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ΜΔΡΟ Η. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Οη ζεηζκνί εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ΤΑ 1299/2003, 

ΦΔΚ 423/Α72003) θαη ε εθδήισζή ηνπο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ 

πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ, ή λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο 

ππνδνκέο ηεο ρψξαο ηφζν άκεζα (πξσηνγελείο ζπλέπεηεο), φζν θαη απφ ηελ εκθάληζε 

ζπλνδψλ θαηλνκέλσλ (θαηνιηζζήζεηο, ηζνπλάκη, ξεπζηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, θιπ).  

Ο ζεηζκφο είλαη έλα ηδηαίηεξα νμχ θαη μαθληθφ γεγνλφο ηνπ νπνίνπ ν αηθλίδηνο 

ραξαθηήξαο πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ινγηθψλ αληηδξάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξέπεη νη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη κεγάιν κέξνο ησλ ηξαπκαηηζκψλ ή απσιεηψλ ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά ην ζεηζκφ, νθείιεηαη ζε δεκηέο ζηα κε θέξνληα ζηνηρεία 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζηηο αθαηάιιειεο ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ
1
 

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ αθνξά ηα κεγέζε ησλ απσιεηψλ είλαη ε ψξα εθδήισζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ θνηλσλία παξνπζηάδεη απμεκέλε ηξσηφηεηα θαηά ηηο ψξεο κεηαθίλεζεο απφ θαη 

πξνο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο,  ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηηο ψξεο ζπλάζξνηζεο ηνπ 

θνηλνχ ζε ρψξνπο αλαςπρήο ή άιινπο. Δπίζεο, θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, θαζψο ιφγσ 

ηνπ χπλνπ κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε αληηκεηψπηζε κεγάισλ θξίζεσλ απαηηεί θξηηηθή ζθέςε 

πνπ ζα νδεγήζεη ζε πνιπδηάζηαηε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο πνηθίιεη απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζρέδην, βάζε 

ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηεο Υψξαο (Ν.3013/2002, 

Ν.4249/2014, Τ.Α.1299/2003), ην άξζξν 75δ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  

 

                                                 
1
 Οη επηθηλδπλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε δνκηθή ηξσηφηεηα είλαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζαλάηνπο ή ηξαπκαηηζκνχο παξφιν πνπ έλα θηίξην δελ ζα θαηαξξεχζεη. Βι: 

ΟΑΠ, Έιεγρνο κε Γνκηθήο Σξσηφηεηαο. http://www.oasp.gr/node/159 «Ο θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί 

έλαο ζεηζκφο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη απφ ηηο βιάβεο πνπ ζα 

ππνζηνχλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ κε πηζαλή ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα γηα λα ππάξμνπλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί δελ είλαη αλάγθε λα 

θαηαξξεχζεη έλαο νιφθιεξνο φξνθνο, αξθεί ε πηψζε κηαο ληνπιάπαο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ θάπνην 

γξαθείν, ε ζξαχζε κηαο ηδακαξίαο ή ε πηψζε ελφο θσηηζηηθνχ». 
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(Ν.3463/2006), θαζψο θαη ην αξζ.63 ηνπ Ν.3852/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

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. 
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ΜΔΡΟ ΗΗ. ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

1.θνπόο 

πσο 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.  

Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ηφζν ζηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο θπζηθήο ή ηερλνινγηθήο θαηαζηξνθήο, φζν θαη ζηε κείσζε ή 

κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο.  

ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθά 

δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη γεληθά ζηελ 

αλάπηπμε ζσζηήο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνηψλ. 

Σν ζρέδην είλαη δπλακηθφ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη δελ είλαη κνλνζήκαληεο, 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ αιιά θπξίσο θαηά ηελ ψξα ηεο θξίζεο. 

ε έλα ηφζν αηθλίδην γεγνλφο φπσο ν ζεηζκφο πνιινί απξφβιεπηνη παξάγνληεο κπνξεί 

λα εκθαληζηνχλ πνπ λα ην αλαηξέςνπλ ή λα δπζθνιέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε επί ηφπνπ ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε. Έηζη, ε αλαζεψξεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζή ηνπ ζρεδίνπ, κεηά απφ 

θάζε βησκαηηθή εθαξκνγή ηνπ είλαη κία δηαδηθαζία ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε.   

2. Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη 

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

Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκνχ, ζηε δψλε επζχλεο ηνπ. Ο γεληθφο  απηφο ζηφρνο ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο 

επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ : 

 ζηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο 

 ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 
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 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   

 

2.Αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Ζ  Διιάδα απφ άπνςε ζεηζκηθφηεηαο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 

έθηε ζηνλ θφζκν κεηά ηελ Ηαπσλία, ηηο Νέεο Δβξίδεο, ην Πεξνχ, ηα λεζηά νινκψληα 

θαη ηε Υηιή. Γελ ππάξρνπλ «αζεηζκηθέο» ή «ζεηζκηθά αζθαιείο» πεξηνρέο ζηε ρψξα 

καο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, θαζψο βξίζθεηαη ζην φξην 

ζχγθιηζεο (ππνβχζηζεο) ηεο Αθξηθαληθήο κε ηελ Δπξαζηαηηθή ιηζνζθαηξηθή πιάθα. 

Οη πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη επηθαλεηαθνί. 

 

 

 

Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο ραξαθηεξίδεηαη 

κέηξηα, αθνχ ζχκθσλα κε ην Υάξηε Εσλψλ εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ηνπ 

Διιεληθνχ Υψξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην Νέν Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ 

(ΟΑΠ, 2000), αλήθεη ζηε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ΗΗ. 
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Δηθφλα 1.Υάξηεο Εσλψλ εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδαο (ΟΑΠ,2000) 

 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο βξίζθεηαη θνληά ζην θαλνληθφ 

ξήγκα Πεξάκαηνο- Κεξαηζηλίνπ γεληθήο δηεχζπλζεο Α-Γ πνπ πεξλάεη απφ ην Νέν 

Ηθφλην, ην Ναχζηαζκν Πεξάκαηνο - αιακίλαο θαη ζπλερίδεη ζηελ αιακίλα. Παξά ην 

ζρεηηθά κηθξφ κέγεζφο ηνπ θαη ην κηθξφ ζεηζκηθφ δπλακηθφ ηνπ (πηζαλφ κέγεζνο 

ζεηζκνχ έσο Μ=6-6,2), ε εγγχηεηά ηνπ κε ην νηθνδνκηθφ ζχκπιεγκα νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 
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Δηθφλα 2. Γνξπθνξηθή εηθφλα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο κε ηα θχξηα ελεξγά θαη 

πηζαλψο ελεξγά ξήγκαηα (Pavlides et al., 2002, Gannas et al, 2004, 2005) 

 

Αξθεηέο δεκηέο είραλ εληνπηζηεί ζην Κεξαηζίλη απφ ην ζεηζκφ ηεο Πάξλεζαο 

κεγέζνπο 5,9 βαζκψλ ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ ζηηο 7/9/1999
2
. 

 

4. Αλάιπζε ελεξγεηώλ  

 

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 ζηελ εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Π.Π κε ΑΓΑ:624Π465ΥΘ7-Γ6Ν θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, 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), 17493/6635 

(ΦΔΚ1038/13.04.2016), 1165/384(ΦΔΚ177/Β/26.01.2017) 

Αλαθέξεηαη ζηηο 4 θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ΤΑ 1299/2003 θαη είλαη: 

                                                 
2
 Ο θνληθφηεξνο ζεηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ζηελ Διιάδα (143 λεθξνί, 700 ηξαπκαηίεο θαη 

50.000 άζηεγνη) 
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Ννείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

νη Πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ππεχζπλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο.
3
 

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. Ζ θάζε 2- απμεκέλε εηνηκφηεηα παξαιείπεηαη απφ ην ζρέδην απηφ, θαζψο 

ν ζεηζκφο κε ηα ζεκεξηλά επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε 

αθξίβεηα. Ζ ελφηεηα απηή δίλεη απαληήζεηο ζηα 5 βαζηθά εξσηήκαηα Πνηνο θάλεη Ση, 

Πόηε, Πνπ θαη Γηαηί. 

 

4.1. Φάζε 1-πλήζεο Δηνηκόηεηα 

 

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

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ζεηζκνχο. 

 

 

4.1.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

 

1. πληάζζεη ην ζρέδην δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ 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). Μεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ ην ζρέδην θνηλνπνηείηαη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο 

ηνπ Γήκνπ. Σν ζρέδην αλαζεσξείηαη φπνηε πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή 

αιιαγή, ζεζκηθή ή νξγαλσηηθή. Δπηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 

                                                 
3
 Δγθχθιηνο  ΓΓΠΠ κε αξ.πξση.8183/24.11.2015 (ΑΓΑ: 69Ε4465ΦΘΔ-ΦΥ) 
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ρξφλν, φηαλ ηα αξκφδηα ηκήκαηα απνζηείινπλ ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο 

θαηαιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

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

αθνινχζσο) θαη επηθαηξνπνηεί ην κλεκφλην ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ζεηζκφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη : 

 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 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Β) 

 Καηάινγν ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο-ζπγθέληξσζεο ησλ δεκνηψλ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 Καηάινγν ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο 

Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ -

ΓΑΔΦΚ (Σνκέαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ Πεηξαηά –

ηει.2109491700), εθφζνλ απηφ απαηηεζεί. 

 Καηάινγν ησλ ρψξσλ άκεζεο ζηέγαζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 Αξρείν επάισησλ νκάδσλ  

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

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο ΔΛ.Α., πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο άκεζεο θηλεηνπνίεζεο, θαζψο θαη 

ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο.  

4. πγθαιεί πληνληζηηθφ Σνπηθφ ξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (.Σ.Ο) κε 

ζέκα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ζεηζκφ, 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 (ΟΑΠ, ΔΛΑ, Π., 

ΔΚΑΒ θιπ)
4
 

                                                 
4
 Με ηελ 449/2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση.65424/6-12-2017,ΑΓΑ:621ΜΧΔ-5Η1) έρεη εγθξηζεί 

ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Σ.Ο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 
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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 πληνληζηηθφ ξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά (.Ο.Π.Π.ΠΔΠ), φπνπ εμεηάδνληαη 

νινθιεξσκέλα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζεο  

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ησλ  Γήκσλ, ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Π.., ηνπ ΔΚΑΒ, θιπ. 

7. πκκεηέρεη ζηηο αζθήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ηεινχληαη απφ θξαηηθνχο 

θνξείο θαη πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ. 

8. ρεδηάδεη θαη πινπνηεί ελεκεξσηηθέο δξάζεηο αλά νκάδα ζηφρνπ δεκνηψλ 

(ζρνιεία, ΚΑΠΖ, θ.α)
5
 γηα: 

 ηελ εμνηθείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ην θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ, 

ζην πιαίζην ηεο κείσζεο ηνπ αηθληδηαζκνχ θαη ηνπ παληθνχ 

(ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία) 

 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ 

απηνπξνζηαζίαο (πξαθηηθή πξνεηνηκαζία) 

9. Καηαξηίδεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο βαζηθέο πξψηεο 

βνήζεηεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

10.  Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έλαληη ζεηζκνχ  

11. 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.) 

 

 

4.1.2 Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  

 

Σκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ  

                                                 
5
 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δξάζεηο ζε λεπηαγσγεία, ζρνιεία θαη ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ  
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1. Πξαγκαηνπνηεί ηε ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ (κεραλήκαηα έξγσλ,   

νρήκαηα κεηαθνξάο), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

εθδήισζε ζεηζκνχ 

2. Δπηθαηξνπνηεί ηνλ θαηάινγν πνπ αθνξά ζηα πξναλαθεξφκελα ηερληθά κέζα 

πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β). Απνζηέιιεη ηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν ζην Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

3. Δθδίδεη πξφγξακκα επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ νδεγψλ θαη πιεξσκάησλ γηα ηα 

νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 

 

 

 

Σκήκα ρεδηαζκνύ, Δπνπηείαο & Μειεηώλ Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & 

Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 

 

 Πξνζδηνξίδεη ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κπαδψλ κεηά απφ ζεηζκφ θαη 

ηνλ θνηλνπνηεί ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

 Μεξηκλά ψζηε αλ δελ ππάξρεη απαξαίηεηε επάξθεηα ηερληθψλ κέζσλ (π.ρ 

νρήκαηα κεηαθνξάο πιεζπζκνχ) λα ζπληαρζνχλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δηαζέηνπλ κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο ην ππαγνξεχνπλ. Σα 

κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, έρνπλ ην ραξαθηήξα 

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 
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ζπλέπεηεο νθεηιφκελα ζε θπζηθά αίηηα, φπσο ζεηζκνί, 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. 

 

 

 

Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ  

  

Δθδίδεη πξφγξακκα επηθπιαθήο θαη βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ζα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ, φηαλ πξνθχςεη ζρεηηθή απφθαζε Γεκάξρνπ. 

 

 

 

4.1.3 Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 πζηήλεη, κε απφθαζε Γεκάξρνπ, επηηξνπή πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ 

έιεγρνπ θηηξίσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Γήκσλ
6
, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί ν αλσηέξσ έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα 7872/31-12-1997 θαη 2189/29-05-2001 έγγξαθα ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. λπλ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζεηζκηθνχ 

ειέγρνπ ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ απνζηέιινληαη ζηνλ Ο.Α..Π. (ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην 2189/29-05-2001 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. λπλ 

ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.). 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ θηηξίσλ δξνκνινγεί 

δξάζεηο πεξαηηέξσ ειέγρνπ θαη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 2189/29-05-2001 έγγξαθν ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. λπλ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.). 

 Πξνζδηνξίδεη θηίξην
7
 ή άιιν ρψξν ηνπ Γήκνπ φπνπ ζε πεξηπηψζεηο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ν Γήκαξρνο ζα ζπληνλίδεη ηε 

                                                 
6
 Έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 149/2013 (ΑΓΑ: ΒΔ5ΠΧΔ-4Φ7) 

7
 Να πιεξνί ηηο ζπλζήθεο ζηαηηθήο επάξθεηαο, λα έρεη ππξαζθάιεηα, ε θαηαζθεπή ηνπ γηα ηελ 

αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ λα πιεξεί ηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ, λα κελ ππάξρνπλ παξαβάζεηο πνπ δελ 

έρνπλ ξπζκηζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4014/11, θιπ 
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δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ ζεηζκνχο. 

 Καηαξηίδεη θαηάινγν ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο 

Γηεχζπλζεο Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ –ΓΑΔΦΚ 

θαη ηνλ θνηλνπνηεί ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

 

 

Σκήκα πγθνηλσληαθώλ Κηηξηαθώλ Έξγσλ & Τπαίζξησλ Υώξσλ 

 

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, 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, ππάγεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ.  
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4.1.4 Γηεύζπλζε Τπεξεζίαο Γόκεζεο 

Σκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ 

 

Καηαξηίδεη θαηάινγν κε ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο-ζπγθέληξσζεο ησλ δεκνηψλ
8
 (πρ 

πιαηείεο, ειεχζεξνη ρψξνη, αλνηθηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γ). Xψξνη θαηαθπγήο-ζπγθέληξσζεο είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθχγνπλ νη 

θάηνηθνη ακέζσο κεηά απφ έλα ζπκβάλ θαη ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 48 σξψλ. 

Πξέπεη ζεσξεηηθά λα επαξθνχλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ είλαη δπλαηφλ 

λα δεζκεπζνχλ κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Παξάκεηξνη 

αμηνιφγεζεο ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο, ε δηακφξθσζε ηνπο 

θαη νη ππνδνκέο ηνπο. Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ νη δηαδξνκέο 

πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο. Ζ αζθάιεηα ηεο πξφζβαζεο εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο, φπσο ε απφζηαζε, ην πιάηνο ηεο νδνχ, ν θπθινθνξηαθφο ηεο θφξηνο, ε 

ζεηζκηθή ηξσηφηεηα θαη δηαθηλδχλεπζε ησλ θαηαζθεπψλ ζηα παξφδηα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα, ην χςνο ησλ παξαθείκελσλ ζηε δηαδξνκή θηηξίσλ, ε γεσκνξθνινγία, νη 

ηπρφλ ππάξρνπζεο δελδξνζηνηρίεο. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΑΠ (2007), γηα ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο: 

1. Δπηδηψθεηαη λα βξεζεί έλαο κέγηζηνο αξηζκφο αζθαιψλ αλνηρηψλ ρψξσλ, 

θαηαλεκεκέλσλ αλά γεηηνληά.  

2. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 2m
2
 σθέιηκεο 

επηθάλεηαο θαηαθπγήο αλά άηνκν. 

3.  Πξέπεη λα γίλεηαη απηνςία ζε θάζε ρψξν θαη λα εληνπίδνληαη νη σθέιηκεο 

επηθάλεηεο θαηαθπγήο (λα αθαηξνχληαη απηέο πνπ δελ παξέρνπλ αζθάιεηα, 

φπσο νη επηθάλεηεο πνπ απέρνπλ απφ θηίξηα ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ χςνπο 

ηνπ θαη απηέο πνπ θαηαιακβάλνληαη ήδε απφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο, 

φπσο π.ρ. ζπληξηβάληα). 

                                                 
8
 Σελ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ζεκαηνδφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο 

έρνπλ νη πνιενδνκηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο. (ΟΑΠ,2007) 

Δλαιιαθηηθή Πξφηαζε: Οξηζκφο επηηξνπήο πξνζδηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο κε 

απφθαζε Γεκάξρνπ (ζπλεξγαζία ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ & ηεο ππεξεζίαο Πεξηβάιινληνο- 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 
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4. Κάζε ρψξνο ρξεηάδεηαη λα εμππεξεηεί πνιίηεο πνπ θαηαθεχγνπλ εθεί κε 

γξήγνξν βάδηζκα 5-6 ιεπηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απφζηαζε πεξίπνπ 350m. ε 

ππθλνδνκεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο νη απνζηάζεηο πξέπεη λα είλαη αθφκε 

κηθξφηεξεο (π.ρ. 250m). 

5. Απνθεχγνληαη ρψξνη πιεζίνλ παξαζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ ψζηε 

λα κελ θηλδπλεχνπλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθδήισζε ζαιαζζίσλ θπκάησλ 

βαξχηεηαο (ηζνπλάκη). 

Ο ραξαθηεξηζκφο γίλεηαη κεηά απφ απηνςία θαη πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο 

θαξηέιαο πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα γηα θάζε ρψξν (Μεηξψν ειεχζεξσλ 

ρψξσλ ηεο πφιεο).
9
 

 

 

Δηθφλα 3. Μεηξψν ειεχζεξσλ ρψξσλ 

 

                                                 
9
 Αλ θαη νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο θαη θαηαθπγήο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ε επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη είλαη πηζαλφ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα 
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εκεηψλεηαη φηη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη 

πξνζδηνξίζεη ρψξνπο θαηαθπγήο αλά Γεκνηηθή ελφηεηα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ), νη νπνίνη 

ζα κπνξνχζαλ λα επαλειεγρζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. Ζ κειέηε βαζίζηεθε 

ζηα ζηνηρεία ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα απφ ην ΓΠ 

Γξαπεηζψλαο (Αξ. 51104/1620-ΦΔΚ 207/30-4-1991) θαη ην ΓΠ Κεξαηζηλίνπ-

Γξαπεηζψλαο (Αξ.20422-ΦΔΚ142/5-5-2014). Οη ινηπνί ππνινγηζκνί είλαη 

πξνζεγγηζηηθνί. Πην αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο ζρέζεο P = ΔΟΣ *.Γ /18 

φπνπ: ΔΟΣ =Δκβαδά νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, .Γ = ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη ν 

παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο πξνθχπηεη απφ ηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ γηα ρξήζε 

θηηξίνπ θαηνηθία (1 άηνκν αλά 18 η.κ κηθηνχ εκβαδνχ)(Κφθθαιεο, 2013). 

 

 

 

 

4.1.5 Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο  

 

Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο 

 

 Καηαξηίδεη θαηάινγν κε ηνπο ρψξνπο άκεζεο ζηέγαζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αξρηθψλ αλαγθψλ δηακνλήο ηνπο (δηάξθεηα παξακνλήο σξψλ 

έσο ιίγσλ εκεξψλ), ζε αζθαιή ρψξν (π.ρ θιεηζηά γπκλαζηήξηα) θαη θξνληίδεη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, φηαλ πξνθχςεη ζρεηηθή απφθαζε 

Γεκάξρνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 

 Σεξεί, θαηά ην δπλαηφ, αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

(ππεξήιηθεο, ρξφληα πάζρνληεο, άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, άηνκα 

κνλαρηθά) πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε Γεκάξρνπ. 

 Κνηλνπνηεί ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

Σκήκα Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ 
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πζηήλεη θαη ζπγθξνηεί ζε εηήζηα βάζε ηελ επηηξνπή θαηαγξαθήο δεκηψλ γηα ηελ 

παξνρή πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα : 

• ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ,   

• ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη γηα  

            ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηνπο,  

• ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα γεληθφηεξα κέηξα απνθαηάζηαζεο  

            πνπ ελδερνκέλσο ηνπο αθνξνχλ. 

 

 

4.1.6 Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

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, ζπκκεηέρεη ζην ΣΟ θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο φηαλ πξνθχςεη έθηαθηε αλάγθε. Βαζηθφ ξφιν ελδέρεηαη λα αλαιάβεη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί απφ ην Γήκαξρν νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

δεκνηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

4.2 Φάζε 2ε - Άκεζε αληηκεηώπηζε - Δπέκβαζε  

 

Αξρηθή αλαγγειία / Δηδνπνίεζε εηζκνύ  

 

Οη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. απνηεινχλ ζεζκηθά ηνλ θνξέα 

επίζεκεο ελεκέξσζεο ηνπ ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ  

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κεηά απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη θαηά θαλφλα είλαη απηέο νη 

νπνίεο κπνξνχλ άκεζα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε 

θαη ηελ επεξεαδφκελε πεξηνρή (Παξάξηεκα Δ, Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

«Ξελνθξάηεο», ΤΑ 1299 10-04-2003, ΦΔΚ 423/ Β/2003). 

Σε δξάζε κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Π., 

νη νπνίεο επίζεο ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε. 
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4.2.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

 

 Δλεκεξψλεη ην Γήκαξρν θαη ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο κε ζηφρν ηελ άκεζε 

θηλεηνπνίεζή ηνπο κεηά απφ εληνιή ηνπ Γεκάξρνπ. 

 Βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη 

Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο 

 Δπηθνηλσλεί κε ην ηκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πεηξαηά, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο θαη ην ΚΔΠΠ ηεο ΓΓΠΠ ζηα πιαίζηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην ζπκβάλ. 

Ζ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά θαλφλα κεηά απφ ηζρπξφ ζεηζκφ νη ζηαζεξέο θαη 

θηλεηέο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά (θφξηνο 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ, θαηαζηξνθέο ηειεθσληθψλ ππνδνκψλ, θιπ) ή θαη λα 

δηαθνπνχλ πξνζσξηλά, νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη επηρεηξεζηαθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ζεηζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ (ξαδηνεπηθνηλσλίεο, θιπ). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηηο επηθνηλσλίεο θαη κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ή νη Τπεξεζίεο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ην έξγν 

ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ή κέζσλ σο ζπλδέζκσλ κε δπλαηφηεηα 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη είλαη εθηθηφ. 

 

Σκήκα κηθξνέξγσλ 

 

Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζπγθξνηνχληαη θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ, φπσο δηάλνημε 

απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ απφ θαηαξξεχζεηο, απνθαηάζηαζε ππνδνκψλ θηι. 

Αλ νη πφξνη (κεραλήκαηα έξγνπ, θνξηεγά) πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο δελ επαξθνχλ, ν 

Γήκαξρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο, ή ηελ νηθεία 
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Πεξηθέξεηα ή 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 ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ (άξζξα 12, 13 ηνπ 

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

 

4.2.2 Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Με απφθαζε Γεκάξρνπ ζπγθξνηνχληαη ζπλεξγεία απφ ππαιιήινπο ησλ ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ: 

 λα κεηαβνχλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο ζηα φξηα επζχλεο ηνπο γηα ηε 

δηαπίζησζε ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί, θαη εθηίκεζε ηνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο 

 λα πξνβνχλ ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν ησλ θξίζηκσλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

(θηίξηα, εξγνηάμηα, θιπ) γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εμέηαζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 λα πξνβνχλ ζε έιεγρν ηερληθψλ έξγσλ θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο 

αξκνδηφηεηαο ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρηζε 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο (δίθηπν χδξεπζεο, νδηθφ δίθηπν, θιπ), 

 

 

4.2.3. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

Οη ππεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο (Ν.3731/2008, 263/Α'/2008) θαη ηδηαίηεξα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο θαη ζηε ζπλδξνκή ηνπ έξγν ηεο 

ΔΛ.Α. ή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, αλ απηφ απαηηείηαη. 
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4.2.4. Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ 

Σκήκα Παηδείαο 

 

Δθδίδεη απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ιφγσ 

έθηαθησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ  φηαλ απηφ θξηζεί  

απαξαίηεην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε (αξζ. 94 παξ. 4.27 

ηνπ Ν.3852/2010). 

 

4.2.5. Γξαθείν Σύπνπ 

 
Σν γξαθείν Σχπνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκαξρν θαη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο δεκφηεο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε, ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο, 

ηελ απνζπκθφξεζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο, θιπ. Ζ ελεκέξσζε 

ησλ δεκνηψλ γίλεηαη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ (κε δειηία ηχπνπ θαη αλαθνηλψζεηο πνπ ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ ή ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, κε αλαθνηλψζεηο ζε ΜΜΔ, κε θηλνχκελα 

κέζα θιπ). 

Γλσζηνπνηεί κέζσ αλαθνηλψζεσλ ή δειηίσλ ηχπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη πνιίηεο πνπ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί θαη 

ρξεηάδνληαη άκεζε πξνζσξηλή δηακνλή. 

 

 

4.2.6 Οξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε πνιηηώλ   

 

Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ (ΟΑΠ) εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε) θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο, ηκήκαηα 
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πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν 

κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή ρψξν.  

Ζ ΟΑΠ έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ 

θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν 

έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. Ζ απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ απνηειεί επζχλε ησλ 

δηνηθήζεψλ ηνπο (βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ζρνιεία θ.ι.π.).  

χκθσλα κε ην άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007, φπσο αλαπξνζαξκφζηεθε κε ην άξζξν 108 

ηνπ Ν.4249/2014 ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ 

απνηειεί επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ. ηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε 

θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα Γήκν, ε απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' 

ηνπ N. 3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή απφ ην πληνληζηή ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαη 

εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο.  

 Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 18 Ν 3613/2007, 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε 

έρνπλ ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζηξνθήο. Ζ αξκνδηφηεηα εηζήγεζεο αλήθεη: 

 ζηνλ Δπηθεθαιή Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο 

ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθηεηακέλσλ ππξθαγηψλ ζε αζηηθφ ρψξν, φπσο επίζεο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηαξξνέο επηθηλδχλσλ νπζηψλ, θιπ. 

κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ή ηνλ φπνηνλ 

ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε δηαξξνή 

 ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε πεξηπηψζεηο επαγφκελσλ 

θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, κε ηελ επηζηεκνληθή ζπλδξνκή ησλ 

Οκάδσλ Άκεζεο Παξέκβαζεο ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., εθφζνλ ηνχην είλαη 
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εθηθηφ ζην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (Η.Γ.Μ.Δ.) 

 ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ 

θαηαξξεχζεσλ θηηξίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπο πνπ δχλαηαη λα 

θαηαξξεχζνπλ θαηά ηελ κεηαζεηζκηθή πεξίνδν θαη λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

πεξηνρή απηή, ιακβάλνληαο ππφςε, θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ 

απηνςηψλ ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΓΑΔΦΚ πνπ έρνπλ κεηαβεί ζηε 

πιεγείζα πεξηνρή, φηαλ ηνχην είλαη εθηθηφ 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο ιφγσ 

ζεηζκψλ, αξκφδηεο λα εηζεγεζνχλ ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

πνιηηψλ είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 Ο Γήκαξρνο θαζνξίδεη ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζην νπνίν νθείινπλ λα 

πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΔΛΑ,Π,ΔΚΑΒ),  

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ν ζπληνληζκφο θαη ε 

επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ δεκνηψλ. 

Πξνηείλεηαη ε πιαηεία Κχπξνπ (έλαληη Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ). 

Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ όηαλ εμαζθαιίδεηαη 

εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε δξάζε απηή εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο - 

απψιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζην 

ρεξζαίν ρψξν, έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Ν3511/2006, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζ. 63 ηνπ Ν.4249/2014 θαη ηζρχεη). ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ρξήζε πισηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηφπνπο 

Ληκεληθψλ Αξρψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Ν.4150/2013 ΦΔΚ 

102/Α΄/2013 θαη ΠΓ 13/2018, ΦΔΚ 26/Α΄/2018).  

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4249/2014 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε αζθάιεηα θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ πνπ επξίζθνληαη εληφο ππνδνκψλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ή δηέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο 

λνκνζεζίεο (Ννζνθνκεία, ζρνιεία, θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιήςε ηεο 
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απόθαζεο απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ιακβάλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ 

επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα εθθέλσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.  

Οη απνθάζεηο ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ ή εγθαηαζηάζεσλ 

ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζην νηθείν Γήκαξρν, φπσο επίζεο θαη ζηνλ 

αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ιφγνπο θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ζπλεπεηψλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε απφθαζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ : 

 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 

 ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηε κεηαθνξά 

 νη αξρηθνί ρψξνη ζπγθέληξσζεο  γηα ηε κεηαθνξά 

 ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν ηξφπνο γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ 

δεκνηψλ 

 ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα 

Αζηπλνκηθή Αξρή 

 ε αζθάιεηα ησλ ρψξσλ κεηαθνξάο 

 ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα  γηα ηελ κεηαθνξά ζε αζθαιή πεξηνρή 

 ε επηζηξνθή ησλ δεκνηψλ 

 

 

ρήκα 1. ηάδηα πινπνίεζεο ηεο Ο.Α.Π (ΟΑΠ, 2016) 

 

Ο ζπλνιηθά αλακελφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο Ο.Α.Π εμαξηάηαη 

απφ ην ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ θάζε ζηαδίνπ (ζρήκα 1).  
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Ζ επηηπρήο έθβαζε ηεο Ο.Α.Π θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθά 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ (αθνξά ζην δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφβιεςεο ηνπ 

επηθείκελνπ θηλδχλνπ κέρξη ηελ αλακελφκελε ζηηγκή ηεο έιεπζήο ηνπ) θαη ηνπ 

ζπλνιηθά αλακελφκελνπ ρξφλνπ θαζψο ν πξψηνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ή 

ίζνο απφ ην δεχηεξν.  

Ζ δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ε νπνία ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ 

πξέπεη λα  αλαθέξεη: 

 πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο απφθαζεο θαη εθηέιεζήο ηεο; 

 πνηα είλαη ε πεξηνρή απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ; 

 πνηνη θηλδπλεχνπλ - φινη νη πνιίηεο, ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο; 

 γηαηί θηλδπλεχνπλ εάλ παξακείλνπλ ζε απηή; 

 πνηα ε πξνηεξαηφηεηα απνκάθξπλζεο ; άηνκα κε αλαπλεπζηηθά 

 πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο θιπ. 

 πνηνο ν ηφπνο θαη ρξφλνο ζπγθέληξσζεο πνιηηψλ εθφζνλ 

 ρξεηάδνληαη κεηαθνξά; ηη ρξεηάδεηαη θαη ηη κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπο; 

 πνηνο ν ηφπνο πξννξηζκνχ ; 

 πνηα ε δηάξθεηα απνκάθξπλζεο; 

 πνηα ε δηαζέζηκε πξνλνκηαθή ππνζηήξημε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ; 

 πσο γίλεηαη ε απηναπνκάθξπλζε; αζθαιείο πεδνδξνκηθέο θαη νδηθέο δίνδνη 

δηαθπγήο, πξνζαξκνγέο ηνπ θπθινθνξηθνχ δηθηχνπ; 

 πνηεο νη νδεγίεο γηα πξνζηαζία πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη;  

 πνηα κέηξα ιακβάλνληαη; 

 πνηεο νη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εζηία ηνπ; 

Ζ θχξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πξέπεη λα 

βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ 

δηαηξέρνπλ εάλ παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή (πφξηα-πφξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρφκελν 

φρεκα ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν). Με ηε κέζνδν πφξηα-πφξηα κπνξεί λα θαηαγξαθεί 

ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ πνπ επηζπκνχλ λα κεηαθεξζνχλ αιιά δελ δηαζέηνπλ κέζα 

κεηαθνξάο ή ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο (αζζελείο). Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε 

ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη 

ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. (Ν.2800/2000-ΦΔΚ 41/Α'/2000, Ν.3511/2006 
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ΦΔΚ258/Α'/2006). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ 

ζε εππαζείο νκάδεο, ή πεξηιακβάλεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο 

άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν 1579/85 ΦΔΚ 

217/ Α'/1985). 

 

4.3. Φάζε 3ε – Απνθαηάζηαζε -Αξσγή 

 

4.3.1 Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

 

Α. ΑΗΣΖΜΑ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΚΖΡΤΞΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
10

 

Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, ζηε 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 ζπληνληζηή ηεο 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 ζηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θαη επίηαμε αθηλήησλ θαη 

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

αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, 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). 

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 

                                                 
10

 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). 

 

Β. Σν 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. 

 

4.3.2 Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο  

Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο 
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Μεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ δεκνηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πξψηεο αλάγθεο δηακνλήο
11

, δηαηξνθήο, 

παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ 
12

, εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θιπ. 

Δμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ 

ζεηζκφ ζε αζθαιείο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (θιεηζηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ), 

θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Σελ δξάζε απηή, φηαλ ζπληξέρεη 

ιφγνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (δηακνλή – δηαηξνθή) θαηά ηα πξψηα 

24σξα, δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη άκεζα θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο απφ ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηεο ΓΓΠΠ. 

ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη απφ ην Γήκαξρν φηη δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί ε 

άκεζε πξνζσξηλή δηακνλή ζε αζθαιείο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο, ή δελ επαξθνχλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο πξνζσξηλήο δηακνλήο, ελεκεξψλεηαη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο άκεζεο πξνζσξηλήο δηακνλήο (λαχισζε πισηψλ κέζσλ, θιπ). 

Αθνχ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, ν Πεξηθεξεηάξρεο θηλεηνπνηεί ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε πιηθψλ νξγάλσζεο ησλ 

ρψξσλ θαηαπιηζκνχ (ζθελέο, θνπβέξηεο, θιπ)
13

 

Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ θαηαπιηζκνχ απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηηο Πεξηθέξεηεο εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θηινμελία κεγάινπ αξηζκνχ πιεγέλησλ. Αλ 

ν αξηζκφο ησλ θηινμελνχκελσλ πιεγέλησλ είλαη κηθξφο, ηφηε εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ρψξνη θαηαπιηζκνχ (π.ρ ζε αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο),ηφηε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 

                                                 
11

 1 WC/50 άηνκα 
12

 Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ εθηηκάηαη ζε 3 ιίηξα εκεξεζίσο/ άηνκν (1 θξνπλφο/50 άηνκα) 
13

 Ζ πξνκήζεηα θαη δηάζεζε ζθεληθνχ πιηθνχ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ γηα ηελ άκεζε ζηέγαζε ησλ 

ζεηζκφπιεθησλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Β.Γ. 972/1966, ΦΔΚ 265/Α/1966).   
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Δηθφλα 4. εηζκφο Κεθαινληάο 26/1/2014 

 

 

Σκήκα Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ 

 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηνπο πνιίηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο εμ 

αηηίαο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ 

(δηακνλή – δηαηξνθή) θαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
14

, δηα ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: 

i. Οη πιεγέληεο πνιίηεο ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε, θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΚΤΑ Π2/νηθ.2673/29-8- 2001, κέζα ζε 

έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο. 

ii. Άκεζε ππνβνιή αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θαη΄ εθηίκεζεο ζρεηηθήο πίζησζεο πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

iii. Αθνχ νινθιεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε θαηαγξαθή θαη ε εθηίκεζε 

ησλ δεκηψλ θαζψο θαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

απνζηέιιεηαη έγγξαθν ζην Τπνπξγείν κε ηελ αηηνχκελε ζπλνιηθή πίζησζε, ζην 

νπνίν ζα επηζπλάπηεηαη θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ην πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζηνλ θαζέλα. 

iv. Απνζηνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηηεκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα γηα 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο. 

ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ 

πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο θαη ινηπέο ζενκελίεο, (πιελ ζεηζκφ) δχλαηαη λα παξέρεηαη 

επηρνξήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε δσξεάλ 

ρξεκαηηθή ελίζρπζε (Ν.2459/1997 άξζξν 36). 

                                                 
14

 απφ 1-1-2018 ε αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 57/1973 

(Α΄149), σο πξνο ην ζθέινο ηεο ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε 

θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία ζενκελίαο θαη ινηπψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζα αζθείηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (άξζξν 57 ηνπ Ν.4472/17, ΦΔΚ 74/Α΄/2017). Γηα 

ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζα ξπζκίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. 
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Γηα δεκίεο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, 

εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο ηα νπνία 

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο ε επηρνξήγεζε παξέρεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κέζσ ηεο ΓΓΒ. 
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

ΜΖΣΡΩΟ  ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΗΑ15 
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 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΦΑΞ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΣΖΛ. 

e-mail 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΒΡΔΣΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ 

 

2132074606,607 

 

2104610808 

 

6942201206 

 

vrettakos@keratsini.gr 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΘΔΟΓΟΣΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

 

2132074614 

 

2104610808 

 

6948659229 

 

theodotos@keratsini.gr 

 

ΜΔΛΟ .Σ.Ο 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΑΛΔΞΗΟΤ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

2132074616 

 

2104610808 

 

6932541822 

 

alexiou@keratsini.gr 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

2132074750 

 

2104639224 

 

6936768300 

 

perivalon@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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΥΩΡΩΝ ΣΑΘΜΔΤΖ16 
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 Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν (ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε 1/8/2018) 

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΡ ΚΑΣΑ/ΣΖ ΜΟΝΣΔΛΟ 
ΔΣΟ  

ΚΑΣΑΚ. 
ΑΡΗΘ.ΚΤΚ ΥΩΡΟ ΣΑΘ 

Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΔΤΖ 
ΣΖΛEΦΩΝΟ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΚΟ 
-        

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΜΗΚΡΟ 
-        

ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ (ΟΥΖΜΑ 

ΜΔ ΒΤΣΗΟ ΝΔΡΟΤ) 

1 MERCEDES 96 96 ΚΖΟ4348 
ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΖ  

2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

2 VOLVO 
94 

2003 

94 

2003 

ΚΖΟ4272 

ΚΖΤ6045 

 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 

 

Λ.ΥΗΣΟΤ 

1 VOLVO   ΜΔ 111345 ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΗΟΠΔΓΧΣΖ 

ΓΗΑΜΔΛΗΣΖ ΓΑΗΧΝ 
-        

ΔΚΚΑΦΔΑ  

ΣΑΠΑ 
2 

 

JCB 

 

2005 

 

2005 

 

ME85866 

ME36065 
ΓΚΑΡΑΕ Λ.ΥΗΣΟΤ 

2104315257, 

2132074766, 

2132074768 

 

ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟ 
1 

1 

VOLVO 

NISSAN 

1990 

2001 

1990 

2001 

KHO4314 

ME62078 

ΓΚΑΡΑΕ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

ΦΟΡΣΖΓΑ 

1 VOLVO 2010 2010 ΚΖΖ5700 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

 
1 MAN 2002 2002 ΚΖΤ5984 

1 MERCEDES 1994 1994 ΚΖΤ6053 

ΛΔΟΦΧΡΔΗΟ 40 ζέζεσλ 

1 MAN 2003 2003 ΚΖΤ5955 

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 
Λ.ΥΗΣΟΤ 

 
1 MAN 2003 2003 ΚΖΖ6803 

1 MAN 2003 2003 ΚΖΤ5956 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

ΥΩΡΟΗ ΚΑΣΑΦΤΓΖ-ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΓΖΜΟΣΩΝ  

 
 
 
 
 
 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

 

 

Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο 

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

(ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

 

ΠΔ1 

Σακπάθηθα 

 

 

 

 

184 

 

 

 

145.000 

 

 

 

2668 

Πιαη. Γεκνθξαηίαο 

& Πιαη. Πφληνπ 

Πφληνπ, Αλαιήςεσο, 

Αξηζηνηέινπο 

2466 1380 690 

Πιαηεία (κηθξή) Καπεηαλίδνπ & 

σθξάηνπο 

380 215 108 

Γεκνηηθφ Οηθφπεδν 25εο Μαξηίνπ, 

Υαηδνπνχινπ, Μηζαειίδε 

1795 1795 898 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1696 

972 
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Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο 

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

(ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

 

 

ΠΔ2 

Αγ. Γηνλχζηνο 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

154.305 

 

 

 

 

1234 

 

Κήπνο 

Α. Παληειεήκνλνο, 

Γηνγέλνπο, Πφληνπ, 

Αξηζηνηέινπο 

1312 734 367 

Πιαηεία (έλαληη 

Lidl) 

Φαξψλ, Δζ. 

Αληηζηάζεσο, Γνγάλεο 

1599 895 447 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

814 

420 

ΠΔ3 

Αγ. 

Παληειεήκνλαο 

 

140 

 

183.150 

 

2564 

 

Γελ ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο ζε απηή ηελ πνιενδνκηθή ελφηεηα. Μεηαθνξά 

Καζηξάθη. 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 2564 
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Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο 

Καηαθπγήο  

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

    (ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

ΠΔ4 

Νένο Οηθηζκφο 
215 198730 4272 

 

Πιαηεία 

Βάξλαιε  

 

Αγ. Πνιπηερλείνπ, Αγ. 

Φαλνπξίνπ, Ρήγα Φεξαίνπ,  

Παπαθιέζζα 

 

4114 

 

2303 

 

1150 

Πιαηεία έλαληη 

Γεκαξρείνπ 

Αγ.Πνιπηερλείνπ, 

Καξατζθάθε, Υξ.κχξλεο  

   

Διεχζεξνο 

ρψξνο 

Κνπληνπξηψηνπ & 

Καξατζθάθε 

   

Καζηξάθη Καλάξε, Δζλ. Αληηζηάζεσο  36.963 20.699 10.349 

 

 

ΠΔ5 

Ληπάζκαηα 

 

 

73 

  Πάξθν Δξγαηηάο Γξ. Λακπξάθε    

Αλάπιαζε  ξκνο Κξάγθαξε 80.000 40.000 20.000 

Αλνηθηφο ρψξνο Σέξκα σθξάηνπο    



ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΗΜΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ  

Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 

 
36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 

 

Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο  

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

    (ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

 

 

ΠΔ1 

ΑΓ.ΑΝΣΧΝΗΟ 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

269472 

 

 

 

 

6736 

Κήπνο ηηαπνζεθψλ Γαιελνχ & Μπαιί 996 557 278 

Πιαηεία  Λακπξάθε, Μπαιί, 

Μπέξηνπ, εζηνχ 

2175 1218 609 

Πι Μπέξηνπ & παηδηθή 

ραξά 

Μπέξηνπ, Παζηέξ, 

Ρνχκειεο 

1007 564 282 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ζ Π.Δ1 έρεη αλνηθηνχο ρψξνπο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο 

1169 

5567 
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ΠΔ2 

ΑΓ.ΜΖΝΑ 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

567840 

 

 

 

 

 

 

 

14196 

Πξέζζνθ - Άγηνο Μελάο 

- ρνιεία  

Τςειάληνπ, Γθηψλαο, 

Λεσθ. Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο 

19986 11193 5596 

Καξπάζηα Λαπξάθε, Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο, Οιχκπνπ, 

Καξπάζνπ 

8214 4599 2300 

Πιαηεία & παηδηθή ραξά Παι. Παηξψλ Γεξκαλνχ, 

Μπελάθε, Αλ.Γαδή, 

Γαιελνχ 

4795 2685 1342 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ζ Π.Δ2 έρεη αλνηθηνχο ρψξνπο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο 

9238 

4958 

 

 

ΠΔ3 

ΑΣΡΟ 

 

 

 

250 

 

 

 

282680 

 

 

 

7076 

Πιαηεία  Σαυγέηνπ, Κεθαιιελίαο, 

Υξηζηαθνπνχινπ 

1365 764 382 

Πιαηεία Κξήηεο  αιακίλνο, Ρήγα 

Φεξαίνπ, Φιέκηλγθ, Αγγ. 

ηθειηαλνχ 

3074 1721 860 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1242 

5834 
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Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο  

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

    (ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

ΠΔ4 

ΠΑΝ.ΒΛΑΥΔΡ

ΝΧΝ 

 

 

250 

 

 

322968 

 

 

8074 

Πάξθν Α. Παπαλδξένπ Μπζηξά 25328 14183 7090 

Πιαηεία Νίθεο Σζαιδάξε, Αξενπαγίηνπ, 

Νίθεο 

164 91 45 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

7135 

939 

 

ΠΔ5 

 

250 

 

395649 

 

9891 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΥΧΡΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

 

9891 

 

 

ΠΔ6 

ΣΑΜΠΟΤΡΗΑ 

 

 

 

250 

 

 

 

231400 

 

 

 

5785 

Πιαηεία Κχπξνπ Δ.Βεληδέινπ,Μ.Αζίαο, 

Κ.Γεκεηξίνπ, 

Αιεμαλδξνππφιεσο 

4350 3777 1888 

Πιαηεία Λανχ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 2376 1330 665 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

2553 

3232 
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Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο  

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

    (ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

 

ΠΔ7 

ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

 

 

250 

 

 

 

450668 

 

 

 

11267 

Πιαηεία Λ. Γεκνθξαηίαο, Απμ. 

Παιιεθαξίδε, Κίνπ 

1585 887 443 

Πιαηεία Καξαθψζηα  Μαξίαο Κηνπξί, Απμ. 

Παιιεθαξίδε 

2630 1472 736 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1189 

 

 

ΠΔ8 

ΥΑΡΑΤΓΖ 

 

 

 

250 

 

 

 

139748 

 

 

 

3493 

Πιαηεία Μηανχιε ή 

Διεπζεξίαο 

Α. Μηανχιε, Ρνδνπφιεσο, 

Μπθάιεο, νπιίνπ 

350 196 98 

Πιαηεία Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο  

Γηγελή Αθξίηα, Πειίνπ, Α. 

Μηανχιε 

1085 607 303 

ΓΖΠΔΓΟ ΑΓΔΣ σθξάηνπο 1499 1499 750 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1151 

2342 
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Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα 

Μέζε 

ππθλφηεηα 

(θαη/Ha) 

 

ΔΠΔ 

(ηκ) 

 

Θεσξεηηθφο 

πιεζπζκφο 

 

Υψξνο Καηαθπγήο  

 

Γηεχζπλζε 

 

Δπηθάλεηα 

(ηκ) 

 

Δλ.Δπηθ 

    (ηκ) 

 

Αξ 

δεκνηψλ 

 

 

 

ΠΔ9 

ΔΤΓΔΝΔΗΑ 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

507448 

 

 

 

 

12686 

Πιαηεία Δπγέλεηαο Πξνηθνλλήζνπ, Σξαπεδνχληνο 

Νηθνκεδείαο 

858 480 240 

Παηδηθή ραξά 

Φινγεηά 

 

Φινγεηά 

330 185 92 

Κήπνο Μπεινγηάλλε 

(γήπεδν κπάζθεη) 

Ρνδνπφιεσο, Πεινπνλλήζνπ, 

Σξαπεδνχληνο 

4088 1362 681 

Πιαηεία Ζιεθηξηθήο Παιαηνιφγνπ & Πεινπνλλήζνπ 1477 827 413 

Παξηέξη Παιαηνιφγνπ, Ναππιίνπ 702 393 196 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1622 

11064 

 

ΠΔ10 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

 

 

250 

 

 

227845 

 

 

5696 

Κήπνο Κεξαηδάθε Δι. Βεληδέινπ θαη Αλαπαχζεσο 465 450 225 

Πιαηεία 

Αλαπαχζεσο 

Αδξηαλνχ, Αλαπαχζεσο, 

Πξαμηηέινπο, Αγξηηέιε 

867 485 242 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΛ.ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

467 

5229 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΩΡΩΝ ΑΜΔΖ ΣΔΓΑΖ ΓΖΜΟΣΩΝ
17

 

 

Οξηδφκελνο 

ρψξνο 

Γηεχζπλζε Γπλακηθφηεηα Όπαξμε 

θιηκαηηζκνχ  

Αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ 

θιηλψλ θαη 

ππλφζαθσλ 

ηνηρεία ππεχζπλνπ 

ρψξνπ θαη αλαπιεξσηή 

(νλνκαηεπψλπκν, ηει 

επηθνηλσλίαο) 

Οκάδα 

ππνζηήξημεο 

Δλέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο 

       α. Έληππνο 

/ειεθηξνληθφο ηχπνο 

β. Τπεξεζίεο 

γ. Γεκφζηνη ρψξνη 

δ. Δλεκεξσηηθά 

θπιιάδηα 

        

        

        

 

 

 

 

                                                 
17

 πκπιεξψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

ΚΑΣAΛΟΓΟ ΦΟΡEΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚH ΠΡΟΣΑIΑ 

 

 

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   

Σμιμα Περ/ντοσ, Ενζργειασ & 
Πολιτικισ Προςταςίασ Διμου 
Κερατςινίου-Δραπετςώνασ 

 
 
Ελ.Βενιηζλου 200 

 
 
18755 

 
 
2132074728 

  
perivalon@keratsini.gr 

 
Κρθτικοφ Θεοδώρα 

Aυτοτελισ Δ/νςθ Π.Π 
ΠΕ Πειραιά 

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

Κορκίδου ωτθρία 

Α.Σ  Κερατςινίου-
Δραπετςώνασ 

ωκράτουσ 12β  186 48 2104080345    

4
οσ 

Π. Πειραιά Λ. Δθμοκρατίασ 3  2104005971 
2104317718 

2104317739   

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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 

 

 ΟΓΖΓΗΔ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ Γ.Γ.Π.Π. 
 

 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ 

  

Μέζα ζην ζπίηη 

 ηεξεψζηε γεξά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο. Απνκαθξχλεηε 

απφ ηηο πφξηεο ηα ςειά έπηπια πνπ κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ έμνδν. 

 Βηδψζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ην ζεξκνζίθσλα θαη ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη 

λεξνχ. 

 Σνπνζεηείζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειφηεξα ξάθηα. 

 Απνκαθξχλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ απφ θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο. 

 ηεξεψζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο νξνθήο. 

 Πξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρψξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ: 

-  θάησ απφ αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα. 

-  καθξηά απφ γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο. 

-  καθξηά απφ εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

 Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Δλεκεξψζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πψο θιείλνπλ νη γεληθνί δηαθφπηεο 

ειεθηξηθνχ, λεξνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο 

αλάγθεο (112, 199, 166, 100 θιπ.) 

 Πξνκεζεπηείηε θνξεηφ ξαδηφθσλν κε κπαηαξίεο, θαθφ θαη βαιηηζάθη πξψησλ 

βνεζεηψλ. 

  

Έμσ από ην ζπίηη 

 

Δπηιέμηε έλα αζθαιή ρψξν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκφ ν νπνίνο λα βξίζθεηαη: 

-  καθξηά απφ θηίξηα θαη δέληξα 

-  καθξηά απφ ηειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιψδηα. 

  

ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ 

 

Αλ είζηε κέζα ζην ζπίηη 

 

 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

 Καιπθζείηε θάησ απφ θάπνην αλζεθηηθφ έπηπιν (ηξαπέδη, γξαθείν, ζξαλίν), 

γνλαηίζηε θαη θξαηήζηε κε ηα ρέξηα ζαο ην πφδη ηνπ. 

 Αλ δελ ππάξρεη αλζεθηηθφ έπηπιν, γνλαηίζηε ζην κέζνλ ηνπ δσκαηίνπ, 

κεηψλνληαο φζν γίλεηαη ην χςνο ζαο θαη πξνζηαηέςηε κε ηα ρέξηα ην θεθάιη 

θαη ηνλ απρέλα ζαο. Απνκαθξπλζείηε απφ κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο 

(παξάζπξα, γπάιηλα ρσξίζκαηα) ή έπηπια θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ζαο 

ηξαπκαηίζνπλ. 

 Μελ πξνζπαζήζεηε λα απνκαθξπλζείηε απφ ην ζπίηη. 

 Μελ βγείηε ζην κπαιθφλη. 
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Αλ είζηε ζε ςειό θηίξην 

 

Απνκαθξπλζείηε απφ ηδάκηα θαη εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

  

Αλ είζηε ζε ρώξν ςπραγσγίαο, εκπνξηθό θέληξν ή κεγάιν θαηάζηεκα 

 

 Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

 Μείλεηε ζην ρψξν κέρξη λα ηειεηψζεη ε δφλεζε. 

 Μελ παξαζπξζείηε απφ ην παληθφβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη άηαθηα πξνο ηηο 

εμφδνπο γηαηί θηλδπλεχεηε λα πνδνπαηεζείηε. 

 

 

Αλ βξίζθεζηε ζε αλνηρηό ρώξν 

 

 Απνκαθξπλζείηε απφ ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ θηίξηα, ηειεθσληθά ή 

ειεθηξηθά θαιψδηα. 

 Αλ έρεηε καδί ζαο ηζάληα ή ραξηνθχιαθα, θαιχςηε ην θεθάιη ζαο κε απηά. 

 

 Αλ βξίζθεζηε κέζα ζην απηνθίλεην 

 

 Καηαθχγεηε ζε αλνηρηφ ρψξν θαη ζηακαηήζηε κε πξνζνρή ην απηνθίλεην 

ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία. 

 Απνθχγεηε λα πεξάζεηε απφ ζήξαγγεο, γέθπξεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο. 

  

 

 

ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΜΔΣΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 

 

  

Αλ είζηε κέζα ζην ζπίηη 

 

 Πξνεηνηκαζηείηε γηα ηπρφλ κεηαζεηζκνχο. 

 Διέγμηε πξνζεθηηθά ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηνπο γχξσ ζαο γηα πηζαλνχο 

ηξαπκαηηζκνχο. 

 Αλ ππάξρνπλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη κελ ηνπο κεηαθηλείηε. 

 Δθθελψζηε ην θηίξην απφ ην θιηκαθνζηάζην (κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 

αλειθπζηήξα), αθνχ πξψηα θιείζεηε ηνπο δηαθφπηεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ λεξνχ. 

 Καηαθχγεηε ζε αλνηρηφ θαη αζθαιή ρψξν. 

 Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ θαη κελ δίλεηε ζεκαζία ζε θεκνινγίεο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεηφ ζαο ψζηε λα κελ γίλεηε εκπφδην 

ζην έξγν ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο. 

 Υξεζηκνπνηείζηε ην ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλφ ζαο ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, γηαηί πξνθαιείηαη ππεξθφξησζε ησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ. 

 Απνθχγεηε λα κπείηε ζην ζπίηη ζαο αλ βιέπεηε βιάβεο, θνκκέλα θαιψδηα, 

δηαξξνή πγξαεξίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ. 
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ΠΩ ΝΑ ΑΝΣΗΓΡΑΔΣΔ Δ ΔΠΔΡΥΟΜΔΝΟ ΚΤΜΑ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ΣΟΤΝΑΜΗ) 

 

  

Αλ βξίζθεζηε ζε πεξηνρή παξαζαιάζζηα κε ρακειφ πςφκεηξν 

 

 Παξφηη δελ πξνθαινχλ ηζνπλάκη φινη νη ζεηζκνί κείλεηε ζε εγξήγνξζε. 

 Παξαηεξείζηε αλ ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ή πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

χδαηνο, γεγνλφο πνπ απνηειεί θπζηθή πξνεηδνπνίεζε. 

 Απνκαθξπλζείηε απφ ηε ζάιαζζα θαη θαηεπζπλζείηε ζε πεξηνρέο ηεο 

ελδνρψξαο κε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Έλα ηζνπλάκη κηθξνχ κεγέζνπο ζε έλα 

ζεκείν ηεο αθηήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε κεγάιν ηζνπλάκη, ζε απφζηαζε 

ρηιηνκέηξσλ. 

 Μείλεηε καθξηά απφ ηελ αθηή. Σν ηζνπλάκη δελ απνηειείηαη κφλν απφ έλα 

κφλν θχκα αιιά απφ κηα ζεηξά απφ θχκαηα νπφηε επηζηξέςηε κφλν αθνχ 

ελεκεξσζείηε απφ ηηο αξκφδηεο Aξρέο φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. 

 Μελ πιεζηάδεηε η ηηο αθηέο γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα επεξρφκελν 

ηζνπλάκη. ηαλ ην δείηε ίζσο είλαη αξγά γηα λα ην απνθχγεηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

Μελ θιείζεηε ην ηειέθσλν αλ θαιέζαηε θαηά ιάζνο ην 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 

 

Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο 

Αλάγθεο 

 

 

112 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ - ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

1. Ο Ν.1349/1983 χζηαζε Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) ππαγφκελνο ζην Τ.ΠΔΥΧΓΔ κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζεηζκφ. 

2. Ο Ν.2503/1997 "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 

107, ηεχρ. Α). 

3. Ο Ν. 2647/1998 "Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 237, ηεχρ. Α΄). 

4. Ζ ΚΤ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, 

ηε Γαζηθή Τπεξεζία, ηνπο Ο.Σ.Α., ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη άιινπο 

θνξείο θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ" (ΦΔΚ.713, ηεχρ. Β΄). 

5. Ζ εγθχθιηνο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 12557 Φ.702.15/ 26-3-

1999  

6. Ο Ν.3013/2002 "Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο". (ΦΔΚ102,ηεχρ. Α΄) 

7. Ζ Τ.Α 1299/7-4-2003 έγθξηζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (ΦΔΚ 423, 

ηεχρ. Β΄) 

8. Ο Ν. 3274/2004 "Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ" (ΦΔΚ 195, ηεχρ. Α΄) 

9. Ο Ν.3463/2006 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 114, 

ηεχρ. Α). 

10. Σν Π.Γ 151/2004 "Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο" 

(ΦΔΚ 107 ηεχρ. Α΄). 

11. Ζ 2243/18-6-2004 απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ζχζηαζε θαη 

ζηειέρσζε Οξγαληθψλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

12. Ζ 2244/18-6-2004 απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηε ζηειέρσζε 

Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

13. Ο Ν.3511/2006 "Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, αλαβάζκηζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 258, ηεχρ. Α΄) 

14. Ν 3584/2007 (Κχξσζε Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α΄/2007) 

15. Ζ 3384/9-6-2006 απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ "πκπιήξσζε ηνπ 

Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρέδην «Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ 

Απσιεηψλ» " (ΦΔΚ 776, ηεχρ. Β΄) 

16. Σν 2033/3-4-2007 έγγξαθφ ηεο ΓΓΠΠ "χληαμε Δηδηθψλ ρεδίσλ εθηάθησλ 

αλαγθψλ αλά θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο» " 

17. Σν Ν.Γ. 57/1973 "Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 

νηθνλνκηθψο αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο ησλ δηεπνπζψλ ηνλ ζεζκφλ ηεο 

απνξίαο δηαηάμεσλ" (ΦΔΚ 149, ηεχρ. Α΄) 
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18. Σελ ΚΤΑ 2673 Π2/νηθ.2673/29-8-2001 "Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

Πξνγξακκαηηθψλ Απνθάζεσλ πεξί παξνρήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 

1185, ηεχρ. Β΄). 

19. Σν Ν.2800/2000 "Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, 

χζηαζε Αξρεγείνπ ΔΛΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 41, ηεχρ. Α΄). 

20. O N 3536/2007 "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ θιπ, ΤΠΔ" (ΦΔΚ 42, ηεχρ. Α΄) 

21. Ο Ν 3613/2007 "Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, θιπ" (ΦΔΚ 263, 

ηεχρ. Α΄) 

22. Ο Ν. 3585/2007 "Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 148, ηεχρ. Α΄) 

23. Σν Π.Γ. 205/2007 "πγρψλεπζε Τπνπξγείσλ" (ΦΔΚ 231, ηεχρ. Α΄) 

24. Ο Ν. 3481/2007 "Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζίαο γηα ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 162, ηεχρ. Α΄) 

25. Σελ ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. 

Αηηηθήο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ε 

ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. " 

(ΦΔΚ 398, ηεχρ. Β΄) 

26. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, Μεηαθνξά θαη 

θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141 Α'/2012) 

27. Ο Ν. 3922/2011 «χζηαζε Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 35 Α'/04-03-2011). 

28. Σν Π.Γ. 67/2011 «Οξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» (ΦΔΚ 149 A'/27-06-2011). 

29. Σν Π.Γ. 4/2008 "χζηαζε Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Έξγσλ Μειεηψλ – 

Καηαζθεπψλ, Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρψξεζεο (ΦΔΚ 13, 

ηεχρ. Α΄) 

30. Ζ ΚΤΑ ΓΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Δθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δγλαηία Οδφο Αλψλπκε 

Δηαηξεία» πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρέηξηζε δεκνζίσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο" (ΦΔΚ 668, ηεχρ. Β΄) 

31. Σν Π.Γ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213, ηεπρ. Α΄) 

32. To Π.Γ. 26/2011 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΔΚ 

75, ηεπρ. Α΄) 

33. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) 

34. Ν. 4249/2014 «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» (ΦΔΚ 73Α/2014) 

35. Δγθχθιηνο Γ.Γ.Π.Π κε αξ. πξση 2450/09-04-2012. ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ 

36. Δγθχθιηνο Γ.Γ.Π.Π κε αξ. πξση 2018/9.3.2018. ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

ζεηζκψλ(ΑΓΑ:624Π465ΥΘ7-Γ6Ν). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ 

ΥΑΡΣΔ 

 


