηηλέθωνο αν καλέζαηε καηά λάθορ ηο 112! Πείηε ζηελ 

ηειεθσλεηή φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζηαιεί 

βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο επηηφπνπ γηα λα ην επηβεβαηψζεη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φνξέαο Σειέθσλν 
1 Κέληξν άκεζεο βνήζεηαο 

 

 

166 
2 Ππξνζβεζηηθή 

 

199 

3 Άκεζε δξάζε αζηπλνκίαο 

 

100 

 

 

4 

 

Δνιαίορ Δςπωπαϊκόρ Απιθμόρ Έκηακηηρ 

Ανάγκηρ 

 

 

112 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΧΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

 

Ν.2344/1995 (ΦΔΚ Α 212/11-10-1995) «Οξγάλσζε ΠΠ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

ΤΑ 7701/1999 (485/28-4-1999)«Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο» 

 

N.2696/23-3-1999 Κχξσζε Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΦΔΚ 57/A΄/1999). 

 

Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ Α΄102/1-5-2002)  « Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο » 

 

Τ.Α. 1299/2003 (ΦΔΚ 423 Β΄/10-4-2003) « Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε  « ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ » 

 

ΠΓ 33/2003(ΦΔΚ 292/18-12-2003 «χζηαζε Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» 

 

Π.Γ. 151/2004 (ΦΔΚ Α΄107/3-6-2004) « Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο ΠΠ »  

    

Τ.Α. 3384/2006 (ΦΔΚ 776/28-6-06) πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρέδην 

«Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Απσιεηψλ  

 

Ν.3481/2006 Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 

162/Α΄/2006). 
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Ν.3463/2006 3463 (ΦΔΚ 114 /8-6-2006) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ. 

 

Ν.3613/2007 (ΦΔΚ 263/23-11-2007) Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  

Ν.3536/2007 (ΦΔΚΑ΄42/23-2-2007) Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.   

 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 5εο Μαξηίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (2007/162/ΔΚ, Δπξαηφκ) 

 

Απφθαζε 4422/E.O./30-08-2007 (ΦΔΚ 1787/Β΄/06-09-2007) ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο 

αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ 

Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο»  

 

Π.Γ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213/Α΄/2009) 

 

N.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010)  Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

 

Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & 

Αιιειεγγχεο ηνπ ΤΤΚΑ «ρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» 

 

Ν.4249/2014 (ΦΔΚ Α΄ 73/24-3-2014) Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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Ν.4325/2015(ΦΔΚ 47/11-5-2015) Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

 

ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΔΚ 354Β’/17.02.2016): «Καζνξηζκφο θαλφλσλ, κέηξσλ θαη 

φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/18/ΔΔ». 

 

Δγθχθιηνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξ.πξση. 3983/ 1-6-2016 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηεο ΚΤΑ 172058/2016 κε ηελ νπνία ε 

ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Οδεγία 2012/18/ΔΔ (SEVESO III) 

 

Δγθχθιηνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξ.πξση. 2300/ 29-3-2016 

Θεζκηθφ πιαίζην θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θήξπμε πεξηνρψλ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Δγθχθιηνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αξ.πξση. 8183/24-11-

2015 θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ 

ρηνλνπηψζεηο θαη παγεηφ πεξηφδνπ 2015 – 2016 

 

Γ.Π. νηθ. 109259/28-8-2007 «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε 

πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 

 

ΓΤΓ2/νηθ.111540/10-9-2010 «Παξαθνινχζεζε Πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο, 

ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ\ χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο» 

 

Τ1γ//γ.π/νηθ 9420/19-1-2012 ΑΓΑ: ΒΟΥΒΘ-ΝΞΦ «Παξνρή ζπζζηηίσλ θαη ηξνθίκσλ 

– Αξσγή ζε θνηλσληθά αζζελέζηεξεο νκάδεο» 
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 ΓΤΓ2/πνι.9283/28-1-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΦ0Θ-ΛΓΣ) «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ» 

 

 ΓΤΓ2/νηθ42736/16-5-2014 Δγθ (ΑΓΑ: ΒΗΦ5Θ-1Υ8) «Παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο 

πφζηκνπ λεξνχ ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο» 

 

Γ1δ/Γ.Π. νηθ.59565/4-8-2015 (ΑΓΑ: 6ΜΑΤ465ΦΤΟ-Φ25) «Λήςε κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

(ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο θ.α)» 

 

Γ1Γ/ΟΗΚ. 88321/18-11-2015 (ΑΓΑ: ΦΔΞΔ465ΦΤΟ-ΚΛ5) «Λήςε κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θ.α) 

 

ΓΓΠΠ 2015 (ΑΓΑ: 7ΗΓ1465ΦΘΔ-ΟΝ1) «Παξνρή Πφζηκνπ Ύδαηνο ζηηο 

θαηαζηξνθέο: Θεζκηθφ πιαίζην – Ρφινη θαη Αξκνδηφηεηεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ – 

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξνρήο πφζηκνπ χδαηνο» 


